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Ev.č. 20210326-JVK-2021-18 

 

Zápis 
z 18. jednání Výboru Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. 

 

Program:  

1) Zahájení a volba zapisovatele  

2) Výběr prostředí pro uložení dat a dokumentů Komory 

3) Pořízení hudebních podcastů pro Komoru 

4) Příprava 4. řádného Sněmu Komory 

5) Informace o pracovních skupinách a pracovních týmech 

6) Ostatní 

 

Termín: Pátek 26. března 2021, 17:00 – 18:00 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/bjk-kbpf-iby)  

zúčastnili tito členové Výboru Komory: 

● Ing. Roman Rábek 

● Mgr. Vladimíra Hloušková 

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

● Ing. Radek Doležal (omluven) 

● Bc. Linda Yvonne Storrer (neúčast) 

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) Výběr prostředí pro uložení dat a dokumentů Komory 

Členům Výboru Komory byl poskytnut podklad pro výběr prostředí pro uložení dat a 

dokumentů Komory (viz Podklad k 18. jednání Výboru komory-Zřízení 

zabezpečeného prostoru NextCloud pro Komoru) 
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Výbor Komory zvolil následující variantu a parametry: 

 

a) Prostředí pro uložení dat a dokumentů Komory německé společnosti CONTABO 

(https://contabo.com/en/). 

b) Z pohledu bezpečnosti přístupu k datům a dokumentům Komory bude vybrána 

dislokace datového centra v EU (Spolková republika Německo). 

c) Bude použito dvoufaktorové ověřování. 

d) Ze dvou doporučených variant byla vybrána varianta - virtuální privátní server (VPS), 

parametry 200 GB SSD, port 200 Mbit/s, cena pronájmu 6,04 EUR včetně DPH 21 % 

(157,- Kč) za měsíc, objednání na 12 měsíců. 

e) Zálohování dat na interní FTP server CONTABO (nedostupný z internetu). 

f) K zálohování bud vyčleněn NAS a 2 x 2 TB prostor (již pořízeno v minulých letech) 

g) Systémový pracovník zabezpečen pí. Hlouškovou, náklady zatím nevyčísleny. 

h) Práce na zabezpečení a intalaci NextCloud - cena systémového pracovníka -  8 MH x 

500,- = 4000,- Kč a následnou administrací: 

● správa serveru (aktualizace) cca 2 MD/měsíc = 750Kč/měsíc (dohoda) 

● práce nad rámec 2 h - 500Kč/MH (přidání uživatele, další činnosti aj.) 

i) Server neumožňuje odesílání zpráv (SMTP blokováno), využit bude Seznam.cz, 

zabezpečí pí. Hloušková. 

 

Usnesení 18-1: 

Výbor Komory souhlasí s pořízením prostředí pro uložení dat a dokumentů 

Komory v navržené variantě a konfiguraci uvedené výše 

Souhlasím:  3 (Rábek, Merta, Hloušková)  

Nesouhlasím: 0 

Zdržuji se:  0 

Usnesení bylo členy Výboru Komory odsouhlaseno. 

 
Výbor Komory pověřuje předsedu Výboru Komory objednání vybrané varianty 
prostředí pro uložení dat a dokumentů Komory.  
 
 
Add 3) Pořízení hudebních podcastů pro Komoru 

 

Na základě odsouhlaseného Per rollam 2021-2, které se týkalo pořízení hudebních 

podcastů pro potřeby Komor, předseda Výboru Komory dnes, tj. 26. 3. 2021 objednal 

a uhradil náklady spojené s nákupem jedné neomezené licence.  
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Add 4) Příprava 4. řádného Sněmu Komory 

 

S ohledem na nelepšící se situaci s koronavirem nadále platí posunutí termínu 

konání 4. sněmu Komory konec října – začátek listopadu 2021 (Plzeň).  

 

Výbor Komory ve své režii připravuje Videokonferenci pro členy Komory, která by se 

konala v termínu do 30. 6. 2021 na bázi Google Meet. 

 

 

Add 5) Informace o pracovních skupinách a pracovních týmech 

 

Pracovní skupina Akademie pověřence a projektový tým Na vlastní osobní údaje se 

pravidelně schází každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod. Práce obou skupin je 

koordinována tak, aby jednotlivá školení odrážela problematiku zobrazovanou v 

investigativním seriálu. 

 

Byla stanovena struktura jednotlivých bloků školení a pro první blok také sada školení 

zakončených testem. Pro investigativní seriál byla stanovena první dvě témata. 

 

Zápisy z jednání jsou zveřejňovány pro členy obou skupiny na webu Komory.  

 

 

Add 6) Ostatní 

 

a) Aktuální stav běžného účtu Komory je 138.125,74 Kč. 

b) Vzhledem k dlouhodobé pasivitě člena Výboru Bc. Lindy Yvonne Storrer (neúčast 

na jednání Výboru Komory, na hlasování Per rollam) Výbor Komory pověřuje 

předsedu Výboru Komory k zaslání “Výzvy” uvedenému členovi k odstoupení z 

funkce člena Komory. 

c) Vzhledem k pracovnímu vytížení Tajemníka Komory JUDr. Evy Janečkové se 

Výbor Komory rozhodl ukončit s ní dohodu na výkon funkce. Jako náhradníka na 

uvedenou funkci Tajemníka Komory je Výboru Komory navrhována 

místopředsedkyně Výboru Komory Mgr. Vladimíra Hloušková 

 

Usnesení 18-2: 

Výbor Komory souhlasí, aby místopředsedkyně Výboru Komory Mgr. 

Vladimíra Hloušková ke své funkci současně vykonávala funkci Tajemník 

Komory za stejných podmínek, jako předchozí Tajemník Komory plus 

správu webové stránky. Odměna bude ve výši 3.000,-Kč / měsíčně. 
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Souhlasím:  3 (Rábek, Merta, Hloušková) 

Nesouhlasím:  0 

Zdržuji se:  0 

Usnesení bylo členy Výboru Komory odsouhlaseno. 

 
Výbor Komory pověřuje předsedu Výboru Komory k uzavření dohody k výkonu 
funkce Tajemníka Komory s Mgr. Vladimírou Hlouškovou. 

 
d) Výbor Komory rozhodl vyjednat partnerskou spolupráci se společností SMS-

služby s.r.o., která vznikla jako stoprocentní dceřiná společnost Sdružení 

místních samospráv České republiky a jejím účelem je poskytnout potřebnou 

pomoc členské základně SMS ČR, a to nejen obcím, ale i jejich příspěvkovým 

organizacím. Dne 14. 4. 2021 se uskuteční úvodní jednání. Výbor Komory 

pověřuje předsedu a oba místopředsedy k účasti na tomto jednání. Jednání 

proběhne prostřednictvím videokonference Google Meet. 

 

 

Od minulého jednání Výboru Komory byla realizována tato hlasování formou Per 

rollam: 

 

a) Per rollam 2020-02, které se týkalo způsobu objednávek a plateb za školení 

Komory. 

 

Per rollam 2020-02: 

Výbor Komory souhlasí s navrhovaným způsobem objednávek a plateb za 

školení: 

a) zákazník odešle vyplněný přihláškový formulář na adresu 

skoleni@komorapoverencu.cz, 

b) na jeho základě obdrží od Komory zálohovou fakturu obsahující částku k 

zaplacení a unikátní variabilní symbol, 

c) po uhrazení fakturované částky, zákazník obdrží e-mailem přístupové údaje 

na webový seminář, 

d) po absolvování webového semináře obdrží zákazník fakturu na zaplacenou 

částku. 

Stornování webového semináře je možné do 48 hodin před jeho počátkem s 

poplatkem 50% původní částky ceny semináře. 

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

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ:     0 

NESOUHLASÍM:                      0 

Hlasování Per rollam se neúčastnil člen Výboru Komory Linda Storrer. 

Výbor Komory odsouhlasil text per rollam. 
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b) Per rollam 2020-03, které se týkalo nákupu webové kamery, nabíjecích baterií do 

klávesnice a myši a redukce VGA na HDMI v celkové ceně 2.525,- Kč včetně 

dopravy a DPH ve prospěch podpory školení Komory. 

 

Per rollam 2020-03: 

Výbor Komory souhlasí s nákupem webové kamery, nabíjecích baterií do 

klávesnice a myši a redukce VGA na HDMI v celkové ceně 2.525,- Kč včetně 

dopravy a DPH ve prospěch podpory školení pořádaných Komorou. 

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

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ:     0 

NESOUHLASÍM:                      0 

Hlasování Per rollam se neúčastnil člen Výboru Komory Linda Storrer. 

Výbor Komory odsouhlasil text per rollam. 

 

c) Per rollam 2020-04, které se týkalo nákupu klopového mikrofonu Comica audio 

CVM-M-O2 ve prospěch podpory školení Komory.  

 

Per rollam 2020-04: 

Výbor Komory souhlasí s nákupem klopového mikrofonu Comica audio CVM-

M-O2 v ceně 990,- Kč vč. DPH ve prospěch podpory školení pořádaných 

Komorou. 

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

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ:   0 

NESOUHLASÍM:                    0 

Hlasování Per rollam se neúčastnil člen Výboru Komory Linda Storrer. 

Výbor Komory odsouhlasil text per rollam. 

 

d) Per rollam 2021-01, které se týkalo přijetí nového člena Komory na základě 

zaslané žádosti. 

 

Per rollam 2021-01: 

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

žadatele Mgr. et. Ing. Zdeňka Truhláře za člena Komory pověřenců pro ochranu 

osobních údajů z.s. 

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

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ:   0 

NESOUHLASÍM:                    0 

Hlasování Per rollam se neúčastnil člen Výboru Komory Linda Storrer. 

Výbor Komory odsouhlasil text per rollam. 
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e) Per rollam 2021-2, které se týkalo pořízení hudebních podcastů pro Komoru. 

 

Per rollam 2021-02: 

Výbor Komory souhlasí s pořízením 1 doživotní licence k neomezenému 

stahování hudebních podcastů ze serveru YUMMY sounds pro Komoru 

pověřenců za cenu 299 € vč. DPH. Výbor Komory pověřuje předsedu Výboru k 

Objednání a uhrazení licence.  

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

ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ:       0 

NESOUHLASÍM:                        0 

Hlasování Per rollam se neúčastnil člen Výboru Komory Linda Storrer. 

Výbor Komory odsouhlasil text per rollam. 

 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 18:35 hod. 

 

V Praze dne 26. 3. 2021 

 

 

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

 

 

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