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Ev.č. 20210128-JVK-2021-17 

 

Zápis 
ze 17. jednání Výboru Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. 

 

Program:  

1) Zahájení a volba zapisovatele  

2) Tvorba Strategie Komory 

3) Připomínkové řízení k legislativě OÚ 

4) Úprava webové stránky Komory 

5) Poplatky 

6) Školení 

7) Ostatní 

 

Termín: Čtvrtek 28. ledna 2021, 18:00 – 19:00 hod 

Místo:  Laudova 1386/33, Praha 6 – Řepy, 163 00 

 

 

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 prostřednictvím Google Meet (https://meet.google.com/ozw-drmk-yjb) 

zúčastnili tito členové Výboru Komory: 

 

● Ing. Roman Rábek 

● Mgr. Vladimíra Hloušková 

● Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M. (vzdáleným přístupem) 

● Ing. Radek Doležal (vzdáleným přístupem) 

● Bc. Linda Yvonne Storrer (neúčast) 

 

Jednání Výboru Komory bylo usnášeníschopné. 

 

Jednání Výboru Komory se dále zúčastnil Tajemník Komory: 

● JUDr. Eva Janečková (vzdáleným přístupem) 

 

b) Volba zapisovatele  

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

Výboru Komory provede p. Rábek. 
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Dnes, tj. 28. 1. 2021 obdržela Komora prostřednictvím datové schránky, žádost o 

přijetí za člena Komory. Z uvedeného důvodu je Výboru Komory navrhováno 

doplnění bodu Programu jednání Výboru Komory o nový bod - Přijetí člena Komory.  

 

Usnesení 17-1: 

Výbor Komory souhlasí s doplněním Programu jednání Výboru Komory o nový 

bod k přijetí nového člena Komory na základě obdržené přihlášky. Nový bod 

bude mít č. 2 a ostatní body se posunou v číslování. 

Souhlasím:  4 (Rábek, Merta, Hloušková, Doležal)  

Nesouhlasím: 0 

Zdržuji se:  0 

Usnesení bylo členy Výboru Komory odsouhlaseno 

 

Upravený Program jednání Výboru Komory zní: 

 

Program:  

1) Zahájení a volba zapisovatele  

2) Přijetí člena Komory 

3) Tvorba Strategie Komory 

4) Připomínkové řízení k legislativě OÚ 

5) Úprava webové stránky Komory 

6) Poplatky 

7) Školení 

8) Ostatní 

 

 

Add 2) Přijetí člena Komory 

 

Výbor Komory obdržel dne 28. 1. 2021 prostřednictvím IS datových schránek 

„Přihlášku za člena Komory” od Martina Krupa. 

  

Usnesení 17-2: 

Výbor Komory v souladu s čl. 3 platných Stanov Komory souhlasí s přijetím 

žadatele Martina Krupa za člena Komory pověřenců pro ochranu osobních 

údajů z.s. 

Souhlasím:  4 (Rábek, Merta, Hloušková, Doležal)  

Nesouhlasím: 0 

Zdržuji se:  0 

Usnesení bylo členy Výboru Komory odsouhlaseno. 
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Výbor Komory pověřuje předsedu Výboru Komory k zaslání informace o přijetí za 
člena Komory spolu s Potvrzením o členství uvedenému novému členovi Komory.  
 
 
Add 3) Tvorba Strategie Komory 

 

Výbor Komory definoval Mise, Vize a Strategii Komory. Pro jejich naplnění bylo 

odsouhlaseno vytvoření dvou samostatných projektů: 

 

Projekty: 

 

- Vzdělávací program: “Akademie pověřenců pro ochranu osobních údajů” 

(garant: p. Rábek, součinnost: pí. Hloušková)  

Cíl: zajištění zvyšování úrovně znalosti a praktických dovedností pověřenců pro 

ochranu osobních údajů. 

 

- Reportážní cyklus: “Na vlastní osobní údaje” (garant: p. Merta) 

Cíl: zajištění zvýšení prestiže Komory, její zviditelnění a nábor nových členů. 

 

S ohledem na uvedené projekty jsou vyzváni členové Komory, aby se aktivně či 

pasivně připojili k daným projektů a stali se členy projektových týmů a kteří pomohou 

s definování rozsahu projektů, jeho částí a se zajištěním samotné realizace. 

 

Termín pro přihlášení členů do projektových týmů: do 1. 3. 2021. 

 

Součástí nové strategie Komory jsou i následující úkony: 

 

a) Dokončení přechodu webové stránky Komory na novou technologickou platformu 

s termínem do 10. 2. 2021  

(garant: pí. Hloušková, součinnost pí. Janečková a p. Doležal) 

 

Usnesení 17-3: 

Výbor Komory souhlasí s vyplacení odměny Mgr. Vladimíře Hlouškové za 

úpravy webu Komory ve výši 17.000,- Kč. 

Výbor Komory pověřuje účetní Komory k vyplacení odměny. 

PRO:  3 (Rábek, Merta, Doležal)  

PROTI:   0 

ZDRŽEL SE:  1 (Hloušková) 

Usnesení bylo přijato v navrhovaném znění. 
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b) Aktualizace potřebné dokumentace Komory, kdy současně budou aktualizovány 

seznamy členů Komory a registrovaných pověřenců s termínem do 10. 2. 2021. 

(garant: p. Rábek) 

 

c) Aktualizace dokumentace GDPR Komory s termínem do 10. 2. 2021: 

Po vzniku Komory byly základní dokumenty k ochraně osobních údajů (GDPR) 

ve prospěch Komory zdarma vytvořeny předsedou Výboru Komory. Na základě 

změn legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a nových obchodních aktivit 

Komory je potřeba provést interní audit, nové mapování zpracování osobních 

údajů a určení právních titulů, analýzu rizik, zpracování nových doporučení 

k implementaci opatření a jejich implementaci do podmínek Komory, úpravu 

archivačního plánu a skartačního řádu a provedení školení k ochraně osobních 

údajů ve prospěch členů Výbory Komory a zpracovatele osobních údajů (účetní 

Komory).  

(garant: p. Rábek, součinnost pí. Janečková) 

  

Usnesení 17-4: 

Výbor Komory souhlasí s vyplacení odměny Ing. Romanovi Rábkovi za 

aktualizaci dokumentace GDPR Komory ve výši 15.000,- Kč. 

Výbor Komory pověřuje účetní Komory k vyplacení odměny. 

PRO:  3 (Merta, Hloušková, Doležal)  

PROTI:   0 

ZDRŽEL SE:  1 (Rábek) 

Usnesení bylo přijato v navrhovaném znění. 

 
 

Add 4) Připomínkové řízení k legislativě OÚ 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz) uveřejnil na své webové 

stránce informaci k novým pokynům k ohlašování porušení zabezpečení, které dne 

20. 1. 2021 na svém lednovém plenárním zasedání schválil Evropský sbor pro 

ochranu osobních údajů: 

(https://www.uoou.cz/sbor-vydal-nove-pokyny-k-nbsp-ohlasovani-poruseni-

zabezpeceni/d-47551). 

Pokyny, které jsou koncipovány formou příručky, uvádí řadu příkladů blízkých praxi, 

a to vždy s návodem, jak postupovat při řešení daného porušení zabezpečení. 

 

Výbor Komory žádá členy Komory o zapojení do veřejné diskuse prostřednictvím 

Komory, jako jednoho z připomínkových míst k legislativě.  
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Vaše případné návrhy, které byste rádi uplatnili v rámci souhrnných připomínek za 

Komoru pověřenců, prosím zašlete v termínu do 22. 2. 2021 v anglickém nebo 

českém jazyce na e-mail info@komorapoverencu.cz.  

 

 

Add 5) Úprava webové stránky Komory 

 

Viz bod 3 tohoto zápisu. 

 

 

Add 6) Poplatky 

 

Vzhledem k problémům, které jsou spojeny se šířením koronaviru v České republice, 

Výbor Komory navrhnul možnost „generálního pardonu“ svým členům, tj. člen 

Komory, který uhradil členský příspěvek v roce 2020, nemusí hradit příspěvek v roce 

2021. Převedení již uhrazeného členského poplatku na další rok bude realizováno na 

základě zaslané žádosti na e-mail Komory (info@komorapoverencu.cz). Dále je 

Výboru navrhováno posunutí termínu pro uhrazení členského příspěvku za rok 2021 

v termínu do 30. 6. 2021. 

Platby registračního poplatku za registraci a vedení údajů v Registru pověřenců se 

nemění a zůstává nadále v souladu s „Příspěvkovým a poplatkovým řádem“ Komory. 

 

Usnesení 17-5: 

Vzhledem k důsledkům vyvolaným šířením koronaviru v České republice, 

Výbor Komory souhlasí s „generálním pardonem“ svým členům, tj. člen 

Komory, který uhradil členský příspěvek v roce 2020, nemusí hradit příspěvek 

v roce 2021. Převedení již uhrazeného členského poplatku na další rok bude 

realizováno na základě zaslané žádosti na e-mail Komory:  

(info@komorapoverencu.cz). 

Dále Výbor souhlasí s posunutím termínu pro uhrazení členského příspěvku za 

rok 2021 v termínu do 30. 6. 2021. 

Výbor Komory pověřuje tajemnici Komory k uveřejnění informace na webové 

stránce Komory. 

PRO:  4 (Rábek, Merta, Hloušková, Doležal)  

PROTI:  0 

ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo přijato v navrhovaném znění. 
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Add 7) Školení 

 

V měsíci listopad a prosinec 2020 byla lektory Komory provedena tato školení: 

 

a) Odhalování falešných e-mailových zpráv a zamezení spuštění škodlivého kódu 

v PC pro pracovníky ve školství, 

b) Odhalování falešných e-mailových zpráv a zamezení spuštění škodlivého kódu 

v PC pro pracovníky samosprávy, 

c) Nástroje pro vzdálenou výuku pro pracovníky ve školství, 

d) Nástroje pro komunikaci a práci z domova pro pracovníky samosprávy.  

 

Celkově bylo proškoleno: 105 přihlášených účastníků. 

 

Aktuálně se připravují nová školení, která budou navazovat na školení již proběhlá. 

Informace o školeních a jejich termíny budou zveřejněny na webu Komory.  

 

 

Add 8) Ostatní 

 

a) Aktuální stav běžného účtu Komory je 168.856,69 Kč. 

b) S ohledem na nelepšící se situaci s koronavirem je navrhováno opětovné 

posunutí termín konání 4. sněmu Komory konec října – začátek listopadu 2021 

(Plzeň).  

c) Je připravována Videokonference pro členy Komory, která by se konala v termínu 

do 30. 6. 2021.  

d) Produkty Komory - příprava “metodiky na audit” bude formou samostatného 

projektu. Metodika bude zpřístupněna formou samostatného kurzu v rámci 

Akademie Pověřence. 

e) Výbor souhlasí s nákupem ve prospěch tisku Komory: 

- barevných náplní pro laserovou barevnou tiskárnu 

- 2 balíků kancelářských papírů A4 (10 balení po 100 ks)   

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 20:50 hod. 

 

V Praze dne 28. 1. 2021 

 

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

 

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