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Doplnění stanov Mikroregionu Polabí  

– zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) 

 

 

 
Rada města projednala dne 22. 11. 2017 a usn. č. 729 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  

návrh na doplnění stanov Mikroregionu Polabí v čl. 4 Předmět činnosti – zajištění služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů pro členy Mikroregionu Polabí a jejich zřizované 

organizace,  

 

II. p ř e d k l á d á 

uvedený návrh ZM dne 13. 12. 2017 ke schválení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e  

doplnění stanov Mikroregionu Polabí v čl. 4 Předmět činnosti – zajištění služeb pověřence pro 

ochranu osobních údajů pro členy Mikroregionu Polabí a jejich zřizované organizace. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

Evropský parlament schválil 14. dubna 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(„GDPR“). Účinnost tohoto nařízení nastává 25. května 2018. Pro všechny subjekty, 

které zpracovávají osobní údaje občanů Evropské unie („EU“), znamená toto opatření 

upřesnění či vznik nových povinností v souvislosti se zvýšením ochrany a práv občanů EU. 

GDPR je vydáno formou přímo účinného nařízení, které není nutno transponovat do právních 

řádů členských států. V České republice toto nařízení nahradí současnou právní úpravu 

ochrany osobních údajů. Níže jsou uvedeny změny a jejich dopady, které GDPR vyvolává: 

- zpřísnění podmínek pro evidenci a zpracování osobních údajů a to jak ve zcela 

nebo částečně automatizovaném, tak i v neautomatizovaném zpracování, 

- přísnější požadavky na podobu souhlasu se zpracováním osobních údajů od subjektu 

údajů a výslovně zakotvené právo souhlas odvolat, 

- nová práva subjektů údajů jako např. právo na přenositelnost údajů, nebo významné 

posílení stávajících práv jako např. práva být zapomenut, 

- širší informační povinnost – správce je povinen subjekty údajů dostatečně 

a srozumitelně informovat, např. o účelu a právním základu zpracování osobních údajů, o 

jejich právech atd.,  

- nové požadavky na obsah smlouvy uzavřené mezi správcem a zpracovatelem, 

- přísnější požadavky na zabezpečení osobních údajů – i když je nařízení založeno 

na principu technologické neutrality, zmiňuje možná technická opatření sloužící k ochraně 

integrity, důvěrnosti a dostupnosti dat, 

- povinnost zohledňovat požadavky GDPR již při zavádění nebo úpravě stávajících 

procesů GDPR (zásada Privacy by design) a aplikace nejpřísnějšího režimu ochrany osobních 

dat (zásada Privacy by default), 

- přísnější nároky na dokumentaci zpracování osobních údajů, 

- v případě vysokého rizika pro práva a svobody subjektů údajů musí být zpracováno 

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů („DPIA“),  

- požadavek na reportování porušení zásad ochrany dat jak příslušnému orgánu, 

tak i subjektu údajů. 

- ve vybraných případech povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů 

(DPO). 

- nařízení upravuje výši sankcí pro organizace při nedodržení podmínek GDPR. 

Porušení výše uvedených povinností může vyústit v pokutu ve výši až 20 mil. EUR. Popsané 

změny musí správci a zpracovatelé osobních údajů zahrnout do svých systémů řízení, 

firemních (organizačních) procesů včetně úpravy příslušných dokumentací, či provedení 

úprav dodávaných produktů.  

Organizace veřejné správy (jako správce osobních údajů) je povinna zajistit soulad s GDPR a 

musí být schopna jej prokázat. K tomu má přijmout vhodná technická a organizační opatření. 

Prvotním úkolem je  příprava organizace na platnost GDPR, tedy provedení analýzy 

stávajícího stavu sběru, zpracování a nakládání s osobními údaji a návrh vhodných 

technických a organizačních opatření k dosažení a doložení souladu s GDPR.  

 

Město Lysá nad Labem jako lídr Mikroregionu Polabí tento úkol začalo řešit po dohodě 

starostů společně pro celý mikroregion, tj. 11 městských a obecních úřadů (2 +9), 21 ZŠ, MŠ 

a ZUŠ. Na základě poptávky a vyhodnocení nabídek byla vybrána společnost BDO Advisory 

s.r.o., která uskutečnila analytickou část v průběhu srpna a září u všech povinných subjektů. 

Každý subjekt obdržel dne 05.10.2017 písemný výstup. 



Dalším krokem je zajištění činnost pověřence pro ochranu osobních údajů v každé organizaci, 

tj. u všech 32 povinných subjektů. Ekonomicky výhodné je využít služeb externího 

dodavatele s požadovaným personálním, vědomostním a technickým vybavením. Nositelem 

této činnosti může být mikroregion, podmínkou je doplnění této činnosti do stanov 

mikroregionu – viz následující text. Doplnění článku 4 je vyznačeno červeně. 

Starostové mikroregionu vyslovili s tímto postupem souhlas. Náklady na činnost pověřence 

v roce 2018, budou asi 210 000 Kč včetně DPH. Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2018 

s touto částkou počítá. 

   

 Článek IV. 

Předmět činnosti 

Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje 

regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, 

kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a 

vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí (jinak další 

činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění). Svazek obcí 

může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost. Dalším předmětem činnosti je zajištění služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů pro členy Mikroregionu Polabí a jejich zřizované 

organizace. 

 

Návrh řešení:  

Kancelář MěÚ doporučuje radě města vzít na vědomí  návrh na doplnění stanov Mikroregionu 

Polabí v čl. 4 Předmět činnosti – zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro 

členy Mikroregionu Polabí a jejich zřizované organizace,  

a předložit uvedený návrh zastupitelstvu města dne 13.12.2017 ke schválení. 

 

Stanovisko k návrhu:  

Bylo projednáváno na valné hromadě Mikroregionu Polabí 05.10.2017. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Náklady na činnost mikroregionu jsou zahrnuty v rozpočtu města – v souladu se stanovami je 

členský příspěvek 20 Kč/občana s trvalým pobytem v obci. Příspěvek se od roku 2003 

nezvyšoval. 

 

Přílohy: 

Města a obce Mikroregionu Polabí a jejich zřizované organizace 

 

                                                                     Ing.Miloš Dvořák 

      tajemník MěÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Města a obce mikroregionu a jejich zřizované organizace 

 

Město Lysá nad Labem 

Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem  

 

Zřizované organizace: 

MŠ Dráček, Mírová 430, Lysá nad Labem-Litol 

MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem 

MŠ Mašinka, Sídliště 1512 a 1516, Lysá nad Labem 

MŠ Pampeliška, Sídliště 1461, Lysá nad Labem 

ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem 

ZŠ B. Hrozného, Nám. B. Hrozného 12, Lysá nad Labem 

ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 160, Lysá nad Labem  

ZUŠ F. A. Šporka, Školní nám. 906, Lysá nad Labem 

Městská knihovna, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem 

 

Město Milovice 

Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice-Mladá 

 

Zřizované organizace: 

MŠ Sluníčko, Topolová č. p. 622, Milovice-Mladá 

MŠ Kostička, Tyršova 1500, Milovice-Mladá 

MŠ U Broučků, Dukelská č. p. 320, Milovice 

ZŠ a MŠ Juventa, Komenského 578, Milovice-Mladá 

ZŠ T. G. Masaryka, Školská 112, Milovice 

 

Obec Semice 

Obecní úřad Semice, Semice 280, 289 17 

 

Zřizované organizace: 

MŠ Semice, Semice 280 

ZŠ Semice, Semice 111 

 

Obec Přerov nad Labem 

Obecní úřad Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem 

 

Zřizované organizace: 

ZŠ a MŠ Přerov nad Labem, Přerov nad Labem č. 112 

 

Městys Kounice 

Úřad městyse Kounice, Kounice 127, 289 15 Kounice 

 

Zřizované organizace: 

MŠ Kounice, Kounice 16 

ZŠ Kounice, Kounice 363 

 

Obec Jiřice 

Úřad obce Jiřice, Jiřice 56, 289 22 Lysá nad Labem 

 



 

Obec Stará Lysá 

Úřad obce Stará Lysá, Stará Lysá 56, 289 26 Stará Lysá 

 

Obec Ostrá 

Obecní úřad Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem 

 

Zřizované organizace: 

MŠ Ostrá, Ostrá č. p. 109, Lysá nad Labem 

 

Obec Starý Vestec 

Obecní úřad Starý Vestec, Starý Vestec 67, 289 16 Přerov nad Labem 

 

Obec Stratov 

Obecní úřad Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem  

 

Zřizované organizace: 

MŠ Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem 

 

Obec Bříství 

Obecní úřad Bříství, Bříství 75, 289 15 Kounice 

 

 


