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Ev.č. 20190619-JVK-2019-13 

 

Zápis 
ze 13. jednání Výboru Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. 

 

Program: 

1) Zahájení a volba zapisovatele 
2) Platby členského příspěvku a registračního poplatku 2018 a 2019 
3) Kodex pověřence – aktuální stav 
4) Výjezdní zasedání Komory 
5) Systém školení Komory 
6) Ostatní, diskuze 
 
Termín: Středa 19. června 2019, 18:00 – 20:00 hod 
Místo:  Laudova 1385/31, Praha 6 – Řepy, 163 00 (mapa) 
 

 

Add 1)   Zahájení a volba zapisovatele 

  

a) Zahájení jednání Výboru Komory 

Jednání Výboru Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. (dále jen 

“Komora”) se zúčastnili tito členové Výboru Komory: 

● Ing. Roman Rábek 

● Mgr. Vladimíra Hloušková 

● Mgr. Tomáš Mudra - plná moc 

● Michal Merta, MBA, MSc., LL.M. 

● Ing. Radek Doležal 

Jednání Výboru Komory bylo usnášeníschopné. 

 

b) Volba zapisovatele  

Přítomní členové Výboru Komory se jednomyslně shodli na tom, že zápis ze zasedání 

Výboru Komory provede p. Rábek. 

 

 
Add 2)   Platby členského příspěvku a registračního poplatku 2018 a 2019 

 

a) Platby členského příspěvku: 

V souladu s čl. 2, odst. 3 Příspěvkového a poplatkového řádu Komory byla dne 

12. 5. 2019 zaslána členům Komory, kteří neuhradili členský příspěvek za rok 

2019, Výzva před vyloučením z Komory. V termínu do 24. 5. 2019 neuhradili 

členský příspěvek tito členové Komory: 
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Členské číslo:  
2017008, 2017009, 2017016, 2017021, 2017031, 2017032, 2017036, 2017037, 
2017045, 2017055, 2017056, 2017057, 2017059, 2017061, 2017062, 2017069, 
2017073, 2017074, 2017076, 2017081, 2017083, 2017090, 2017093. 
 

V souladu s článkem 3, odst. 2 nezaplacením členského poplatku do třech 

měsíců po termínu splatnosti zaniká členství v Komoře. 

 

Výbor Komory bere ukončení členství uvedených členů Komory na vědomí.  

 

b) Platby registračního poplatku: 

V souladu s čl. 2, odst. 3 Příspěvkového a poplatkového řádu Komory byla dne 

12. 5. 2019 zaslána pověřencům registrovaným v Registru pověřenců, kteří 

neuhradili registrační poplatek za rok 2019, Výzva před výmazem z Registru 

pověřenců vedeným Komorou. V termínu do 24. 5. 2019 neuhradili registrační 

poplatek tito pověřenci: 

 

Evidenční číslo: 
18000006, 18000008, 18000011, 18000014, 18000039, 18000040. 
 

V souladu s článkem 3, odst. 3 nezaplacením registračního poplatku do třech 

měsíců po termínu splatnosti bude proveden výmaz pověřence z Registru 

pověřenců. 

 

Výbor Komory bere výmaz pověřenců z Registru pověřenců na vědomí.  

 
 
Add 3) Kodex pověřence – aktuální stav 
 
Vedoucí „PS – Kodex pověřence“ p. Mudra informoval Výbor Komory, že práce 

pokračují a termín do konce června 2019 bude dodržen.  

 

 

Add 4) Výjezdní zasedání Komory 
 
Ze strany spolupořádajícího člena Komory byl potvrzen termín konání Výjezdního 
zasedání ve dnech 30.10 až 1. 11. 2019 takto: 
 
▪ dne 30. 10. 2019 - příjezd a ubytování členů Komory ze vzdálenějších lokalit (dle 

zájmu) 
▪ dne 31. 10. 2019, od 10 hod – zahájení (konferenční příspěvek, kulatý stůl) 
▪ dne 1. 11. 2019, od 10 hod – 3. řádný Sněm Komory (předpoklad schvalování 

Kodexu pověřence)  
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Členům Komory byla zaslána informace a přihláška k účasti s termínem do 14. 6. 
2019. 
 
Garant Výjezdního zasedání vzhledem k aktuálnímu stavu konta Komory navrhnul 
položky, které budou hrazeny ze strany Komory: 
 
a) pronájem sálu 
b) úhrada nákladů na pozvané hosty (zástupce ÚOOÚ, pověřenec z Francie a ze 

Slovenska) 
c) drobné občerstvení v průběhu Výjezdního zasedání 
d) večerní posezení dne 31. 10. 2019 ve vinném sklípku 

 
 
Add 5) Systém školení Komory 
 
Informace garanta Systému školení Komory p. Rábka k aktuálnímu stavu přípravy 
Systému školení.   
 
Koncept školení Komory: 
 
Etický kodex Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů (dále jen “Kodex”), který 
je závazný pro všechny členy Komory a pověřence pro ochranu osobních údajů 
zapsané v registru pověřenců vedeným Komorou, stanovuje v čl. 2 povinnost 
pověřenci: 
- průběžně si udržovat odbornou způsobilost pro poskytování svých služeb; 
- mít přehled o aktuální právní úpravě v oblasti ochrany osobních údajů; a 
- poskytovat jen takové služby, ke kterým má náležité odborné znalosti. 
 
Vzhledem v Kodexu uvedeným povinnostem pověřenců Výbor Komory navrhuje 
systém certifikovaného školení, který by měl napomoci uvedené povinnosti naplnit a 
dodržovat. Systém školení by měl sloužit pro všechny pověřence, tedy i pro ty, kteří 
nejsou sdruženi v Komoře. 
 
Je navrhována realizace čtyř navazujících školení, každé by bylo certifikováno 
Komorou: 
 
1) Základní školení k aktuální legislativě (úvod do problematiky GDPR, práva a 

povinností pověřence, nejlepší příklady z praxe, získané při výkonu funkce 
pověřence) - 3 hod 

 
2) Jak správně zpracovávat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) a 

nejlepší příklady z praxe - 2 až 3 hod 
 
3) Postupy při zavádění GDPR v prostředí správce osobních údajů a nejlepší 

příklady z praxe - 2 až 3 hod 
 
4) Životní cyklus osobních údajů - 2 až 3 hod. 
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Add 6)  Ostatní, diskuze 

 
 

Členové Výboru se dohodli na termínu příštího jednání Výboru Komory, které 

proběhne před konáním Výjezdního zasedání v sídle Komory a pověřil předsedu 

Výboru na základě zaslané pozvánky. 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 19:30 hod. 

 

 

V Praze dne 19. 6. 2019 

 

 

Zapsal: Ing. Roman Rábek              ………………………… 

 

Ověřila: Mgr. Vladimíra Hloušková …………………………  
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