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Dne 25. května 2018 vstoupí ve  všech zemích 
Evropské unie v  planost Obecné nařízení 
o  ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které 
má za  úkol zvýšit ochranu osobních dat občanů. 
V  českém právním prostředí tak nahradí zákon 
č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů. Respektive tento 
zákon bude po své novele již upravovat jen některé 
aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních 
údajů a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření 
celého rámce ochrany osobních údajů, které ne-
jsou GDPR upraveny, či je možné je upravit na vni-
trostátní úrovni.

GDPR se týká všech organizací a institucí, které 
při své činnosti zpracovávají osobní údaje, tedy 
i  městského úřadu. Zavádí navíc řadu nových 
povinností v  otázkách organizačního, technic-
kého i procesního zabezpečení osobních údajů. 
„Úřad je povinen mít vypracovanou analýzu 
posouzení vlivu na  ochranu osobních údajů, 
vést si záznamy o  zpracování osobních údajů 
a dokumentovat, že úředníci zpracovávají pouze 
ta osobní data občanů, která jsou ke  konkrét-
nímu účelu nezbytná. V  některých případech 
bude třeba zavést tzv. pseudonymizaci osob-
ních údajů, což znamená nahradit konkrétní 
identifi kační údaje osoby, jako jsou jméno a pří-
jmení, takzvaným pseudonymem, např. číslem,“ 
říká Ondřej Kudrnáč, tajemník Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem.
Podle GDPR se k osobním údajům řadí jakáko-
liv osobní data, podle nichž lze identifi kovat 
konkrétní fyzické osoby: jméno a příjmení, věk, 
datum narození, pohlaví, fotografi e, telefonní 
číslo, e-mailová adresa, ale také etnická či poli-
tická příslušnost, vyznání, informace z trestního 
rejstříku, údaje ze zdravotnické dokumentace, 
genetické nebo biometrické údaje atd. 

Nová administrativa
Zatímco občany zavedení GDPR příliš nezatíží, 
pro pracovníky úřadu to znamená další admi-
nistrativu. „Tam, kde nejsou oprávněni nakládat 
s  osobními údaji ze zákona, budou úředníci 
vyžadovat souhlas se zpracováním těchto údajů 
přímo od občanů. Tento souhlas bude muset být 
vědomý a občan bude muset být informovaný, 
k čemu ho dává,“ vysvětluje Ondřej Kudrnáč. 
Pracovníci Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem se na  zavedení GDPR již s  předstihem 
připravují a  přijímají řadu náležitých opat-
ření. Např. na  odborech, kde to bude nařízení 

vyžadovat, budou k  dispozici nové formuláře 
zpracované v  souladu s  GDPR. „Na  odboru 
rozpočtu a  fi nancí dojde k  úpravě formulářů 
v  oblasti místních poplatků, jako jsou popla-
tek ze psů a  z  ubytovací kapacity a  poplatku 
za  svoz komunálního odpadu. U  všech bude 
doplněn souhlas s  poskytnutím osobních 
údajů v  souladu s  počátkem platnosti této 
právní úpravy. Nové formuláře budou připra-
veny také na odboru všeobecné vnitřní správy, 
a to na matrice a na úseku činnosti komise pro 
občanské záležitosti,“ upřesňuje tajemník měst-
ského úřadu.
Nařízení GDPR se zásadně promítne do  posky-
tování služby SMS InfoKanál. Registrace těch 
občanů, kteří do  20. května 2018 neudělí tzv. 
informovaný souhlas se zpracováním osobních 
dat, bude totiž zrušena. (Více najdete v  článku 
na další straně: Chcete i  nadále dostávat SMS 
z úřadu? Potřebujeme k tomu váš informovaný 
souhlas.)
A  v  souladu s  GDPR budou ošetřeny také 
další internetové služby, které může veřej-
nost na  stránkách www.mudk.cz využívat, a  to 
webová aplikace Hlášení závad, on-line objed-
návková aplikace na  registr vozidel nebo apli-
kace Zeptejte se... 
Zda pracovníci městského úřadu nařízení GDPR 
dodržují, bude kontrolovat tzv. pověřenec pro 
ochranu osobních údajů. „Zřízení této pozice 
patří k  povinnostem vyplývajícím z  GDPR. 
Úkolem pověřence bude především kontrola 
zabezpečení osobních dat a  nakládání s  nimi 
a za město bude jakýmsi styčným pracovníkem 
v  otázkách ochrany osobních údajů pro Úřad 
pro ochranu osobních údajů,“ dodává Ondřej 
Kudrnáč.

Miroslava Kameníková

Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem 
se připravuje na zavedení obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů

Slovníček pojmů
Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR)
Název: Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů).
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(dále jen GDPR – anglicky General Data 
Protection Regulation) je předpis Evropské 
unie o ochraně osobních údajů schválený 
v  roce 2016, který stanoví pravidla pro 
zpracování osobních údajů včetně práv 
fyzických osob jako subjektů údajů. Bude 
platit od  25. května 2018, a  to ve  všech 
členských státech Evropské unie (EU). 
Cílem je zajistit stejné podmínky ochrany 
osobních údajů v  rámci celé EU. Týká 
se všech organizací a  institucí, které při 
své činnosti zpracovávají osobní údaje. 
Nevztahuje se na činnosti fyzických osob, 
při nichž jsou zpracovávány osobní údaje 
výlučně pro osobní činnost.
V  českém právním prostředí Obecné 
nařízení nahradí zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně něk-
terých zákonů. Respektive tento zákon  
bude po  své novele upravovat jen něk-
teré aspekty týkající se Úřadu pro ochranu 
osobních údajů a  některé dílčí záležitosti 
nutné k  dotvoření celého rámce ochrany 
osobních údajů, které GDPR neupravuje, 
nebo je jím umožněno je upravit na  vnit-
rostátní úrovni (nebo je dokonce i  stano-
veno, že mají být upraveny).

Osobní údaje
Informace vztahující se k  identifi kované či 
identifi kovatelné fyzické osobě. 
Osobní údaje: jméno, pohlaví, věk, datum 
narození, osobní stav, fotografi cký záznam. 
Zvláštní kategorie osobních údajů: údaje 
o  rasovém či etnickém původu, poli-
tických názorech, členství v odborech, 
o náboženském nebo fi lozofi ckém vyznání, 
zdravotním stavu nebo sexuální orientaci. 
Za zvláštní kategorii citlivých osobní údajů 
jsou považovány genetické, biometrické 
údaje (např. snímek obličeje či otisk prstu). 
Zpracování těchto údajů podléhá mnohem 
přísnějšímu režimu, než je tomu u obec-
ných údajů, stejně jako zpracování osob-
ních údajů týkající se rozsudků v trestních 
věcech a trestných činů.

Zdroj: www.mvcr.cz
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Zavedení legislativy GDPR se zásadně dotkne 
poskytování služby SMS InfoKanál. Během dubna 
tak občané, kteří jsou zaregistrováni k  odběru 
zpráv prostřednictvím této služby, obdrželi SMS 
zprávu s výzvou, aby udělili tzv. informovaný sou-
hlas se zpracováním svých osobních dat v  rámci 
této služby. Občané, kteří chtějí být i  nadále 
zaregistrováni, musejí tento souhlas udělit do 
20. května 2018, jinak bude jejich registrace 
zrušena. 

Souhlas lze udělit jednoduše:
1. odpovědět na zprávu s touto výzvou formou 
SMS ve tvaru: IK DKNL;
2. udělit informovaný souhlas přes webový for-
mulář na www.infokanal.cz/cweb/reg/DKNL;
3. zaslat písemný souhlas na  adresu podatelny 
městského úřadu. Občané dostanou o  uděle-
ném souhlasu potvrzovací SMS.

Informovaný souhlas se službou SMS 
InfoKanál
Služba je určena pro občany města Dvůr Králové 
nad Labem ve  věku nejméně 16 let. Registrací 
do  služby souhlasíte se zpracováním Vašich 
osobních údajů za  účelem informování o  čin-
nosti obce a  jejích orgánů, např. o  jednáních 
zastupitelstva, místních poplatcích apod.; infor-
mování během krizových situací, při haváriích 

a jiných mimořádných událostech; informování 
o  dalším dění v  obci a  činnostech komerčních 
subjektů a  neziskových organizací, jako jsou 
prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a  další 
akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však 
není možná Vaše registrace do  služby. Souhlas 
můžete kdykoli odvolat, a  to písemným zru-
šením registrace zaslaným na  adresu: Měst-
ský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí 
T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad 
Labem. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, 
telefonní číslo, číslo orientační a případně ulice, 
podle kterých mají být informace zaměřeny 
(např. v případě havárie vodovodu v dané ulici 
o  ní budete informováni). Vaše osobní údaje 
budou předány provozovateli služby a v případě 
potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům 
zapojeným do procesu informování (např. orgá-
nům krizového řízení).
Záznamy o  rozeslaných zprávách budou ucho-
vávány po dobu 5 let od rozeslání, a to pro účely 
prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou 
uchovány na základě oprávněného zájmu obce 
prokázat plnění svých povinností. Proti ucho-
vání těchto záznamů můžete vznést námitku 
a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona 

o elektronických komunikacích budou provozo-
vatelem služby po  dobu 6 měsíců uchovávány 
také provozní a  lokalizační údaje o  zprávách 
zaslaných na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskytnutí informací, 
které jsou o  Vás zpracovávány v  rámci služby, 
a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti 
či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ohledně zpracování osobních údajů v  rámci 
služby a  uplatnění Vašich práv můžete kontak-
tovat pracovníka krizového řízení Městského 
úřadu Dvůr Králové n. L.: Ing.  Pavel Lev, e-mail: 
lev.pavel@mudk.cz. Ohledně uchování provozních 
a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provo-
zovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a. s., 
info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Pokud občané souhlas se zpracováním osob-
ních dat neudělí, bude jejich registrace v  SMS 
InfoKanálu k  26. květnu 2018 zrušena. Služba 
SMS InfoKanál umožňuje zasílat důležité infor-
mace na  zaregistrovaná čísla v  krátkých texto-
vých zprávách (SMS). Informace se týkají krizo-
vých situací, např. povodní, nebo plánovaných 
dopravních omezení či odstávek elektřiny atd. 
Více najdete na www.mudk.cz v sekci Radnice / 
Zprávy z odborů / Krizové řízení.

Miroslava Kameníková

Chcete i nadále dostávat SMS z úřadu? 
Potřebujeme k tomu váš informovaný souhlas

Slovníček pojmů
Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů
Osoba, jejímž úkolem je poskytování infor-
mací a poradenství správci či zpracovateli, 
včetně zaměstnanců, kteří se na zpraco-
vání osobních údajů podílejí. Pověřenec 
dále monitoruje soulad zpracování s GDPR 
a dalšími předpisy, poskytuje na vyžádání 
poradenství, pokud jde o posouzení vlivu 
na ochranu osobních údajů a dále spo-
lupráce s Úřadem pro ochranu osobních 
údajů a působí jako kontaktní místo.

Správce osobních údajů
Správce osobních údajů určuje účely 
a prostředky zpracování osobních údajů 
a za zpracování primárně odpovídá. Správ-
cem může být jakýkoli subjekt, i fyzická 
osoba.

Zpracovatel
Zpracovává osobní údaje pro správce. Od 
správce se liší tím, že v rámci činnosti pro 
správce může provádět jen takové zpra-
covatelské operace, kterými jej správce 
pověří, nebo vyplývají z činnosti, pro kte-
rou byl zpracovatel správcem pověřen.

Subjekt údajů
Fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, 
nejedná se o právnickou osobu. Údaje 
vztahující se k právnické osobě tak nejsou 
osobními údaji. 
Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu 
k žijícím fyzickým osobám, jelikož GDPR 
vylučuje svoji působnost na údaje o zesnu-
lých osobách. 

Zdroj: www.mvcr.cz 

GDPR přináší řadu novinek v oblasti práv 
a povinností při ochraně osobních údajů
V  českém právním prostředí dosud pravidla při 
nakládání s  osobními údaji stanovoval zákon 
č. 101/2000 Sb. o  ochraně osobních údajů 
a  o  změně některých zákonů. Základní principy 
a zásady ochrany osobních dat sice zůstanou, ale 
od 25. května 2018 se organizace, které při své čin-
nosti zpracovávají osobní údaje, budou muset řídit 
Obecným nařízením o  ochraně osobních údajů 
(GDPR), které přináší některé nové povinnosti.

Správci osobních údajů budou muset při zpra-
cování osobních dat brát již od začátku v potaz 
účel jejich zpracování, rozsah a povahu a tomu 
přizpůsobit jejich zabezpečení. K  povinnostem 
pak budou např. patřit: vedení záznamů o  čin-
nostech zpracování, posouzení vlivů na ochranu 
osobních údajů (tedy vypracování analýzy), 
ohlašování případu porušení zabezpečení osob-
ních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů 
a subjektu údajů a také ustavení pověřence pro 
ochranu osobních údajů.
Podle GDPR správce musí shromažďovat osobní 
data v  nezbytně nutném množství ke  konkrét-
nímu účelu, musí mít k jejich zpracování souhlas 
subjektu a zpracovávat je transparentně. Osobní 
údaje musejí být přesné a měly by být uloženy 
pouze nezbytně nutnou dobu, pro kterou jsou 
zpracovávány, navíc je třeba je technicky, orga-
nizačně i fyzicky zabezpečit. 
Občané, kterých se osobní údaje týkají, musí 
dát k jejich zpracování souhlas, a to dobrovolně 
a vždy k určitému účelu zpracování, který musí 
znát. Stejně tak mají právo svůj souhlas kdykoli 
odvolat. 
GDPR v  neposlední řadě také defi nuje práva 
občanů, kterých se data týkají. Ti mají právo být 

informováni o zpracování svých osobních údajů 
a za jakým účelem jsou shromážděny. K dalším 
právům patří právo na přístup k osobním úda-
jům, tedy jaké údaje jsou zpracovány, na  jak 
dlouhou dobu, proč, pro koho jsou určeny, kdo 
k nim má přístup atd. Dále je to právo na opravu, 
resp. doplnění nepřesných osobních údajů, 
pokud na to občan správce upozorní. 
Defi nováno je také právo na  výmaz (= právo 
být zapomenut), které znamená, že správce 
má povinnost zlikvidovat osobní údaje, např. 
kdy již nejsou potřeba pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, dále když 
občan odvolá svůj souhlas se zpracováním 
osobních údajů nebo byly tyto údaje zpraco-
vány protiprávně. 
Většina výše vyjmenovaných případů však 
je zahrnuta i  v  dosud platném zákoně 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebo 
vyplývají z jeho podstaty. 
Více informací o  tématu GDPR naleznete 
na  webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:  
www.mvcr.cz/gdpr/clanek/orientace-v-gdpr.aspx.

Zdroj: www.mvcr.cz
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