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1. SEZNAM ZKRATEK

Zkratka Vysvětlení zkratky

MČ PÍ Městská část Praha 1

MČ Městská část Praha 1

ÚMČ Úřad městské části

ZMČ Zastupitelstvo městské části

RMČ Rada městské části

EU Evropská unie

GDPR General Data Protection Regulation (obecné nařízenío ochraně osobních údajů)

DPO Pověřenec pro ochranu osobních údajů

oú Osobní údaje

sú Subjekt údajů

IS Informačnísystém

TQM Total Quality Management (komplexní řízení kvality)

ZOOÚ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

DPIA Data Protection Impact Assessment (posouzenívlivu na ochranu osobních údajů)
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2. PŘEDMĚT PROCESNÍ ANALÝZY

Byla provedena nezávislá procesní analýza shody současného nastavení a fungování procesů 
a bezpečnostních opatření na MČ PÍ s požadavky stanovenými GDPR.

1) V rámci ověření procesů a organizačních opatřenízahrnovaly analytické práce primárně 
následujícíoblasti:
Analýza vnitřní řídící dokumentace související s ochranou osobních údajů (strategické 
dokumenty úřadu, politiky, směrnice, řády, záznamy, soubory).
Analýza stávajícího stavu prostřednictvím řízených pohovorů s vybranými zaměstnanci. 
Prověřenía definice procesů a organizačních a technických opatřenísouvisejících s ochranou 
osobních údajů prostřednictvím workshopů se zaměřením na znalosti zaměstnanců, 
bezpečnost a využitelnost nástrojů IT.
Identifikace procesních chyb v podobě nedefinovaných parametrů procesů, slabých míst 
procesů z hlediska procesního řízenía bezpečnosti IT, rizik procesů, duplicit apod.
Analýza zabezpečení dat a přístupových oprávnění.
Prověření dodržování povinností týkajících se ochrany osobních údajů (povinnosti dle GDPR, 
zákona o ochraně osobních údajů a prováděcích předpisů, kodexů chování a standardů) a 
návrh optimalizace v souladu s podmínkami úřadu a legislativy z hlediska práce a ochrany 
osobních údajů.

Závěry a výstupy z této fáze jsou detailně rozpracovány v následujících kapitolách tohoto 
dokumentu.

2) Samostatnými výstupyjsou:

Detailně rozpracované karty procesů shrnujících základní charakteristiky procesu. Procesní 
karty byly vypracovány v součinnosti s dotčenými zaměstnanci pro danou oblast procesu. 
Součástí byla také optimalizace/revize účelů zpracování osobních údajů z pohledu legitimity 
ve vazbě na GDPR a dále klasifikace osobních údajů.
Analýza rizik jako evaluační nástroj procesů
Procesních mapy klíčových procesů zpracování osobních údajů
Harmonogram/plán implementace navržených opatřenís doporučeným termínem realizace

Podrobná metodika realizace Procesníanalýzy tvoří Přílohu č. 1 tohoto dokumentu.
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3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Území hlavního města Prahy se členínatzv. městské části, které vzni kly s účinností zákona č. 418/1990

Sb. v místě někdejších národních výborů nebo byly na základě tohoto zákona zřízeny. Vztahy mezi

hlavním městem Prahoua městskými částmi upravujejednak přímo zákon o hlavním městě Praze, příp. 
zvláštní zákony, jednak Statut hlavního města Prahy, který svěřuje městským částem úkoly nad rámec 

zákona o hlavním městě Praze v oblasti samostatné působnosti (samosprávy) i přenesené působnosti 
(státnísprávy).

Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupujív právních vztazích svým jménem 
a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako právnická osoba jedná městská část Praha 1 

prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou:

Zastupitelstvo MČ Praha 1, Rada MČ Praha 1 
Starosta MČ Praha 1, Úřad MČ Praha 1
Zvláštní orgány MČ Praha 1 (které mohou být zřízeny pouze na základě zvláštních zákonů pro 
výkon přenesené působnosti)
Jakosvé poradníorgány můžezříditZastupitelstvo MČ Praha 1 výbory, Rada MČ Praha 1 komise

Přitom platí, že městskou část Praha 1 zastupuje navenek její starosta s tím, že úkony, které vyžadují 
předchozí souhlas Zastupitelstva MČ Praha 1 nebo Rady městské části Praha 1, může provést jen po 

jejich předchozím schválení.

Úřad městské části tvoří starosta, zástupce (zástupci) starosty, tajemník úřadu městské části a 

zaměstnanci městské části zařazenído úřadu městské části. K 16.1. 2019 zaměstnává MČ celkem 409 
osob, z toho 339 zaměstnanců na HPP, 25 členů ZMČ a RMČ a 45 osob spolupracujících na dohodu či 

na mateřské/rodičovské dovolené.

Úřad městské části vykonává přenesenou působnost městské části, není-li zákonem svěřena jiným 

orgánům městské části.

Tajemník úřadu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, odpovídá za 

bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, je nadřízený všech zaměstnanců městskéčásti.

Zastupitelstvo MČ Praha 1 zřizuje dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platnémznění, 

výbory jako své stálé poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti. Na svém ustavujícím zasedání 
dne 19.11.2018 zřídilo usnesením č. UZ18_0007 čtyři následujícívýbory:

Finančnívýbor
Kontrolnívýborčásti a plní další úkoly, jimižjej pověřilo zastupitelstvo MČ 
Výbor pro sociálnía bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku 
Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace

Rada městskéčásti Praha 1 zřídila následujicí komise jako své iniciativní a poradní orgány:

Investičníkomise 
Komise obecního majetku
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Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Komise pro informatiku
Komise pro obchod a služby
Komise pro územní rozvoj
Komise pro životní prostředí
Sociálníkomise

Dále Rada MČ Praha 1 usnesením vzala na vědomíexistenci Správní rady Nemocnice Na Františku a 
Programové rady Malostranské besedy s tím, že mají charakter komise Rady MČ Praha 1.

Úřad městské části je členěn do následujících organizačních útvarů:

1) Útvar starosty (STA)

Útvar starosty 
Odd. vnějších vztahů 
Odd. územního rozvoje 
Odd. investiční 
Odd. interníhoauditu

2) Odborkancelářstarosty(KAS)

Odbor kancelářstarosty 
Pracoviště sekretariát starosty 
Odd. volených orgánů 
Odd. obchodu a služeb 
Odd. kultury 
Odd. školství
Odd. sportu, rozvoje občanské společnosti a mezinárodních vztah ů

3) Útvar tajemníka (TAJ)

Útvar tajemníka

4) Odbory

Odbordopravně-správních agend (ODSA)
Odbordopravy (OD)
Odborfinanční(FIN)
Odbor informatiky (Ol)
Odbor matrik (MAT)
Odborobčansko-správních agend (OSA)
Odborsociálních věcí a zdravotnictví(OSZ)
Odbortechnické a majetkové správy (OTMS)
Stavební úřad (SÚ)
Odbor živnostenský (ŽIO)
Odbor životního prostředí (OŽP)
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5) Sekretariáty zástupců starosty, radních a předsedů výborů 

Sekretariát 1. zástupce starosty
Sekretariát zástupce starosty pro oblast informatiky, dopravy a úklidu
Sekretariát 1. zástupce starosty pro oblast územního rozvoje, obchodu a služeb a
bezpečnosti
Sekretariát radního pro oblast nemovitého majetku 
Sekretariát radního pro oblast kultury, sportu a zahraničních vztahů 
Sekretariát radního pro oblast školstvía občanské společnosti
Sekretariát radního pro oblast privatizace, fi nancía grantů na obnovu domovního fondu 
Sekretariát předsedkyně výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a 
protidrogovou problematiku

MČ je zřizovatelem následujícího výčtu příspěvkových organizací, které však nebyly předmětem 
procesní analýzy: 7 mateřských škol, 5 základních škol, 7 školních jídelen, Nemocnice Na Františku, 
Střediska sociálních služeb a Školy v přírodě

Na území Městské části Praha 1 je provozován městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), který 
přispívá k zajištění bezpečnosti na dětských hřištích provozovaných v lokalitách ulic Na Františku, 
Masná (odbor školství a kultura) a Františkánská zahrada (odbor živnostenský). Od roku 2011 má ve 
smluvnívýpůjčce Městská policie.

Pro komunikaci s veřejností zřídila MČ kromě webových stránek www.prahal.cz také facebookový 

profil „Praha 1" a instagramový profil „mc_prahal".

3.1. Identifikované oblasti zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů se v identifikovaných oblastech řídí zejména následujícími předpisy (výčet 

legislativy neníkompletníz důvodu jeho rozsáhlosti):

zákon č. 131/2000 Sb.,o HMP,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)-účinnost od 25. 
května 2018,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti,
zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví,
zákon č. 499/2004 Sb.,o archivnictvía spisové službě
zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťováníobrany ČR
zákon č. 237/2000 Sb., o požární ochraně
zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
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zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 
zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek 
zákon č. 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a příjmení 
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 
zákon č. 500/2004 Sb., správnířád 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
zákon č. 2580/2000 Sb., daňový řád
zákon č. 247/2000 Sb., o získáváníodborné způsobilosti k řízenívozidel
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejnésprávy
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
a další

3.2. Identifikované oblasti správy a zpracování osobních údajů 

Analytici zjistili, že MČ zpracovává osobní údaje zejména v rámci následujících činností (procesů):

evidence obyvatel, 
zajišťovánívoleb ve městě,
při jednáních vedení města/zastupitelů a v návazných zápisech či usneseních, 
sjednávánía uzavírání smluvních ujednání, 
správa a výběrsprávních/místních poplatků,
zajišťování kulturního života města včetně vítání občánků, evidence jubileí apod., 
vedeníkroniky,
zdokumentování, informování o životě ve městě, a to i za pomoci fotografických a jiných 
médií,
zajišťovánívidimace a legalizace, 
poskytovánísociálních služeb,
zajištěnípersonálních činností, mezd a vedení účetnictví, 
zřizovatel škol a školských organizací, 
zřizovatel příspěvkových organizací, 
zřizovatel organizačních složek, 
a další.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupuje MČ PÍ jako správce osobních údajů.
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4. OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Evropský parlament schválil 14. dubna 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR"). 
Účinnost tohoto nařízení nastalo 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 Evropské unie.

Kontextové informace k GDPR jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dokumentu.

4.1. Oblasti působení z pohledu osobních údajů

4.1.1 Zdroje osobních údajů

Městská část shromažďuje a zpracovává osobní údaje fyzických osob, které mají zájem o jeho služby á 
spadajípod jeho působnost. Údaje jsou získávanéodstátnísprávy, městskou částí zřízených organizací 

či přímo od subjektů osobních údajů. Osobní údaje jsou získávány jak v elektronické formě, například 

přístupem do různých portálových aplikací, v listinné podobě (od subjektů údajů/občanů či třetích 
stran), i ústně v rámci komunikace s občany. Další osobní údaje jsou získávány v průběhu realizace 

potřebných kroků při řešení příslušné záležitosti/agendy.

4.1.2 Umístění osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány buď v listinné podobě v jednotlivých odborech úřadu, nebo 
v elektronické podobě v příslušných aplikací MČ a státní správy. Obvykle jsou osobní data zpracovávána 

také za pomoci běžného kancelářského SW. Osobní údaje mohou být také obsahem emailové 

komunikace. Fyzicky jsou elektronická data umístěna na sdílených discích a jsou zálohována na 
centrál ní diskové pole v technologickém a datovém centru.

4.2. Zajištění personálních činností, mezd a účetnictví

4.2.1 Zdroje osobních údajů

Údaje jsou získávány přímo od dotčených zaměstnanců při nástupu do pracovního/služebního poměru 

a to písemně (např. občanské průkazy-kontrola a opis dat, potvrzení o zaměstnání od předchozího 
zaměstnavatele, pracovní posudky, dotazníky, žádosti, životopisy, žádosti o přijetí, zdravotní prohl ídky, 

doklady o dosaženém vzdělání a praxi, výpisy z rejstříku trestů, písemná potvrzení o absolvování 
školení, osvědčení o odborné způsobilosti apod.), nebo ústně (nahlašování změn, doplnění údajů při 

rozšíření požadavků dle zastávané pracovní pozice).

4.2.2 Umístění osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců v papírové podobě jsou shromažďovány v osobním spisu zaměstnanců, 
který vede personalistka úřadu, dále je zpracovávají dalšítři personálnía jedna mzdová účetní. Osobní 

údaje v elektronické podobě jsou vedeny v mzdovém a personálním SW DC2 a jsou také součástí 
kancelářského office včetně emailové komunikace. Přístup k osobním údajům zaměstnanců vedeným
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elektronicky je možný pouze pro oprávněné osoby za pomoci přístupového hesla (řízený přístup do 
příslušných IS).

4.2.3 Smlouvy a dohody

Součástí dokumentů by mělo být vyjma ustanovení, že byl zaměstnanec seznámen se svými 
povinnostmi při výkonu své práce a plnění dalších úkolů stanovených zaměstnavatelem vždy také 

ustanovení o povinnosti dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při výkonu své práce 
dozví (občané, kolegové a dalších), a to jak v době trvání pracovního poměru (výkonu práce v rámci 

dohody o práci konané mimopracovní poměr), tak i po jeho skončení.

4.2.4 Výběrové řízení

Součástí výběru budoucích zaměstnanců je hodnoceníinformacíobsažených v životopisech, které MČ 

obdržela od uchazečů o zaměstnání. Po skončení výběrových řízení jsou životopisy neúspěšných 

kandidátů vráceny uchazeči nebo skartovány.

Ve zveřejněných nabídkách příslušných pracovních pozic (Oznámení o vyhlášení výběrového řízení) 

není plněna informační povinnost vůči subjektům údajů ohledně zpracování osobních údajů vyplývající 
z GDPR, která by uchazeče informovala o účelu, zákonném titulu ke zpracování OÚ, době 

uchování/zpracovánía dalších právech a povinnostech.

Informační povinnost je nutné plnittaké v případech, kdy jsou volná pracovní místa obsazována jiným 

způsobem, např. prostřednictvím uveřejněného inzerátu apod.

U nevyžádaných životopisů či nabídek práce, lze zvolit jeden ze dvou možných přístupů, a to buď tyto 
skartovat, nebo si vyžádat od žadatele o práci souhlas se zpracováním poskytnutých údajů. Žádost o 
udělenísouhlasu se zpracováním OÚ je možná např. osobně nebo prostřednictvím šifrovaného mailu, 

kdyje zdroj OÚ požádán o udělenísouhlasu včasové lhůtědo lOdnů a informován o tom, že v případě 

neudělení souhlasu bude životopis vč. eventuálních dalších zaslaných dokumentů z PC vymazán, 

v listinné podobě skartován.

4.2.5 Další zpracovávané osobní údaje

Kromě standardních osobních údajů, které jsou nutné pro zajištění personálních činností, včetně 

zpracování mezd a povinných odvodů, organizace nezpracovává žádné jiné osobní údaje. Za výjimku 
lze považovat fotografie veřejných osob, u kterých není třeba ošetřit zveřejňování fotografií 

prostřednictvím souhlasu, aleje nutnésplnitvůči niminformačnípovinnost. Jinakje nutnopřistupovat 
k ostatním zaměstnancům, včetně vedoucích odborů, kdy v případě, že by se fotografie 

zaměstnanců/úředníků úřadu měla objevit v místních novinách, na úřední desce, webu města apod., 
v takové formě, kdy lze pracovníka jednoznačně identifikovat (upraveno mimo GDPR i v, již od roku 
2014 účinném,Občanském zákoníku, § 84), je nezbytné získat od zaměstnance souhlas 

s fotografováním a zveřejňováním.
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4.2.6 Zpracování po ukončení pracovněprávního vztahu

V průběhu trvání pracovněprávního vztahu se spisy zaměstnanců aktualizují. Stejně je nutné 
postupovat také po ukončení pracovněprávního vztahu, kdy musí být vybrány ty písemnosti tvořící 

osobníspis zaměstnance, které lze ihned zlikvidovat.

4.2.7 Povaha zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje, které jsou zpracovávány v souvislosti se zajištěním personální činnosti, mezd a 
účetnictví, obvykle nespadají do zvláštní kategorie osobních údajů (nejsou citlivými údaji). Za výjimku 

lze považovat např. informace o zdravotním stavu zaměstnanců (vstupní a následné periodické 
zdravotní prohlídky) pokud obsahují bližší informace o zdravotním stavu nebo pokud z nich lze bližší 

informace dovodit, např. určité omezení, či dokonce diagnózu.

Podrobná zjištění a doporučení pro personál ní oddělení jsou popsána v kapitole 7.2.2

4.3. Zabezpečení zpracovávaných údajů

Ochrana osobních údajů, práce s ITje procesně řešena v interních dokumentech. Bezpečnostní politika 
specifikuje obecně celkové cíle a strategii MČ při koordinaci, budování a provozu informačního 

systému v oblasti bezpečnosti, zejména pak bezpečnostní opatření, která úřad uplatňuje při zajišťování 
bezpečnosti svých ISVS. Podrobná zjištění jsou popsána v části II. tohoto dokumentu „Analýza 

stávajícího stavu se zaměřením na bezpečnost IT".

Vyjma výše uvedeného, je nutno řešit problematiku smluv s dodavateli, kteří jsou zpracovatelé dle 

nařízení GDPR, nebo mají přístup k osobním údajům. V této oblasti je nutné mít smluvní garance 
k zaj ištěníoch raný OÚ obsahují potřebná ustanovení dle GDPR. Nesmí být opomenut vztah s externím 

dodavatelem IT služeb.

Zjištěníadoporučeníjsou popsána také v kapitole 7.13. Odbor informatiky.
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5. KRITÉRIA PRO URČENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIKA

Zjištění uvedená v této zprávě jsou kategorizována z hlediska jejich významu dle níže uvedené tabulky.

Významnost
zjištění Symbol Popis

Vysoké riziko A Zjištění vysoké významností, jsou zanedbány klíčové požadavky Nařízení 
GDPR. Existuje vysoké riziko sankcí.

Střední riziko □ Zjištění středné významnosti, některé požadavky Nařízení GDPR nejsou 
uplatňovány.

Nízké riziko O Zjištění nízké významnosti, některé požadavky nařízení GDPR nejsou 
uplatňovány, avšak jedná se o administrativní či jiné nezávažné 
nedostatky.
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6. PODROBNÝ POPIS ZJIŠTĚNÍ DOPORUČENÍ ANALÝZY - PLÁN IMPLEMENTACE

V této kapitole jsou podrobně popsána veškerá zjištění realizované analýzy. U každého zjištění je 

identifikována jeho závažnost a návrh optimalizačních opatření vedoucí k odstranění negativních 
zjištění. Analytici konstatují, že v této kapitole jsou popsána výhradně negativní zjištění. Pozitivní 

zjištění (ta zjištění, která poukazují na správnost nastavení systému správy a zpracování osobních 
údajů), nejsou předmětem tohoto dokumentu.

Analytici dále konstatují, že jednotlivé významnosti zjištění byly uděleny v kombinaci vlastního nálezu 
příslušného nedostatku a stupně závažnosti/významnosti, který deklaroval do současnosti dozorový 
orgán nad GDPR, tj. Úřad na ochranu osobních údajů.

Proto i zjištění, která nedosahujímaximálního rizika či významnosti, mohou být označena jako kritická, 
právě s ohledem na kritický pohled ÚOOÚ na tuto specifickou problematiku.

Zjištění pro jednotlivé odbory ÚMČ jsou uvedena v kapitole 7. této zprávy.

6.1. Směrnice no ochranu osobních údajů a práce s IT 

Legislativní rámec:

ČI. 32 odst. 1 GDPR stanoví, že správce provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil 

úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Podle odst. 2 daného ustanovení se při posuzování 

vhodné úrovně zabezpečení zohlední zejm. rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné 
nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených 

nebojinakzpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Obdobná pravidla plynouzaktuálněúčinného§13ZOOÚ, přičemž podle odst. 2 citovaného ustanovení 

je správce povinen přijatá a provedená opatřenízdokumentovat.

Podle části 5.2 mezinárodně uznávaného standardu ISO/IEC 27001 vrcholové vedení organizace zavede 

zdokumentovanou politiku (pravidla) bezpečnosti informací. Součástítěchto pravidel by měly být také 
pravidla upravující rozsah přístupových oprávnění jednotlivých zaměstnanců k informacím a k 
zařízením, kde jsou informace, včetně osobních údajů, uloženy a zpracovávány (bod A.9 ISO/IEC 

27001). Vrcholové vedení by tak mělo stanovit např. jednotná pravidla pro zajištění kvality hesel a 
zavést technická opatření vynucující automatizované uplatňování stanovených pravidel (např. 

příslušná aplikace bude v pravidelných intervalech vyžadovat změnu hesla, nové heslo musí mít 
definovaný počet a strukturu znaků).

Zjištění a doporučení:
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6.2. Evidence uchovávaných/zpracovávaných osobních údajů včetně umístění

Legislativní rámec:

ČI. 32 odst. 1 GDPR stanoví, že správce provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil 

úroveň zabezpečeníodpovídajícídanému riziku.

Podle odst. 2 tohoto ustanovení, se při posuzování vhodné úrovně zabezpečení zohlední zejména 

rizika, která představuje zpracování, zejména náhodnénebo protiprávnízničení, ztráta, pozměňování, 
neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo 

neoprávněný přístup k nim.

Aby bylo možné účinně dodržet ustanovení tohoto článku, vzniká povinnost vypracovat evidend 

uchovávaných či zpracovávaných osobních údajů.

Zjištění a doporučení:

6.3. Právní rámec pro zpracování osobních údajů na sociálních sítích a webovych
stránkách

Legislativní rámec:

ČI. 5 odst. 1 písm. a) GDPR stanoví, že osobní údaje musíbýt ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány 

korektně a zákonným a transparentním způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 GDPR je zpracování osobních 
údajů zákonné, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek uvedených v tomto článku (tzv.právnítitul 
pro zpracování). Obdobně ZOOÚ vymezuje v §5 odst. 2 jednotlivé právní tituly pro zpracování osobních 

údajů. Správce musí vždy posoudit důvody, účel a povahu konkrétního zpracovánía zvážit, zda a který 

z právních důvodů lze na dané zpracování použít. Jedním z takových právních titulů je souhlas se 
zpracováním osobních údajů.
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Zjištění a doporučení:

6.4. Informační povinnost o zpracování osobních údajů 

Legislativní rámec:

ČI. 12 odst. 1 stanoví povinnost správce poskytnout SÚ stručným, jasným, transparentním, 

srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových 
prostředků, veškeré informace uvedené v čl. 13 a čl. 14 GDPR (v okamžiku získání osobních údajů od 
SÚ nebo od jiného zdroje) a uvedl veškerá sdělení podle čl. 15 až 22 a 34. Jedná se zejména
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o identifikační a kontaktní údaje správce, účely zpracování, pro které jsou údaje určeny, právnízáklad 

zpracování a informace o případných příjemcích osobních údajů. Správce dále poskytuje zejm. 
informace o době, po kterou budou osobní údaje uloženy a informace o právech subjektu údajů 

zaručených GDPR a porušenízabezpečení.

Zjištění a doporučení:
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6.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Legislativní rámec:

GDPR v čl. 6 odst. 1 stanoví, že zpracování je zákonné, pokud je naplněn jeden ze šesti možných 
právních titulů zpracování uvedených v tomto odstavci. Současně písm. a) tohoto odstavce definuje 
jako legitimní právní titul souhlas subjektu údajů se zpracováním OÚ pro jeden či více konkrétních 
účelů.

Souhlas musíbýt poskytnut způsobem dlečl. 12odst. 1 a dále musíobsahovat informace uvedené v čl. 
13 a čl. 14 GDPR (v okamžiku získání osobních údajů od SÚ nebo od jiného zdroje) a sdělení podle d. 
15 až 22 a 34.

Správce musí vždy posoudit důvody, účel a povahu konkrétního zpracování a posoudit, zda a který 
z právních důvodů lze na dané zpracování použít. Ze shora uvedeného dále vyplývá, že subjekt údajů 
by měl od správce dostávat relevantní, srozumitelné a přesné informace a správce by ho neměl 
ohledně zpracování uvést v omyl.

Smlouvaje dvoustranné (příp. vícestranné) právní jednání a k jejímu uzavření je třeba, aby s jejím 
obsahem souhlasily všechny strany smlouvy. Naopak souhlas se zpracováním osobních údajů je 
projevem vůle pouze dotčeného subjektu údajů a je tedy jednostranným právním jednáním. Proto 
např. o odvolánísouhlasu rozhoduje výlučně subjekt údajů a postoj správce nemá na platnost takového 
odvolánížádnývliv.

Uvádět souhlas, který je jednostranným právním jednáním ve smlouvě, může být pro subjekt údajů 
matoucí a může vzbudit dojem, že s odvoláním souhlasu musí souhlasit i druhá strana smlouvy -tedy 
správce osobních údajů. Nepodmíněnost souhlasu řešící. 7 odst. 4.

GDPR s cílem chránit subjekty údajů upravuje uvedenou problematikův čl. 7 odst. 2 GDPR, který 
pod sankcí neplatnosti stanoví, že v případě souhlasu vyjádřeného písemným prohlášením, které se 
týká rovněž jiných skutečností, musíbýt žádost o vyjádřenísouhlasu předložena způsobem, který je od 
těchtojiných skutečnostíjasně odlišitelný.

Dále čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR stanoví, že shromažďované osobní údaje mají být přiměřené, relevantní 
a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
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Čl. 9, odst. 1 GDPR Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně zakazuje zpracování 
konkrétních citlivých údajů (např. náboženské vyznání), pokud nenísplněn v odst. 2 (Čl. 9) určený účel 
zpracování.

Se zvláštními kategoriemi osobních údajů je vždy nezbytné pracovat s mimořádnou péčí.

Pozn.: V průběhu analýzy se analytici setkávali s otázkou na legitimnost zpracování kontaktních údajů 
typu mobilního čísla či e-mailu, proto na tomto místě uvádíme následující vysvětlení: Zpravidla slouží 

tyto údaje k urychlení kontaktu s občanem v rámci vyřizování věci. Pokud veřejné úřady či samospráva 
umožní občanovi v rámci vyřizování jeho věci spolu s adresou sdělit i další kontaktní údaje, nejde o 

porušení zásady minimalizace a takové osobní údaje lze zpracovávat pro účely plnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, tzn. neaplikuje se souhlas. Neuvedení 

nepovinných kontaktních údajů(telefonníčíslo, e-mail) nesmí být překážkou učiněnípodáníči přístupu 
občana k orgánu veřejné moci.

Zjištění a doporučení:

6.6. Zpracování OÚ a zvláštní kategorie údajů, které nejsou nezbytně nutné 

Legislativní rámec:

Dále čl. 5 odst. lpísm. c) GDPR stanoví, že shromažďovanéosobníúdaje mají být přiměřené, relevantní 
a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro kterýjsou zpracovávány.

Čl. 9, odst. 1 GDPR Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně zakazuje zpracování 
konkrétních citlivých údajů (např. náboženské vyznání), pokud nenísplněn v odst. 2 (Čl. 9) určený účel 
zpracování.
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Se zvláštními kategoriemi osobních údajůje vždy nezbytné pracovat s mimořádnou péčí.

Zjištění a doporučení:

6.7. Aktualizace spisů, stanovení a dodržování sk art ač ní Ihůty 

Legislativní rámec:

Čl. 5, odst. 1, pis. D) GDPR uvádí, že osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované a 
musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím 
k účelu, pro které se zpracovávají, vyly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové a službě musí být stanovené archivační a 
skartační Ihůty.

Zjištění a doporučení:
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6.8. Úprava vztahu se zpracovatelem osobních údajů 

Legislativní rámec:

Podle čl. 28 odst. 3 GDPR se vzájemný vztah mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů řídí 
smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo členského státu, které zavazují 
zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel 
zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Smlouva musí 
dále upravovat např. povinnost postupovat při zpracování podle pokynů správce, povinnost 
mlčenlivosti osob zpracovávajících osobní údaje pro zpracovatele a povinnost být správci nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění 
správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.

Povinnost uzavřít se zpracovatelem smlouvu vyplývá správci z aktuálně účinného § 6 ZOOÚ. Podle 
tohoto ustanovení musí správce uzavřít se zpracovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů, která 
bude upravovat v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu seuzavírá. Smlouva musíobsahovat 
také záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečením ochrany osobních údajů.
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Zjištění a doporučení:

6.9. Fyzická bezpečnost 

Legislativní rámec:

Podle čl. 24odst. 1GDPR je správce povinen zavést vhodná technická a organizačníopatřeník zajištění, 
že zpracování osobních údajů bude v souladu s požadavky GDPR a osobní údaje budou řádně 
zabezpečeny. Tato opatření je správce povinen zavést zejména s ohledem na rizika pro práva a 
svobody subjektů údajů.

Čl. 32 odst. 1 GDPR stanoví, že správce provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil 
úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Podle odst. 2 předmětného ustanovení se při 
posuzování vhodné úrovně zabezpečení zohlední zejm. rizika, která představuje zpracování, zejména 
náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, 
uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Podle bodu A.11.1 mezinárodně uznávaného standardu ISO/IEC 27001 vrcholové vedení organizace 
zavede opatřeník zabránění neoprávněnéhofyzického přístupu, poškození a zasahování do informací, 
které organizace zpracovává, včetně osobních údajů, a zařízení, kde jsou tyto informace uloženy a 
zpracovávány. Součástí takových opatření je např. stanovení fyzického ochranného peri metru, 
kontrola osob při vstupech do vymezeného perimetru (např. kontrola na recepci nebo vrátnici), fyzické 
zabezpečení místností (např. uzamčení místností, kde jsou umístěny chráněné informace nebo 
zařízení).
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Zjištění a doporučení:
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6.10. Komunikační kanály 

Legislativní rámec:

Čl. 32 odst. 1 GDPR stanoví, že správce provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil 
úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Podle odst. 2 daného ustanovení se při posuzování 
vhodné úrovně zabezpečení zohlední zejm. rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné 
nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených 
nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Zjištění a doporučení:
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Doporučení 3: Pravidla pro používání komunikačních kanálů lze zakomponovat do Směrnice na 
ochranu osobních údajů a Směrnice pro práci s IT.

6.11. Bezpečnostní procesy 

Legislativní rámec:

Podle čl. 24odst. 1 GDPR je správce povinen zavést vhodná technická a organizačníopatřeník zajištění, 
že zpracování osobních údajů bude v souladu s požadavky GDPR a osobní údaje budou řádně 
zabezpečeny. Tato opatření je správce povinen zavést zejm. s ohledem na rizika pro práva a svobody 
subjektů údajů.

Povinnost provádět analýzu rizik v souvislosti se zpracováním osobních údajů lze dovodit také z § 13 
ZOOÚ.

Čl. 32 odst. 1 GDPR stanoví, že správce provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil 
úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Podle odst. 2 daného ustanovení se při posuzování 
vhodné úrovně zabezpečenízohlednízejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné 
nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených 
nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Podle části 5.2 mezinárodně uznávaného standardu ISO/l EC 27001 vrcholové vedení organizace zavede 
zdokumentovanou politiku (pravidla) bezpečnosti informací. Součástítěchto pravidel by měly být také 
pravidla upravující rozsah přístupových oprávnění jednotlivých zaměstnanců k informacím a 
k zařízením, kde jsou informace, včetně osobních údajů, uloženy a zpracovávány (bod A.9 ISO/l EC 
27001). Vrcholové vedení by tak mělo stanovit např. jednotná pravidla pro zajištění kvality hesel a 
zavést technická opatření vynucující automatizované uplatňování stanovených pravidel (např. 
příslušná aplikace bude v pravidelných intervalech vyžadovat změnu hesla, nové heslo musí mít 
definovaný počet a strukturu znaků).

Zjištění a doporučení:
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6.12. Vnitřní úpravy povinností mlčenlivosti 

Legislativní rámec:

Zaměstnanci správce, kteří přicházejí do styku s osobními údaji u správce, jsou povinni zachovávat 
mlčelivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů. Tato povinnost by měla trvat i po skončení zaměstnání. Povinnost 
mlčenlivostizaměstnanců lze dovodittaké zčl. 28odst. 3 písm. b) ve spojenísčl. 32 odst. 1 GDPR nebo 
v případě zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (citlivých údajů) poskytovatelem sociálních 
služeb podle čl. 9odst. 3 GDPR.

S ohledem na zajištění povědomí zaměstnanců o důležitých povinnostech a nedostatečné vymezení 
povinnosti mlčenlivosti v GDPR by měl správce osobních údajů tuto povinnost zakotvit do 
pracovněprávních smluv svých zaměstnanců.

Toto se týká všech pracovněprávních vztahů vč. uklízeček, DPP, rámcových smluv, OSVČ apod, a dále 
všech pověřených zpracovatelů osobních údajů správce vč. dodavatelů IS, kteří provádějí servis a 
údržbu těchto systémů.

Zjištění a doporučení:

© servodata 36



H
 Evropská unie

Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost MĚSTSKÁ ČÁST 

PRAHA 1

6.13. Školení - personální bezpečnost a zvyšování bezpečnostního povědomí 
zaměstnanců

Legislativní rámec:

Podle čl. 24 odst. 1 GDPR je správce povinen zavést vhodná technická a organizační opatření, aby 
zajistil, že zpracování osobních údajů bude v souladu s požadavky GDPR. Tato povinnost v sobě 
zahrnuje i prokazatelné proškolovánív oblasti bezpečnosti osobních informací. Jedním z předpokladů 
dosažení souladu s povinnostmi stanovenými GDPR je získání a udržování zdrojů nutných pro 
řádné fungování systému bezpečnosti informací (bod 7.1 ISO/l EC 27001). Mezi uvedené zdroje patří 
také dostatečné kvalifikovaný personál vykonávající činnosti, které ovlivňují úroveň bezpečnosti 
informací.

Zjištění a doporučení:
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6.14. Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů 

Legislativní rámec
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Podlečl.37 odst. 1 písm. a) je správce a zpracovatel povinenjmenovatpověřencepro ochranu 
osobních údajů, pokud je tento správce a zpracovatel veřejným subjektem. Městská část Praha 1 byl 
s nabytím účinnosti GDPR povinna pověřence pro ochranu osobních údajů zajistit.

Zjištění a doporučení:
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7. ZJIŠTĚNÍ PRO JEDNOTLIVÉ ODBORY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v kapitole 7. nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Pokud není uvedeno jinak, v rámci výkonu činností jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť nebyly 
zjištěny žádné další potenciální problémy či rizika, kromě těch platných pro celou MČ Praha 1 a 
popsaných v kapitole 6.

V rámci úřadu MČ Praha 1 byly popsány následující průřezové agendy a k nim vytvořeny procesní karty, 
platné pro všechny odbory:

Příprava materiálů do RMČ a ZMČ 
Agenda komisí RMČ, výbory 
Evidence smluv 
Agenda úřednídesky
Poskytováníinformacídlezákonač. 106/1999 Sb.
Agenda spisové služby - viz také Pracoviště spisové služby (kapitola 7.2.5)

Doporučení:

Určit osobu odpovědnu/garanta za vedení procesních karet výše popsaných průřezových agend, vyjma 
agendy spisové služby, kterou garantuje Pracoviště spisové služby. Garantem výše popsaných 
procesních karet by mohl být např. DPO.

7.1. Útvar starosty

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

7.1.1 Starosta (STA)

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda stížnostía podnětů

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Agendu zajištění a správy poskytovaných telekomunikačních služeb převzal od Odboru hospodářské 
správy Odborstarosty. Vzhledem ke skutečnost, že v agendě nedochází ke zpracováníosobních údajů, 
nebyla předmětem procesní analýzy. Jako doporučení k vedlejšímu zjištění uvádíme zařazení do Útvaru 

starosty a její popis v organizačním řádu.

Doporučením je zařazení Pověřence pro ochranu osobních údajů do Útvaru starosty.
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7.1.1 Pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda výkonu Pověřence pro ochranu osobních údajů

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

MČ Praha 1 má v souladu s GDPR jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, avšak tento 
není zatím zařazen do organizační struktury ani organizačního řádu. MČ uvažuje o jeho organizačním 
zařazenído Útvaru starosty, tento záměranalytici doporučují. Vzhledem ke skutečnosti, že DPO byl do 

funkce nově jmenován v lednu 2019, kdy navázal na činnost předchozího DPO, doporučujeme jeho 
neprodlené zaškolení zejména v tématech:

ochrana osobních údajů (GDPR) a zpracování osobních údajů ve veřejné správě 
internísměrnice úřadu městské části 
správní řád
další školení nezbytně nutná pro kompetentní výkon DPO

MČ Praha 1 v současné době procházíimplementačními opatřeními v souvislosti s nastavením procesů 

vyplývajících z GDPR a okamžité zapojení nového DPO do těchto činností je nutné. S ohledem na 
zajištění kontinuity prováděných implementačních opatření v odpovídající kvalitě, doporučujeme 
Pověřenci pro ochranu osobních údajů využit poradenství odborného konzultanta či konzultační 
společnosti se zaměřením na GDPR ve veřejné správě.

7.1.2 Oddělení územního rozvoje

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda územního rozvoje
Agenda cestovních náhrad při pracovních cestách

Byly zavedeny 2 nové agendy, které zpracovávají osobní údaje:
Objednávky OSVČ

Agenda poskytování dotacífyzickým osobám 

Interakce uvnitřúřadu:
Komise územního rozvoje a Komise pro participaci budou pravděpodobně dále vykonávat svou 
činnost, ale zřejmě dojde ke změnám názvů.
Pracovní skupina pro regeneraci - v době realizace procesní analýzy procházela reorganizací, 
proto nebylo možné ji analyzovat
Pracovní skupina Václavské náměstí několik let nevyvíjížádnou činnost.

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 
interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.
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Doporučení: Po rozhodnutí o dalším fungování komisí a pracovních skupin doporučujeme provést 
dodatečnou analýzu zpracování osobních údajů v těchto subjektech. V současném stavu zpracování 
osobních údajů nepředpokládáme.

Vnějšívztahy:
spolupráce se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska (MČ Pije členem SHS ČMS 
od roku 1997),
účast na akcích partnerských měst (konference - 2004, Dny evropské ho dědictví, od r. 1998), 
výstavy vlastní v ČR (Budoucnost a přítomnost Prahy 1) i v zahraničí (Brusel 2005)

U popsaných vnějších vztahů nejsou osobní údaje zpracovávány.

Další zjištění a doporučení:

Soubory obsahujícíOÚ jsou zasílány mailem v nezašifrované podobě.

V rámci agendy služebních cest pro členy komisíjsou zpracováványOÚ, následnějsou předávány Odd. 

sportu, rozvoje občanské společnosti a mezinárodních vztahů jako podklad pro zajištění dopravy, 
ubytovánía cestovních víz. Pojištění zajišťuje personálníoddělení.

7.1.3 Odděleníinvestiční

Investiční oddělení je zřízeno pro oblast investiční výstavby (tj. přípravu a realizaci investic a vnějších 
oprav) pro úřad Městské části Praha 1, financované z prostředků MČ Praha 1, kde investorem nebo 
spoluinvestorem je MČ Praha 1 v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními normami MČ 

Praha 1.

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda investic MČ, vyjma investicsvěřených jiným pracovištím 
Agendafinančnívoblasti investic
Agenda výběrových řízenívoblasti investic, vyjma investic svěřených jiným pracovištím

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 
interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Dokumentace, která obsahuje velký objem dat se předává externím spolupracovníkům přes 
úschovna.cz, uložto.cz apod. Dokumentace obsahuje sice minimum osobních údajů, ale i přesto 
doporučujeme zvolit jinou formu předávání, např. zřízením přístupu do sdílené složky na serveru MČ 
PÍ nebo jinou zabezpečenou a kontrolovanou formou.

Maily, popř. přílohy, obsahující osobní údaje, jsou posílány nezaheslované. Jedná se zejména o 
objednávky a smlouvy, vč. podpisů.

Výběrová řízení vzdáleně zajišťuje zaměstnankyně na rodičovské dovolené, která k ukládání dat 
používá také lokální disk svého počítače. Doporučujeme zajistit ukládání dokumentů na zálohované
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úložiště administrované MČ tak, aby MČměla kontrolu nad spravovanými osobními údaji a doku menty 

vůbec.

7.1.4 Oddělenívnějších vztahů

Oddělení vnějších vztahů zajišťuje komunikaci Úřadu MČ Praha ls médii, jednotlivými novináři, občany
MČ Praha 1, podnikateli, firmami a dalšími institucemi působícími na území Prahy 1 i s dalšími zástupci 
veřejnosti.

K tomuto účelu vydává tiskové zprávy a další formy sdělení veřejnosti, které také mj. zveřejňuje na 
www.prahal.cz, zprostředkovává komunikaci představitelů vedení radnice s médii a veřejností, a to 
formou rozhovorů, besed, veřejných diskusí, tiskových konferencí apod., a vydává časopis, jehož 
periodicita název budou v následujících měsících ustáleny.

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda vnějších vztahů 
Agenda PR
Agenda tiskových záležitostí a vydávání periodika 
Agenda majetková a finanční

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Oddělení vnějších vztahů procházelo v průběhu realizace procesní analýzy reorganizací. Agendy a 
činnosti byly předmětem nově vznikající koncepce komunikace úřadu, proto nebylo možné toto 
odděleníanalyzovatve větší míře detailu. Doporučujemeprovéstdalšíanalýzu procesů neprodleně po 
schválení komunikační strategie.

1) Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke kompletnímu personálnímu přeobsazení tohoto 
oddělení, doporučujeme tiskovou mluvčí a další zaměstnance oddělení proškolit zejména 
v tématech:

ochrana osobních údajů (GDPR) a PR ve veřejné správě 
internísměrnice úřadu městské části 
správní řád

2) Akce pořádané MČ (agenda PR) - jasně definovat, které akce jsou v kompetenci oddělení 

vnějších vztahů, a které zajišťujíjiná oddělení, např. plesvdobě analýzy pořádaloodd. kultury, 
stejně tak akce v Galerii Prahal, ačkoliv v minulosti náležela organizace zmíněných akcí do 
kompetencí oddělenívnějších vztahů. V návaznosti na to vyhodnotit, ve kterých případech 
dochází ke zpracování osobních údajů a přijmout vhodná technická a organizační opatření 
k zabezpečení těchto OÚ, k určení garanta a neopomenout také zajištění plnění informační 
povinnosti, popř. získávánísouhlasu se zpracováním OÚ.

3) Záznamy ze zasedáníZMČ na webecha sociálních sítích, nejsou pseudonymizované.
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Je nutné zmínit, že pořizován (audiovizuálních záznamů z jednání obecních zastupitelstev není 
ošetřeno v zákoně č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích"), o 
obcích ani v zákoně č. 131/2000 Sb. o HMP a jedná se o autonomní jednání obce či městské 
části. Neznamená to však, že tyto záznamy nemůže obec/městská část pořizovat a dále 
zpracovávat. Při tomto zpracováníje nicméně nutné dodržení relevantních právních předpisů, 
a to vtomto případě zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR"), a to 
z důvodu zpracování osobních údajů v rámci jednání obecních zastupitelstev a ve vztahu ke 
zveřejňovánítěchto osobních údajů.

Obecně lze tvrdit, že není nutné od subjektů údajů (zastupitelé, veřejnost vystupující na 
jednání apod.) získávat souhlas se zpracováním osobních údajů. Je však nutné dodržet čl. 12 
Nařízení GDPR, tj. subjekty údajů transparentně informovat o daném zpracování osobních 
údajů.

V případě zveřejňování audiovizuálních záznamů zjednání obecních zastupitelstev je pak 
nutné rozlišit kontext, využití a následné zpracování těchto záznamů. V tomto případě mohou 
typicky nastat v zásadě dvě situace.

Tou první je stav, kdy dochází pouze k online přenosu (např. prostřednictvím webových 
stránek) z jednání obecního zastupitelstva. Vtomto případě není nutné záznam, resp. daný 
přenos nikterak upravovat (anonymizovat, resp. pseudonymizovat) co se týče zveřejněných 
osobních údajů. Vtomto případě se vychází z předpokladu, že se jedná o obdobnou situaci, 
jako v případech, kdy mají občané přístup na jednání obecních zastupitelstev v souladu s § 93, 
odst. 3 zákona o obcích.

Druhou situací je pak pořizování záznamů zjednání zastupitelstva na záznamová média.
V případě, že dochází k pořízení záznamu pouze za účelem vytvoření zápisu z jednání a tento 
záznam není nikterak zveřejňován, není opět nutné jej jakýmkoli způsobem upravovat 
(anonymizovat, resp. presudonymizovat), a to bez ohledu na to, zda je následně záznamové 
médium archivováno či zlikvidováno. V případě, kdy dochází ke zveřejněnítohoto záznamu je 
již nutné přistoupit kanonymizaci, resp. pseudonymizaci vybraných osobních údajů, které 
tento záznam obsahuje, a to dle čl. 25 Nařízení GDPR.

V případě anonymizace,resp. pseudonymizacelze doporučit analogický postup, jako v případě 
písemných zápisů z jednáníobecních zastupitelstev,tj. anonymizovat, resp. pseudonymizovat 
osobníúdaje pouze třetích osob, jejichž záležitostijsou na zastupitelstvu projednávány. Není 
nutné anonymizovat osobní údaje ani členů zastupitelstva MČ či jiné úřední osoby, ani 
osobní údaje osob z řad veřejnosti, které aktivně na zastupitelstvu vystupují.

V případě umístění kamer lze doporučit volit jejich umístění tak, aby permanentně 
nezaznamenávaly prostor určený veřejnosti. Současně musí být prostory, které kamera 
zaznamenává řádně označeny. Lze rovněž doporučit, aby před samotným zahájením jednání 
zastupitelstva, resp. před samotným zahájením záznamu byla ze strany řídícího jednání 
sdělena informace, že bude záznam pořizován, za jakým účelem, jakým způsobem bude
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záznam dále zpracován a o právu přítomných na námitku proti takovému zpracovánídle čl. 21 
NařízeníGDPR.

4) Zveřejnit kompletníseznamjediných oficiálních webových stráneka profilů na sociálních sítích 
MČ a od ostatních se distancovat. Centralizovat správu všech médií do tohoto oddělení. 

Dokumentačně i fyzicky zajistit archivaci a skartaci obsahů médií.

5) Zavést agendu elektronických médií, neopomenout zavést procesní kartu pro mobil ní rozhlas 
apod.

7.1.5 Odděleníinterníhoauditu

Činnost oddělení vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve zně ní pozdějších předpisů. 

Oddělení zabezpečuje pro vedoucího orgánu veřejné správy, starostu, výkon interního auditu v rámci 
ÚMČ PÍ a veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, zřízených MČPla u příjemců veřejné 
finanční pod póry z prostředků, poskytovaných MČ PÍ - dotací, grantů, příspěvků na činnost a dalších 
forem finanční podpory. Slouží k mapování dodržování zákonů v oblasti hospodaření s veřejnými 
prostředky, k včasnému podávání informací a podkladů pro rozhodování starostovi a jeho 
prostřednictvím RMČP1.

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda interníhoauditu a veřejnosprávních kontrol u PO

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Obě agendy byly procesně sloučeny do jedné karty.

7.2. Útvar tajemníka (TAJ)

7.2.1 Tajemník

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Věcnou agendu zajišťuje Pracoviště sekretariát (viz kapitola 7.2.8)

7.2.2 Odd. personální

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda person, čin. - výběrová řízení 
Agenda person, čin. - vedeníosobních spisů
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Agenda person, čin. - pracovní úrazy
Agenda person, čin. - praxe, stáže
Agenda vzdělávání zaměstnanců
Agenda platové účtárny
Agenda platové účtárny- roční zúčtování daní

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 
interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Úvod do fungování a problematiky personálního oddělení je popsán v kapitole 4.2.

V odděleníjsou zaměstnány čtyři personálníajedná mzdová účetní.

Povinnost mlčenlivostije vyžadována pouze ze zákona.

V pracovních smlouvách doporučujeme odstranitnadbytečnězpracovávané číslo občanského průkazu, 
pro jehož zpracování není právní titul a nahradit ho jiným identifikátorem, např. datem narození. 
Obecně platí, že zpracování čísla občanského průkazu je pro personální a mzdovou agentu, vč. 
pracovních smluv, nadbytečné.

Dále je v pracovních smlouvách (bod 9.4.) od zaměstnance nadbytečně požadován souhlas s předáním 
jeho osobních údajů smluvnímu zdravotnickému zařízení (Medikaal-TT, s.r.o.) za účelem provádění 
pracovnělékařských prohlídek. Tyto prohlídku jsou zaměstnavateli uložené zákonem, proto předávání 
nezbytně nutných údajů smluvnímu zdravotnickému zařízení je uskutečňováno na základě plnění 
právní povinnosti. Doporučujeme uvedený souhlas z bodu 9.4 odstranit a splnit vůči zaměstnanci 
informační povinnost.

Z osobního dotazníku zaměstnance, stejně z jako ostatních dokumentů používaných v rámci personální 
a platové účtárny (prohlášení o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně, žádost o bezhotovostní způsob 
výplaty platu apod.) byly v souladu s GDPR, téměř beze zbytku, odstraněny nadbytečně zpracovávané 
osobníúdaje.

V dokumentu „Čestné prohlášení úředníka ÚMČ Pl" doporučujeme nahradit nadbytečné rodné číslo 

datem narození. Z dokumentu není zcela zřejmé, zda jméno a příjmení zaměstnance, které je 
vyžadováno v dolní části, není opět jméno a příjmení úředníka, které je uvedeno v horní části 
dokumentu. Pokud tomu tak je, doporučujeme tuto duplicitu odstranit, aby nedocházelo 
k nadbytečnému zpracováníosobních údajů.

Se společností Medikaal-TT, s.r.o., který vůči MČ vystupuje jako zpracovatel, je uzavřena smlouva o 

zpracování osobních údajů. Smlouva obsahuje všechny náležitosti uložené GDPR. Obdobné smlouvy či 
prohlášenío souladu s GDPR je nutné mít se všemi/od všech zpracovatelů správce. Kromě uvedeného 
příkladu se dále jedná např. o Sodexo, vzdělávacíagentury apod.

Analytici upozorňují, že také v případě předáváníosobních údajů zaměstnanců dalšímu zpracovatelije 
nutné splnit informační povinnost.

Informačnípovinnostje nutné splnit i pro případ fotografování na služební průkaz.
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V kanceláři mzdové účetní jsou listinné dokumenty obsahující osobní údaje, vč. citlivých (např. 
exekuce, úrazy apod.), ukládány také do neuzamykatelných polic. Důvodem je nedostatek 
uzamykatelných skříni či registratur. Tímto vzniká riziko neoprávněného nakládánís OÚ další osobou, 
konkrétně uklízečkou, která prostor platové účtárny uklízí mimo pracovní dobu, tedy bez přítomnosti 
oprávněné osoby. Problém úklidu prostor MČ je blíže popsán v kapitole 7.2.40dd. hospodářské správy. 
Ve stejné kapitoleje popsán také problém s generálními klíči.

7.2.3 Odd. právní, kontroly a stížností

V oblasti právnízajišťujeodděleníprávnízastupováníMČ Praha 1 před soudy a jinými státními orgány 
a spolupráci s externími advokátními kancelářemi při zajišťování právních služeb pro MČ Praha 1.

V oblasti stížnostívykonáváodděleníagendu evidence stížností, podnětů a petic. Znamenátotedy, že 
na tomto odděleníse zaeviduje každá stížnost nebo petice, která je doručena na Úřad MČ Praha 1. Po 

zaevidování je daná písemnost předána vždy k vyřízení příslušnému odboru a oddělení vykonává 
kontrolu, zda bylo na stížnost odpovězeno a zda tak bylo učiněno ve stanovené lhůtě. Postup při 
vyřizování stížností, podnětů či peticje popsán ve Směrnici pro evidenci, správné a včasné projednání 
stížností, podnětů a petic.

V oblasti stížností oddělení rovněž eviduje každou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. I zde je vždy po 
zaevidování každá žádost předána k vyřízení příslušnému odboru. Při vyřizování žádostí o poskytnutí 
informace je oddělení, ostatně jakovšechny odbory ÚMČ Praha 1, vázáno výše citovaným zákonem a 

"Směrnicío postupu při poskytování informací".

Ostatní činnosti právního oddělení: konzultace s odbory, zastupování MČ v soudních sporech a 
exekucích, vyklízení nemovitostí, poskytování kvalifikované právní pomoci v rámci činnosti MČ PÍ (v 
oblasti samostatné i přenesené působnosti) i městské policie, revize smluv, správních rozhodnutí, 
přípisů, podnětů, v jejichž rámci mohou být uváděny osobní údaje

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda právního servisu MČ 

Agenda veřejných zakázek
Agenda evidence a vyřizování stížností MČ a Úřadu MČ, vyjma stížností dle správního řádu 

Agendavyřizovánížádostídle 106/1999 Sb.

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 
interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Zavedena agenda vyřizovánížádostídle zákona č. 106/1999 Sb.-v případě žádostí, které se týkají více 
útvarů, funguje Oddělení právní, kontroly a stížností jako evidenční a distribuční místo, které 
centralizuje podklady a následně odpovídá za vyřízení. Žádosti týkající se pouze jed nohooddě lení, řeší 
každé takové pracoviště ve vlastní kompetenci.

p. Kohoutová odpovídá za zveřejňování smluv v Registru smluv pro Oddělení investic.
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Zrušena agenda kontrolní činnosti úřadu, která není funkční. Agenda byla zavedena v minulosti, ale 
nikdy nebyla realizovaná.

Byla zavedena agenda externích advokátů - není nutné vést procesní kartu, protože smlouvy jsou 
sjednávány s právnickými osobami. Smlouva o právním zastoupení obsahuje mlčenlivost a umožňuje 
zastoupení jiným advokátem. Spisy se po ukončení vrací celé zpět na MČ PÍ - není zajištěno 
zpracovatelské ujednání či prohlášení o souladu dalšího zpracovatele sGDPR.

IS Agend io-evidence soud nich sporů. Pro editaci mají oprávnění pouze právníci a asistentka oddělení, 
avšak nahlíženíje umožněnocca lOdalším osobám, u kterých se nepředpokládá oprávněnost takového 
přístupu k osobním údajům. Doporučujeme nahlíženítěmto dalším osobám zrušit a v případě potřeby 
umožnit pouze řízené se souhlasem nadřízeného pracovníka, omezeně pro konkrétní případ a dobu 
nezbytně nutnou.

Na odboru zůstávají pouze živé spisy, bezpečně uzamčené ve skříňkách.

Sdílený disk I: používán na věci v rámci oddělení. C: používáno pouze pro soukromé účely. 
Doporučujeme zvážit ukládání soukromých dokumentů s osobními údaji, soukromých fotografií apod., 
u kterých si zaměstnanci nepřejí žádné nahlížení (ani administrátorem/správcem sítě), na pracovní 
úložiště.

7.2.4 Odd. hospodářské správy

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda majetkovéhoatechnickéhozajištěnívnitřníčinnosti úřadu
Agenda správy movitého majetku MČ, který ne ní v kompetenci jiné ORJ

Agenda podkladů pro majetkovou účtárnu (evidence movitého a nemovitého majetku)
Agenda správy nemovitého majetku v přímém užíváníÚřadem MČ PÍ 

Agenda cestovních náhrad při pracovních cestách

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Faktury nad 50.000 Kč jsou anonymizované zveřejňovány na webu MČ, odkud nejsou 

odstraňovány/mazány. Doporučujeme provést inventuru obsahu dokumentů týkajících se oddělení 
FIOS zveřejněných na webu a v souladu s archivačním a skartačním řádem, důsledně odstranit ty, které 
již zveřejněny být nemají a/nebo přesunout je do archivu. S elektronickými dokumenty se postupuje 
stejným způsobem jako s listinnými dokumenty.

Agenda pojištění spravovaného majetku - většinu agendy vykonává Odbor technické a majetkové 
správy. Oddělení FIOS zajišťuje pouze agendu pojištění majetku, v přímém užívání úřadu MČ. Osobní 
údaje fyzických osob nejsou zpracovávány.

Byla zavedena elektronická evidence klíčů a nahrána také historická data o pohybu klíčů, takže 
evidence by měla odpovídat skutečnosti. Nejsou však dostatečně nastavena opatření, která by 
znemožňovala pořizování kopií klíčů. Bylo zjištěno, že na některých odborech mají k dispozici další
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kopie (mimo evidenci HOS). Důvodem je údajně snazší přístup oprávněných zaměstnanců do kanceláři 
v případě např. zapomenutí klíčů doma. Ačkoliv je nutné oce nit, že takové kopie jsou žale pěny v obálce 
v uzamčené zásuvce a vydávány jsou řízené,takže by nemělo hrozit nebezpečízneužitíneoprávněnou 
osobou, demonstruje tato situace, jak je snad né kopie klíčů si pořídit a tím pádem také zneužít. Celkově 
se tedy jedná o velmi složitou problematiku a je nutné se jí dále věnovat a zohlednit ji v analýze rizik.

Na vrátnici (Vodičkova 18) jsou umístěny univerzální klíče (pro jednotlivá patra budovy), které jsou 
vydávány zejména uklízečkám. Úklid zajišťuje externí dodavatel. Klíče by obecně měly být vydávány 

proti podpisu (směrnicí nastaveno), aby existoval řádný přehled o jejich pohybu, bohužel v praxi se tak 
často neděje. Prostory MČ jsou uklízeny po pracovní době, uklízečky tak mají volný přístup do všech 

prostor úřadu. Doporučením je, aby uklízečky alespoň některé prostory úřadu uklízely v pracovní době 
v přítomnosti oprávněných zaměstnanců. To se týká zejména kancelářís velkým množstvím osobních 
údajů vč. citlivých. K úklidu „s dohledem" lze doporučit následující prostory: archivy, spisovny, 
se rve rovny a prostory s datovými úložišti, odd. personální, odd. právní kontroly a stížností, pracoviště 
spisové služby,odd. školství, odborfinanční, OSZ, odd. osobních dokladů, odbor matrik, odd. registrace 
OŽI, odbor informatiky, odd. privatizace a SVJ, odd. bytů a nebytových prostor.

Služby vrátnice jsou zajišťovány externím dodavatelem. Prostor vrátnice v pasáži budovy MČ je velice 

malý, klíče, vč. generálních, jsou zde volně umístěny na háčcích. Bylo zjištěno, že při opuštění vrátnice 
(např. otevření zasedací místnosti, vyvezení popelnici apod.) vrátný často nechá vrátnici otevřenou a 
bez dozoru, což je hrubé narušení integrity úřadu. Kdokoliv si tak může vzít jakýkoliv klíč, vč. 
generálního a získat přístup do všech prostor úřadu, potažmo k osobním údajům zde uloženým. 
Vzhledem k velikosti vrátnice je ve chvilce , i odůvodněné, nepozornosti (např. vyřizování požadavku 
návštěvníka) velmi snadné pouhým natažením ruky získat přístup k volně přístupným klíčům. Byl 
zaznamenán také případ, kdy vrátný omylem a bez ověřen (totožnost i vydal generální klíč od jedné 
z budov MČ. V případech popsaných vtomto odstavci se jedná zejména o se lhán (jednotlivce. Vedoucí 

HOS s nimi byl seznámen a rozhodl o okamžité eskalaci problému dodavateli služeb s cílem zajistit 
nápravu. Problém se snad no dosažitelnými klíči z důvodu malého prostoru má Oddělení hospodářské 
správy v plánu řešit uzavíratelnými skříňkami.

Další univerzálníklíče jsou umístěny v kanceláři č. 123 v plechové uzamykatelné skříňce, přístupdo ní 
mají pouze dva pověře ní zaměstnanci. Universální klíč má také vedoucí odboru a jeden údržbář.

Pasáž úřadu je monitorovaná kamerou se záznamem (1 týden), záznam se ukládá do kamery, přístup 
k záznamu má pouze technik.

Smlouvy osahující osobní údaje jsou výjimečně zasílány prostřednictvím e-mailové komunikace ve 
formě nezaheslované přílohy. Doporučujeme přílohy heslovat nebo jinakchránit jejich obsah.

Zaměstnanci HOS při práci s IT používajíhesla, která automaticky mění po 6 měsících.

Agendu zajištění a správy poskytovaných telekomunikačních služeb vykonává Odbor starosty, proto 
doporučujeme uvést tuto skutečnost do souladu také v organizačním řádu.

Agenda pojištění zaměstnanců a rady města - oddělení nezajišťuje agendu jako takovou, jsou zde 
pouze uloženy smlouvy s pojišťovnami

Agendy nepopsané v organizačním řádu:

Agenda pronájmu nemovitostí v užívání MČ PÍ - neobsahuje osobní údaje. Jedná se pouze o 

jednu část nemovitosti, která se pronajímá neziskové organizaci Darsluchu, ato za 1 Kč.
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Agenda cestovních náhrad zahraničních pracovních cest zaměstnanců a zastupitelů -jedná se 
o zpracování podkladů pro vyúčtování. Zálohy/vyúčtování jsou vypláceny prostřednictvím 
pokladny. Náhrady jsou propláceny z rozpočtu HOS. Ve formuláři „Návrh na zahraniční
pracovní cestu "jsou nadbytečně vyžadovány ně které osobní údaje, které má MČjiž k dispozici

v IS personálnía mzdové účtárny, jedná se např. o rodné čísl o, zdravot ní pojišťovnu či bydliště 
zaměstnance. Tyto OÚ jsou požadovány za účelem zajištění pojištění, které vyřizuje právě 

personální oddělení, není tedy nutné údaje vyžadovat opakovaně, naopak je třeba držet se 
zásady minimalizace v souladu s GDPR. Zaměstnance lze na formuláři ztotožnit např. 
přiděleným osobním číslem a tím si zajistit přístup ke správným osobním údajům nutným pro 
vyřízení agendy. Zároveň se tím omezuje zpřístupnění osobních údajů dalším neoprávněným 
osobám, protože formulářje postupně předáván mezi několika odbory a postupuje schválení 
RMČ, starostou a tajemníkem. Ani argument, že se touto formou předchází neaktuálním 
osobním údajům, bohužel, příliš neobstojí, protože správnost údajů vyplněných na formuláři 
není zaměstnancem nikde stvrzena (např. podpisem) a zároveň má MČ nastavenu povinnost 

zaměstnanců hlásit změny osobních údajů vyplývající z pracovního vztahu personálnímu 
oddělení.

Vedlejší zjištění: Na uvedeném formuláři (str. 2) zároveň doporučujeme aktualizovat názvy 
odborů a oddělení(zajištěnívalut-TAJJHOS, pojištění-TAJ_PER, ostatní- KAS_OSROSMV)

Agenda cestovních náhrad tuzemských pracovních cest zaměstnanců a zastupitelů -jsou 
zpracovávány OÚ v rozsahu jméno, příjmenía bydliště. Stejně jakou zahraničních pracovních 
cest doporučujeme nahradit údaj o bydlišti osobním číslem zaměstnance.

7.2.5 Pracoviště spisovéslužby

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:
Agenda spisové služby ÚMČ 
Agenda centrální spisovny (archivu MČ)

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Průběh skartace: zaměstnanci MČ PÍ na základě povolení k likvidaci dokumentů kategorie S odvezou 

do společnosti likvidace dokumentů a dat. Pod odbornýmdohledem zaměstnance spisovny se provede 
samotná likvidace. Dokumenty, které byly vybrányjako archiválie se odvážído Archivu HMP.

IS Power Pick Office určený pro certifikovaný pater-nosterový systém uložení živých smluv je zatím 
používán pouze pro vydávání smluv. Pro účely zařazování a vede ní archivace však není funkční, chybí 
aktualizace programu, popř. výměna HW, která by umožnila nastavitskartačnílhůty. Chyba je zejména 
na straně dodavatele pater-nosterového systému. Tím pádem nedochází k archivaci a je porušen 
životní cyklus dokumentu. V současné době je systém zcela zaplněn a neposkytuje další místo pro 
ukládáníživých smluv.
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Součástí spisovny je také bezpečnostní archiv, do kterého má, kromě vedoucí Pracoviště spisové
služby, přístup pouze Bezpečnostníředitel po dohodě s vedoucí Pracoviště spisovnéslužby.

Klíče zapečetěny v kanceláři vedoucíPSS.

Problém s náhradními klíči obecně je popsán v kapitole 7.2.4. Oddělen (hospodářské správy.

7.2.6 Pracoviště podatelny

Pracoviště podatelnyvsouladuse spisovým řádem ÚMČ zajišťuje a potvrzuje příjem všech dokumentů, 

evidenci a potvrzováníjejich přijetívč. dokumentů přijatých z datové schránky a konverzi dokumentů 
(vč. daňových dokladů-faktur), pokud jsou doručeny podatelně a určeny Úřadu MČ nebo MČ a jejich 
orgánům. V souladu se spisovým řádem ÚMČ zajišťuje výpravu všech dokumentů, evidenci a 

dokladovánívypravených dokumentů vč. dokumentů vypravených z datové schránky,jsou-liodesílány 
cestou podatelny. Veškeré dokumenty eviduje v evidenci ktomu určených nástrojů (knihy, e-spis 
apod.). Provádí konverzi dokumentů přijatých z datové schránky.

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:
Agenda podatelny MČ Praha 1

7.2.7 Pracoviště bezpečnostníředitel

Organizačnířád schválený Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15. 3. 2011 a aktualizovaný 
v březnu 2018 definuje následující agendy Pracoviště bezpečnostníředitel:

a) Agenda utajovaných skutečností

b) Agenda ochrany osobních údajů

c) Agenda evidence prohlášenío majetku vedoucích zaměstnanců a politiků

Vedoucí Pracoviště Bezpečnostníředitel zároveň působí jako vedoucí Pracoviště krizového řízení 
v Odboru kanceláře starosty, které:

zjišťuje potřebné informace (od odborů, od firem, institucí,...) pro zpracování
aktualizuje krizový plán MČP1 nebojehočásti

zajišťuje připravenost na mimořádné událostia krizové stavy

Vzh lede mk popsané mu organizačnímu uspořádání, a tím také garanta, byly procesní karty agend obou 
pracovišť popsány v procesních kartách vedených v Útvaru tajemníka / Pracoviště bezpečnostní 

ředitel. Karty obsahují identifikaci obou pracovišť. Pokud budou v budoucnu pozice rozděleny, 
doporučujeme, vytvořit procesníkarty pro každé z uvedených pracovišťsamostatně.

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:
Agenda utajovaných skutečností 
Agenda kzákonu o střetu zájmů 
Agendaochranyobyvatelstva 
Agenda registru přechodných pobytů 
Agendafinančních darů
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Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Po formální stránce správně obsadit pozici Pracoviště krizového řízení p. Sukupem nebo tato dvě
pracoviště/jejich agendy spojit do jednoho pracoviště. Následně vše ošetřit v organizačním řádu a 
struktuře.

Městská část v minulosti provozovala kamerový systém se záznamem (72h) na dětských hřištích 
provozovaných v lokalitách ulic Na Františku, Masná (odborškolstvía kultura) a Františkánská zahrada 
(odbor živnostenský). Od roku 2011 byla uzavřena třístranná smlouva o ochraně OÚ a výpůjčce 
kamerového systému Městské policii. Záznam v případě potřeby z rekordérů stahuje firma Kompel 
s.r.o. a předává ho k dalšímu použití Policii. Vostatních případech zůstává záznam v rekordérech na 
místě.

Agenda ochrany osobních údajů byla převedena na Pověřence pro ochranu osobních údajů, na tomto 
pracovišti byla zrušena.

Agenda dobrovolných hasičů -jedná se pouze o fyzické uložení smluv v uzamčené kartotéce

7.2.8 Pracoviště sekretariát

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1
Agenda spisové služby útvaru tajemníka - procesní karta vedená Pracovištěm spisové služby.
Listinné dokumenty jsou uloženy do uzamykatelných skříní pracoviště
Příprava podkladů proZMČ a RMČ - průřezová procesníkarta popsaná v kapitole 7

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 
interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Na přihlášce za přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1 je požadován souhlas se zveřejněním a 
zpracováním údajů z přihlášky. Jsou zde uváděny osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné 
příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo narození, číslo OP, trvalé bydliště, telefon, 
pracoviště, funkce v zaměstnání a dále informace a skutečnosti, zda žadatel byl/nebyl soudcem z lidu. 
Přísedící jsou voleni zastupiteli MČ a schvalováni Obvodním soudem pro Prahu 1. Jejich osobní údaje 
by neměly být zveřejňovány v plném rozsahu, ale měly by být částečně anonymizovány/ 
pseudonymizovány vsouladus platnou legislativou.

Doporučujeme z přihlášky odstranit „souhlas se zveřejněním a zpracováním údajů a textu přihlášky", 
protože souhlas, kromějiného, nesplňuje všechny náležitosti vyplývající z GDPR, a nahradit ho plněním 
informační povinnosti s uvedením zákon něho titulu ke zpracování (zákon č. 6/2002 Sb.) a odkazem na 
úplné znění informací o zpracování osobních údajů. Upozorňujeme, že zveřejňování skutečností 
uvedených v osvědčení nebo v nálezu nebo zveřejňování osvědčení nebo nálezu samotného, jakož i
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zveřejňování jakýchkoli podkladů k jejich vy pracování, je bez předchozího písemného souhlasu obrana 
zakázáno zákonem č. 451/1991 Sb. § 19.

7.3. Odbor kancelář starosty (KAS)

7.3.1 Odd. volených orgánů

Oddělení volených orgánů organizačně a administrativně zajišťuje zasedání Rady MČ Praha 1 a 
Zastupitelstva MČ Praha 1. Z těchto jednání vypracovává usnesenía zápisy, zajišťuje jejich distribuci, 
zveřejňovánínaúřednídescea internetových stránkách MČ Praha 1.

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda organizace jednáníRMČa ZMČ
Agenda podkladů pro výplatu náhrad ušlého výdělku členům ZMČ a darům spolupracujícím 
občanům za práci v komisích a výborech

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Materiály připravované pro RMČ nejsou anonymizované, proto by měla být zavedena odpovědnost 
zastupitelů, radních a dalších osob, kterým jsou materiály oprávněně předávány, za jejich bezpečné 
uložení/likvidaci po skončen (zasedání, aby se předešlo vzn iku bezpečnostního incidentu.

Agendy organizace jednáníRMČa ZMČ byly sloučeny dojedné procesní karty.

Od 16. 1. 2019 vstoupila v účinnost novela Jednacího řádu Rady MČ Praha 1, kdy jsou materiály do 
RMČ ukládány též elektronicky na Extranetu. Postup ukládání, výmazu a odpovědností za tyto procesy 
je nutné zdokumentovat v příslušné směrnici.

7.3.2 Odd. obchodu a služeb 

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda obchodu a služeb

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 
interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

V rámci agend oddělení jsou zpracovávány zejména údaje právnických osob a OSVČ, výjimečně také 
osobníúdaje fyzických osob.

7.3.3 Odd. kultury
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Oddělení kultury organizuje a administrativně zabezpečuje následující oblasti kulturní a společenského 
života v MČ Praha 1:

grantové řízení pro oblast kultury, spolkovou činnost, občanskou společnost a práci s mládeží,
ochranu kulturníhodědictví
spolupořadatelství
jubilejnísvatby
vítání občánků
blahopřáníjubilantům
údržbu památeksvěřených do péče MČ PÍ od GHMP 

kulturní představě ní pro seniory 
■ soutěže

vlastníakce s kulturnítématikou na územíMČ PÍ 
přípravu rozpočtu za oblast kultury

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda památkové péče - péče o kulturní památky svěřené do péče MČ (kašny, sochy, 

pamětnídesky, pomníčky padlých za II. světové války)
Agendadotací na kulturníakce(např.spolupořadatelství,granty...)
Agenda vlastní organizace kulturních a společenských akcí (Sousedská setkání, nematriční 
obřady, divadel ní představení pro zaměstnance škol, koncerty pro seniory apod.) 
Vedeníkroniky MČPraha 1

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Ve formulářích Oddělení kultury jsou chybně využívány souhlasy se zpracováním osobních údajů. 
Souhlasy je nutné z formulářů odstranit a nahradit plněním informační povinnosti, popř. vytvořit 
dokument „Souhlas se zpracováním osobních údajů", který bude splňovat všechny náležitosti 
stanovené GDPR.

V rámci dotačních titulů jsou na webu zveřejňovány osobní údaje příjemců dotačních prostředků - 
fyzických osob. Doporučujeme okamžitou revizi zveřejňovaných dokumentů a jejich 
anonymizaci/pseudonymizaci.

7.3.4 Odd. sportu, rozvoje občanské společnostia mezinárodních vztahů

Dle přílohy Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15. 3. 

2011 a aktualizovaného v březnu 2018 vykonává oddělení následujícíčinnosti:

a) Oblasti sportu:

Monitorováníčinnosti sportovních organizacía institucína území Prahy 1.
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Plánovánía organizace sportovních aktivit pravšechny věkovéskupiny občanů.
Plánovánía organizace grantových programů v oblasti sportu.
Plánovánía organizace sportovních akcí se spoluúčastí městské části.
Monitorování pře rozdělovačích procesů finančních prostředků hlavního města Prahy, získaných 
z výnosu provozu výherních hracích automatů, určených na sport.
Spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy a jeho příslušnými útvary v oblasti sportu.

b) Oblasti mezinárodních vztahů:

Plánovánía realizace aktivit se současnými partnerskými městy.
Plánovánía realizace zahraničních služebních cest odborných útvarů.
Vyhledávání nových partnerských vztahů, které budou přínosem měst. části Praha 1. 
Spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy a jeho příslušnými útvary v oblasti 
mezinárodních vztahů.

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda voblasti sportu -dotace 
Agenda voblasti sportu -spolupořadatelství 
Agenda voblasti mezinárodních vztahů

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 
interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Oddělení zajišťuje smlouvy o poskytnutí dotací voblasti sportu a dále se podílí na spolupořadatelství 
akcí pro příspěvkové organizace a fyzické osoby. Fyzické osoby o dotaci žádají pouze ve výjimečných 
případech, přesto je nutné také vtěchto výjimečných případech dbát na dodržování povinností 
vyplývajících z GDPR a informovat subjekty údajů (fyzické osoby) o zpracování jejich osobních údajů.

V žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2018 je v čl. Vlil. Prohlášení žadatele uvedeno, že souhlasí se 
zpracováním osobních údajů dle GDPR, což není v souladu s GDPR. Tuto větu je nutné nahradit větou 
ve smyslu že: „Žadatel bere na vědomí, že je ho osobní údaje budou zpracovány v souladu s GDPR pro 
účel poskytnutí dotace v oblasti sportu. Další informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na 
www.prahal.cz." nebo obdobnou. Při formulaci věty je nutné si uvědomit, že souhlas je jeden 
z právních titulů ke zpracován (osobních údajů (čl. 6odst. la)) a jako takový musí být udělen od lišitelně 
od ostatních ujednání. Zároveň platí, že právní titul pro zpracování osobních údajů v souvislosti 
s podáním žádosti o dotaci není souhlas, ale plnění smlouvy a předsmluvní dokumentace (čl. 6odst. 
lb)), popř. plnění právní povinnosti (čl. 6odst. lc)). Z popsaných důvodů nelze formulovat,že „žadatel 
souhlasí". V této věci doporučujeme konzultaci a součinnost s pověřencem na ochranu osobních údajů.

Po zasedání Rady města jsou všichni žadatelé o dotaci zveřej něni v příloze usnesení, a to bez provedení 
anonymizace,tj. včetně adresa rodných čísel. V tomto případě lze doporučit buďnezveřejňovat adresy 
a rodná čísla žadatelů nebo zvolit jiná technická a organizační opatření, která povedou k souladu
s GDPR.
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Další aktivitou oddělení je organizace vlastních turnajů a plavání pro veřejnost. Turnaje nebo plavání 
jsou organizovány prostřednictvím subdodavatelů (zpracovatelů) na základě objednávky. Subjekty 
údajů nejsou informováni o skutečnosti, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány dalším 
zpracovatelem, tzn. že MČ PÍ v tomto případě neplníinformační povinnost uloženou Nařízením GDPR. 

V některých případech může být zpracovatel zároveň také správcem, situaci je nutné vždy posoudit 
individuálně na základě objednaných služeb a vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztazích. 
Doporučujeme konzultovat jednotlivé případy s DPO, nicméně je nutné tento stav napravit 
poskytováním úplných informací o zpracování osobních údajů.

Analytici zjistili, že oddělení nevyvíjí žádnou činnost/agendu ve smyslu „rozvoje občanské společnosti", 
proto pokud tato činnost neníplánovánaani do budoucna, doporučujízměnitnázevoddělení, Přílohu 
Organizačního řádu a webové stránky oddělení tak, aby odpovídaly skutečně vykonávaným agendám.

Agendy společné pro všechny útvary úřadu městské části (viz písm. c) této kapitoly) - nezpracovává 
osobníúdaje

7.3.5 Odd. školství

Městská část Praha 1 zřizuje 7 mateřských škol, 5 základních škol, 5 školních jídelen a školu v přírodě. 
Všechna tato zařízení metodicky řídía koordinujeodděleníškolstvíMČPraha 1, spadající pod kancelář 

starosty městské části. Zařízení sama o sobě nebyla předmětem prováděné procesní analýzy.

Oddělní školství se podílí na tvorbě a realizaci koncepce základního a mateřského školství a 
mimoškolních aktivit v MČ Praha 1. Plní úkoly v oblasti školství vyplývající zej měna ze školského zákona, 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o hl. m. Praze, Statutu hl. m. Prahy a z 
dalších právních norem. Metodicky řídí a koordinuje hospodaření škol a školských zařízení zřízených 
MČ Praha 1.

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda povinné školní docházky (kapacita základních škol a školských zařízení) a vzdělávání 
dětí předškolního věku (kapacita mateřských škol a školských zařízení)

Agenda spádových oblastízákladních škol a mateřských škol

Agenda vzdělávání dětí předškolního věku (kapacita mateřských škol a školských zařízení)

Agenda zřizování školských příspěvkových organizací (zřizovací listiny, zápisy do školského 
rejstříku, zápisy do obchodního rejstříku, zveřejnění v Ústředním věstníku)

Agendadotací na podporu vzdělávánía volného času (grantové programy)

Agendajmenovánířediteleškol aškolských zařízení(konkurznířízení, stanoveníplatu, odměn 
a příplatků)

Agenda školských rad (návrh zástupců zřizovatele)

Agenda bytů pro profese sloužící obci - oblast školství
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Zjištění a doporučení:

7.3.6 Odd. sekretariát starosty

Agendy, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje, jsou zmapovány v průřezových procesních kartách 
(viz kapitola 7) a Pracoviště spisové služby (viz kapitola 7.2.5.).

7.3.7 Pracoviště krizového řízení

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Personální obsazení Pracoviště krizového řízení není popsáno v organizační struktuře. Na druhou 
stranu je náplň pracoviště popsána v příloze Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 
usnesením č. UR11_0294 dne 15. 3. 2011 a aktualizované v březnu 2018, která uvádí, že by Pracoviště 
krizového řízení mělo:

zjišťovat potřebné informace (od odborů, od firem, institucí,...) pro zpracování
aktualizovat krizový plán MČP1 nebo jeho části

zajišťovat připravenost na mimořádné události a krizové stavy

Při analýze bylo zjištěno, že agenda krizového řízení je vedena na Pracovišti bezpečnostníředitel 
v Útvaru tajemníka. Na webových stránkách úřadu bylo toto pracoviště z Odboru kancelář starosty 

zcela odstraněno bez odkazu na Pracoviště bezpečnostníředitel. Lze doporučit v tomto směru zjednat 
nápravu.

Doporučujeme aktualizovat dle skutečnosti Organizační strukturu a přílohu Organizačního řádu, 
eventuálně provést vhodní organizační změny, které by vedly k jednoznačnému zařazení agendy. 
Překontrolovat formální obsah náplně práce Bezpečnostního ředitele, zdaje o povinnosti vyplývající 
z výkonu této agendy doplněna.
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7.3.8 Pracoviště zvláštních organizačních jednotek

Realizované procesy a činnosti:
zjištění potřebných informacífod odborů, od firem, institucí,...) pro zpracování
aktualizace krizového plánu MČP1 nebo jeho části

zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy
Agendy zástupců starosty a radního pro oblast bezpečnost a prevence kriminality, veřejný 
pořádek, terénní kontrola a civilní ochrana obyvatelstva a sekretariát předsedy bezpečnostní 
komise

Agendy, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje, jsou zmapovány v průřezových procesních kartách 
(viz kapitola 7) a Pracoviště spisové služby (viz kapitola 7.2.5.).

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

V době realizace procesní analýzy procházelo Pracoviště zvláštních organizačních jednotek 
restrukturalizací v důsledku změn personálního obsazení po podzimních volbách v roce 2018. Analýza 
bylatedy provedena v následujícím rozsahu:

Agenda spisové služby-procesně zdokumentována v průřezové kartě Pracoviště spisové služby (viz 
kapitola 7.2.5)

Příprava materiálů do RMČ - procesně zdokumentována v průřezové kartě (viz kapitola 7)

Protože materiály poskytované RMČ nejsou anonymizované, doporučujeme zastupitelům, radním a 
dalším osobám, kterýmjsou materiály oprávněně předávány, zvýšenou pozornostpři zacházenísnimi 
a zajistili bezpečné uložení/likvidaci po skončení zasedání. Jedině tak lze předejít vzniku 
bezpečnostního incidentu, který by bylo nutné hlásit dozorovému úřadu.

Zajištění pojištění při pracovní cestě pro starostu, místostarostů a radní-pracoviště zasílá osobníúdaje 
personálnímu oddělení, které pojištění zajišťuje. Kromě jména a příjmení, je zasílána kopie OP, 
cestovního pasu a kartičky pojišťovny. Tyto OÚ jsou požadovány za účelem zajištění pojištění, které 

vyřizuje právě personální oddělení, není nutné údaje vyžadovat opakovaně, naopak je třeba držet se 
zásady minimalizace vsouladus GDPR. Zaměstnance a uvolněné radnílzeztotožnitnapř. přiděleným 
osobním číslem, a tím si zajistit přístup ke správným osobním údajům nutným pro vyřízení agendy. Ani 
argument, že se touto formou předchází neaktuálním osobním údajům, bohužel, příliš neobstojí 
protože správnost údajů vyplněných na formuláři není zaměstnancem/radním nikde stvrzena (např. 
podpisem) a zároveň má MČ nastavenu povinnost hlásit změny osobních údajů vyplývající z pracovního 
či jiného vztahu personálnímu oddělení. Ani v případě neuvolněných radních, kdy může nastat situace, 
že některé potřebné osobní údaje nebudou na personálním oddělení k dispozici, nelze odůvodnit, že 
jsou pořizovány kopie identifikačních dokladů a kartiček pojišťoven. Tato praxe je nejen v rozporu 
sGDPR, ale také splatnou legislativou ČR, která pořizování kopií osobních dokladů zakazuje. 

Doporučenív této souvislosti:
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Nepořizovat kopieosobních dokladů
Již existující kopie osobních dokladů ihned skartovat a zároveň jejich elektronickou verzi 
nevratně smazat z veškerých úložišť, vč. mailů, a to i z mailů všech dostupných příjemců 
takových mailů (např. pracovnice personální účtárny). Pokud byly kopie osobních
dokladů založeny do personálního spisu, skartovat také tuto listinnou podobu.
Pokud v personální účtárně nemají k dispozici potřebné údaje, je nutné, aby osobní 
doklady fyzicky předložil jejich majitel nebo k takovému úkonu zplnomocnil např. svou 
sekretářku.

Po ukončení reorganizace pracoviště, doporučujeme aktualizovat organizační řád.

7.4. Odbor finanční (FIN)

Zabezpečuje vedení účetnictví a výkaznictví za hlavní a zdaňovanou (hospodářskou) činnost městské 
části Praha 1. Jsou zde prováděny finanční operace všech ekonomických činností, bankovní styk a 
veškeré dispozice s přidělenými dotacemi.

Metodicky vede a koordinuje procesy spojené s přípravou, projednáním a schválením návrhu rozpočtu 
městské části Praha 1.

Jsou zde sledovány rozpočtové příjmy, čerpání rozpočtových výdajů a navrhována příslušná 
rozpočtová opatření.

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda spisové služby odboru 
Agenda materiálně-technických potřeb 
Agenda reprefondu
Agenda centrálníevidencepříkazců operací 
Agenda Cash flow a zhodnocenífinančních prostředků MČ 
Agenda zakládání, rušení účtů MČ Praha 1 včetně podpisových vzorů 

Agenda daňových přiznání

7.4.1 Odd. místních příjmů

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda správy a vymáhání místních poplatků, včetně odpisu nevymahatelných pohledávek 
Agenda správy a vymáhání pokut uložených odbory ÚMČ, včetně odpisu nevymahatelných

pohledávek

7.4.2 Odd. rozpočtu

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda rozpočtu MČ

Agenda mimorozpočtových fondů

7.4.3 Odd. účetnictvíhlavníčinnosti

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:
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Agenda účetnictvíhlavníčinnosti 
Agenda zpracovánífakturačních dokladů 
Agenda zpracování platebních poukazů 
Agenda zaúčtování příjmů MČ Praha 1 
Agenda zaúčtování dotací MČ Praha 1 
Agenda zaúčtování podrozvahových účtů MČ Praha 1 
Agenda proúčtovánía evidence záloh HČ 

Agenda vedeníúčtu kaucí 
Agenda zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních uzávěrek za HČ

Agenda zpracování čtvrtletních a ročních uzávěrekza sumarizaci statistického identifikačního 
čísla (IČ: 00063410) a čísly přidělenými hl. m. Prahou (IČO 00906719 a SOR1)

Agenda inventarizace účtů

7.4.4 Odd. finančně ekonomické činnosti (účetnictvízdaňované činnosti)

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:
Agenda účetnictvíekonomické činnosti vystavenífakturza školy v přírodě 
Agenda předpisů a úhrad za využitízařízení pro školy v přírodě 
Agenda závěrkových operací
Agenda úhrad nájmů bytů, nebytových prostor, celých domů, pozemků, ostatních nájmů 
Agenda úhrad nájmů bytů, nebytových prostor, celých domů, pozemků, ostatních 
Agenda inventarizace účtů

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA 1

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Agendy Oddělení majetkové účtárny byly rozděleny mezi ostatní oddělení tohoto odboru, takže 
Oddělení majetkové účtárny prakticky zaniklo (nevykonává žádnou činnosti). V organizačním řádu, 
který byl aktualizován v březnu 2018je toto oddělení popsáno. Doporučujeme aktualizovat organizační 
řád dlesoučasnéhostavu.

7.5. Odbor technické a majetkové správy (OTMS)

Odbor technické a majetkové správy zastupuje Městskou část Praha 1 v rámci společenství vlastníků 
jednotek, tzn. účastní se shromáždění vlastníků jednotek a zajišťuje platby do fondu oprav, úhrady 
pojistného apod. Do kompetence tohoto odboru patří dále nájmy celých objektů, pozemků a 
problematika nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví (prodej a koupě spoluvlastnických podílů 
nemovitostí, vyhotovování smluv o nakládání se společnou věcí apod.). Prostřednictvím odboru 
technické a majetkové správy jsou realizována výběrová řízení na pronájem nebytových prostorů, 
prodej volných bytových jednotek a prodej půdních bytových jednotek.
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Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Po zaměstnancích OTMS jsou některými členy vedení úřadu MČ požadovány jmenné seznamy všech 
nájemníků v majetku MČ. Upozorňujeme, že zpřístupněníosobních údajů zpracovávaných MČje řízeno 

a osobníúdaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným osobám, které je potře bují využívat ph 
plnění povinností příslušné agendy, nebo jimž jsou zpřístupněny v souladu s právním důvodem 
zpracováníOÚ, a to v nezbytném rozsahu. Lze předpokládat, že žádosti o zpřístupnění údajů, pro které 
není žádný oprávněný důvod ustanou v okamžiku, kdy budou všichni noví členové vedení MČ 
proškoleni v tématu nakládání s osobními údaji. Školení je naplánováno na konec února 2019.

Stejně jakou jiných odborů, doporučujeme provést kontrolu skartačních a archivačních lhůta v rámci 
pravidelných revizí procesních karet tyto údaje doplnit či aktualizovat.

Osobníúdaje jsou zasílány mailemv nezaheslovaných přílohách.

Některé agendy odboru nezpracovávají osobní údaje, proto pro ně nebyly vytvořeny procesní karty, 
jiné byly v rámci analýzy přejmenovány tak, aby obsahově odpovídalysoučasnému skutečnému stavu.

7.5.1 Odbortechnické a majetkové správy 

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda splátkového kalendáře

7.5.2 Odd. ekonomické 

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda předpisů nájemného bytových a nebytových jednotek
Agenda spoje nás poskytováním služeb a vyúčtováním záloh Společenstvím vlastníků jednotek 
Agenda kaucí
Dokumenty kpřiznánísoc. dávek

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Bylo zjištěno, že v agendě Dokumenty k přiznání sociálních dávek, jsou kopírovány osobní doklady 
prokazující správnost rodného čísla. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že pořizování 
kopiíosobních dokladů nenív takovém případě oprávněné, naopak, pokud nejsou činěna s výslovným 
a prokazatelným souhlasem majitele osobního dokladu, jsou v rozporu nejen sGDPR, ale také s další 
legislativou ČR.

Zákon ukládá žadateli prokázat nárok na přidělení sociální dávky, přičemž slovo „prokázat" se 
v ustálené terminologii vykládá jako předložit,tedy by mělo být dostačující předložení rodného listu či
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občanského průkazu k nahlédnutí oprávněnému úředníkovi. Doložení zákonem výslovně uvedeno 
není.

Rodný list, popř. ji né druhy osobních dokladů totiž mohou obsahovat údaje o dalších osobách, což jsou 
osobní údaje nad rámec požadované zákonem. Pokud se úředník obává potíží při prokazování, lze 
eventuálně z předložených originálů osobních dokladů pořídit opis. Fotokopii lze pořídit pouze 
v případě, kdyjsou údaje nad rámeczákona při kopírovánízakryty.

7.5.3 Odd.technicko-provozní 

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda zpracování projektové dokumentace k opravám majetku užívanému v ekonomické 
činnosti
Agenda zajištěnítechnické správy, drobné a běžné údržby v ekonomické činnosti s přímou 
správou MČ PÍ
Agenda věcných právk movitému a nemovitému majetku
Agenda souhlasu vlastníka nemovitostí se stavebními úpravami pro nájemce, kde předmětem 
úprav je nemovitostve vlastnictví MČ PÍ

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 
interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Externím dodavatelům prací a služeb jsou předávány kontraktní údaje nájemníků bytových jednotek. 
Je nutné si od těchto dodavatelů zajistit prohlášení o jejich souladu s GDPR, ať už ve smlouvě nebo 
v objednávce.

7.5.4 Odd. bytů a nebytových prostor 

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda bytů a nebytových prostor v bytových domech (výměny, přechody, změny nájmů, 
výběrová řízení, hodnocení, kauce a jistiny /s výjimkou předpisů/) vyjma činností svěřených 
jiným pracovištím jako je útvar tajemníka - služební byty, OSZ - sociální byty, KAS-OŠ - školní 
byty pro učitele, sekretariát komise a výboru pro bezpečnost - byty pro PČR a MP, sekretariát 

ZASTApro majetekazdravotnictví-byty pro zdravotnictví
Agenda zajištění exekucí na základě rozhod nutí soudu či ji né ho oprávněného orgánu

7.5.5 Odd. správy nemovitostí

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají a mohlo dojít k drobným úpravám v jejich názvech:

Agenda prodeje/koupě nemovitého majetku (vyjma bytů v rámci privatizace)
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Agenda přípravy a procesu nakládání s nemovitým majetkem (pronájem, výpůjčka, výprosa, 
břemena)
Agenda podílových domů
Agenda předávání podkladů pro daňové přiznání (daň z nabytí nemovitosti)
Agenda věcných právk nemovitému majetku
Agenda přípravy a zpracování stanoviska MČ Praha 1 k prodeji nebo pronájmu nemovitosti 
(domu, stavby, pozemku) na územíMČ Praha 1 na žádost HMP, příp. jinéhosubjektu 
Agenda vydání souhlasu vlastníka nemovitosti (MČ Praha 1) pro stavební činnost na/v 
sousedních nemovitostech, cizím vlastníkům

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

V některých případech jsou OÚ uchováványtaké na přenosných flash discích. Pokud jetato praxe pro 

agendu nevyhnutelná, doporučujeme používat šifrová né/heslované flash disky, aby se předešlo úniku 
či jiné nežádoucí manipulaci sosobními údaji v případě ztráty nosiče/média.

Další osobní údaje jsou umístěna ve služebním notebooku vedoucí oddělení. Údajně se jedná o 
historické materiály, které však jsou občas potřebné při výkonu agend. Doporučujeme, po dohodě 
s Odborem informatiky, přesunout tato data na jiné administrované úložiště, pokud se jedná o již 
nepoužívaný SW obsahující stále potřebná data, pak zajistit export dat do nově používaných IS a 
nepoužívaný SW, resp. datav něm, řádně vymazat/zlikvidovat.

7.5.6 Odd. privatizace a SVJ 

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda privatizace obecního bytovéhofondu 
Agenda založení společenství vlastníků jednotek SVJ
Agenda vyřízení žádostí o uznání nepeněžitého plnění při započtení na část kupní ceny za
vestavěnou bytovou jednotku v případě převodu vlastnického práva z MČ Praha lna nájemce 
- stavebníka
Agenda spoluvlastnických vztahů v rámci SVJ - příprava a zpracování stanoviska MČ Praha 1 k 
prodeji části nemovitosti (domu a pozemku) jako člena společenství vlastníkůjednotekve věci 
změny prohlášenívlastníka nebosmlouvy ovýstavbě po založení SVJ
Agenda zastupováníMČ Praha 1 na shromážděních SVJ - komunikace s ostatními odděleními 
OTMSa FIN

7.6. Odbor životního prostředí (OŽP)

Odbor zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, 
ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké lístky a 
vede evidenci zemědělských podnikatelů.
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Odbor dále v samosprávné působnosti zajišťuje údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť v 
plochách městské zeleně, odstraňování černých skládek, svoz objemného odpadu od obyvatel, 
koordinaci nakládání s komunálním odpadem na úze mí městské části a ekoosvětu.

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda ochrany přírody a krajiny- povolováníkácenídřevin
Agenda ochrany ovzduší- evidence a zpoplatnění malých zdrojů znečišťování ovzduší 
Agenda odpadového hospodářství
Agenda myslivost-vydávání loveckých lístků pročs. občany a cizince
Agenda zemědělství v přenesené působnosti - vydávání osvědčení o zápisu do evidence 
zemědělských podnikatelů
Agenda ochrany zemědělského půdního fondu -vydávánípovoleníkvynětízeZPF 
Agenda ochrany zvířat proti týrání
Agenda vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím z hlediska jednotlivých složek 
životního prostředí
Agenda povolování použití naftových agregátů, kompresorů a naftových elektrocentrál 
Agenda zpracování koncepce tříděného odpadu
Agenda povolování akcí na plochách veřejné ze leně a vydávání stanovisek k záborům ve vztahu 
k zeleni
Agenda vydávánísouhlasů k vjezdu vozidel na zpevněné plochy v parcích a zahradách 
Agendagrantů pro zlepšeníživotního prostředív MČ Praha 1

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

V agendě dotačních titulů jsou na webu zveřejňovány osobníúdaje příjemců dotačních prostředků - 
fyzických osob.

7.7. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ)

Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci Statutu hlavního 
města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou 
činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality. Ustanovuje zvláštního 
příjemce dávek důchodové ho zabezpečení.

Poskytuje poradenské a konzultačníslužby občanům Prahy lv nepříznivé sociálnísituaci.

Dále zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální práce v péči o seniory a zdravotně 
postižené občany, v oblasti bytů ze sociální rezervy a obytných místností v bytovém domě MČ Praha 1, 

v oblasti pohřebnictví; zajišťuje specializované sociál ní služby pro společensky ne přizpůsobivé občany. 
Spolupracuje s MHMP při plánovánísociálních služeb, řešení problematiky užívání návykových láteka 
bezdomovectví. Plnízřizovatelskou funkci k příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb.

7.7.1 Pracoviště sekretariátu vedoucíodboru
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Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda spisové služby odboru
Agenda zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Agenda základního sociálně-právního poradenství
Agenda evidence a aktualizace žádostído Domů s pečovatelskou službou
Agenda slevy za systém tísňové péče

7.7.2 Odd. sociálnípomoci

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda řešení problémů občanů spojených s nezaměstnaností, zadlužením, nízkými příjmy, 
ohroženými rizikovým způsobem života, oběti domácího násilí, trestných činů, agrese, 
imigrantůatd.
Agenda spolupráce s ostatními institucemi v rámci pomoci občanům v hmotné nouzi 
Agenda mimořádných výhod pro zdravotně postiženéobčany 
Agenda poskytování sociálně-právního poradenství 
Agenda spolupráce s úřadem práce
Agenda Jednotného informačního systému práce asociálních věcí
Agenda pomoci občanům při řešenídopadů deregulace nájemného
Agenda bytů ze sociální rezervy
Agenda sociálních pohřbů
Agenda sociálních šetření pro orgány MČ PÍ

Agenda zajišťování bydlení a azylového přístřeší
Agenda přidělování obytné místnosti v bytovém domě, vč. následné kontroly a sociální práce 
s ubytovanými
Agenda spolupráce se správcovskou firmou 
Agenda ekonomická

7.7.3 Odd. sociálníprevence

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda poskytování nebo zprostředkování sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené 
nebo pro osoby, kterým hrozísociálnívyloučení
Agenda prováděnísociálních šetřenía poskytováníinformacístátním orgánům
Agenda poskytováníinformací státním orgánům a organizacím
Agenda poskytování sociálně-právního poradenství
Agenda Jednotného informačního systému práce asociálních věcí
Agenda spolupráce s úřadem práce
Agenda sociálních šetření pro orgány MČ PÍ

7.7.4 Odd. sociálnípéče a služeb

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda zprostředkovánísociálních služeb občanů
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Agenda operativních sociálních šetřeníz podnětů občanů a organizací 
Agenda Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí 
Agenda spolupráce s úřadem práce 
Agenda poskytování sociál ně-právního poradenství
Agenda výkonu kol izního opatrovnictví pro osoby, jejichž způsobí lost k právním úkonům byla 
omezena
Agenda umisťovánív Domech s pečovatelskou službou 
Agenda provádě ní depistážní činnosti 
Agenda sociálních šetření pro orgány MČ PÍ

7.7.5 Odd. péče o rodinu a děti

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda sociálně-právníoch raný 
Agenda výkonu funkce kurátora pro mládež 
Agenda výkonu kolizního opatrovnictví
Agenda prováděnídepistážníčinnostiazajištěnípřípadné péče 
Agenda sociálních šetření pro orgány MČ PÍ

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Komise Rady MČ má přístup k podrobným osobním údajům klientů odboru. Upozorňujeme, že 
zpřístupnění osobních údajů zpracovávaných MČ je řízeno a osobní údaje mohou být zpřístupněny 

pouze oprávněným osobám, které je potřebují využívat při plnění povinností příslušné agendy, nebo 
jimž jsou zpřístupněny v souladu s právním důvodem zpracování OÚ, a to v nezbytném rozsahu. Lze 
předpokládat, že žádosti o zpřístupnění údajů, pro které není žádný oprávněný důvod ustanou 
v okamžiku, kdy budou všichn i noví čle nové vedení MČ proškolen i v tématu nakládánís osobními údaji. 
Školeníje naplánováno na konecúnora 2019.

Na veřejné chodbě odboru je umístěna, a tím pádem, volně přístupná kniha evidence docházky. 
Doporučujeme knihu umístit do neveřejných prostor, aby byly osobní údaje zaměstnanců chráněny 
před neoprávněným nahlížením (monitorováním) cizích osob.

7.8. Stavební úřad (SU)

Odborvýstavby je stavebním úřadem pro území Prahy 1. Vydává správní rozhodnutí podle stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších
předpisů, zejména vyřizuje žádosti o stavební povolení a ohlášení staveb, povolení změny stavby před 
jejím dokončením, povolení změny v užívání stavby, povolení reklamních a informačních zařízení, 
povoleníterénních úprav, povolení užívání (kolaudace) staveb. Vydává územní rozhodnutí a jejich 
změny, povoluje výjimky, provádí stavební dozor a kontrolu stavebního řádu, nařizuje neodkladné a 
zabezpečovací práce (havárie staveb), projednává a vydává rozhodnutí o pokutách za porušování
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stavebního zákona. Dále jako speciální stavební úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dle zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti svěřené Statutem hl.m. Prahy.

Oddělenístavebního úřadu:

Odd. kontroly a stavebního řádu 
Odd. územního řízení 
Odd. technické
Odd. sekretariátu a stavebního archivu 
Odd. správní

Agendy, které osobníúdaje zpracovávajía byly spojeny dojedná procesní karty:

Agenda státního stavebního dozoru
Age n d a u m i sťová n í sta ve b (z mě n sta veb, n ovosta ve b)
Agenda dělení/scelování pozemků
Agenda společného územního a stavebního řízení
Agenda územního plánování
Age nda stave bního říze ní
Agenda vodoprávního řádu
Agenda silničního správního úřadu
Agenda spisové služby-stavebníarchiv
Agenda příjmové pokladny
Agenda přestupků a správních deliktů vyplývajících ze SZ.
Agenda stavebního dozoru
Agenda stavebního nebo územního řízení

7.9. Odbor občansko správních agend (OSA)

Odbor občansko správních agend vykonává státní správu v rámci přenesené působnosti na úseku: 
ověřování podpisu a shody originálu s kopií, přihlašování občanů k trvalému pobytu a vydávání 
občanských průkazů a cestovních dokladů, projednávání přestupků. V rámci projektu CZECH POINT 
poskytuje výpisy z katastru nemovitostí, ze živnostenského rejstříku, z obchodního rejstříku a z 
Rejstříku trestů.

V rámci samostatné působnosti od bor občansko správních agend vykonává agendu evidence stížností, 
podnětů a petic.

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Zasedací místnost od boru se skládá ze dvou kanceláří, které jsou spojeny odemčenými dveřmi. V obou 
kancelářích jsou uzamykatelné skříně, klíče jsou v zámcích, všechny skříně pootevřené.
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7.9.1 Odd. služeb a informací

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda ověřovánílistin a podpisů (vidimace a legalizace)
Agenda CzechPoint
Agenda vydávání rybářských lístků
Agenda vydávání elektronických podpisů
Agenda Správa úřednídesky
Agenda zájemců o výlety

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA 1

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Při zveřejňování některých dokumentů na úřední desce nedochází vždy k anonymizaci/pseudonymizaci 
údajů, např. jsou zveřejňovány osobníúdaje příjemců dotací.

Není zřejmý postup s archivací a skartací dokumentů (listinných i elektronických), které jsou 
zveřejňovány na úřední desce. Samotné listinné vyvěšení dokumentů zajišťuje Oddělení služeb a 
informací, které následně listinné materiály vrací na příslušný odbor, ale nemá pravomoc toto dělat 
také elektronicky. Zda jsou pak skartovány listinné i elektronické dokumenty, nenívtomto oddělení 
známo. Bylo zjištěno, že elektronické dokumenty zůstávají jak na elektronické úřední desce, tak i 
v elektronickém archivu na webu MČ Praha 1. Odpovědnost je přiřazena Odděleníslužeb a informací, 
ale to nemá pravomoc nařídit jiný odborům skartaci čehokoliv.

Archivace elektronických dokumentů se provádí v cloudu (Google). Nejsou zřejmá pravidla zacházení 
s cloudem a je možné tam najít netříděné informace s prošlou skartačnídobou.

Doporučujeme:

provést důkladnou kontrolu osobních údajů zveřejněných na úřední desce či v jejích 
dokumentech a anonymizovat/pseudonymizovat je;
odstranit z elektronické úřední desky dokumenty, kterým již skončila doba pro zveřejnění 
(doba je stejná jakou listinných dokumentů), popř. je převést do archivu; 
nastavit procesní pravidla, pravomoci a zodpovědnosti, které by zajistily správnězveřejňování 
a odstraňovánídokumentů na/z úřednídesky;
nastavit pravidla pro archivy elektronické úřední desky, weby a další používaná elektronická 
média.

V rámci agendy zájemců o výlety placené z prostředků MČ Praha 1 je od zájemců požadován souhlas 

se zpracováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek. Dokument, který zájemci 
podepisují, se nazývá „Souhlas se zpracováním osobních údajů". Tento dokument je formulován tak, 
že kromě souhlasu je v něm plněna také informační povinnost MČ, toto však není nikde zmíněno. 

Zároveň je skutečný souhlas uveden až na konci dokumentu. Souhlas je takto neplatný!!!
Nesoulad používaného dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů" s GDPR:
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Netransparentnost-celýdokumentje pro zájemce matoucía nesrozumitelný, nenízcela 
jasné, s čím subjekt údajů souhlasit musí a které osobníúdaje jsou zpracovávány na základě 
jiného právníhotitulu;
souhlas ne ní aktivní, zároveň nelze nutit zájemce souhlasit se vším nebos ničím, musí mu být 
poskytnuta možnost volby, např. souhlasit s fotografováním a nesouhlasits pořizováním videí 
a podm
áčel „propagace" není jednoznačný, je nutné definovat o jakou propagaci se jedná (akce, 
činnost MČ, jedné politické strany apod.), zároveň není uvedeno, kde budu OÚ zveřejněny 
(web, face book, spot, časopis MČapod.) a opět k těmto variantám neexistuje možnost volby; 

výčet zpracovatelů není, vhledem k předchozímu bodu, kompletní, protože neobsahuje 
informace o tom, že zpracovateli mohou být např. také redakce časopisů (mimo MČ) nebo 

správce sociálních sítí (Facebook, Instagram, Google atd.) 
souhlas neníuveden odlišitelně od jiných skutečností;
chybí informace o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování a zda jsou 
OÚ předávány do třetí země či mezinárodních organizací.

Doporučujeme přestat používat souhlasse zpracováním v podobě, kterýje nynív odděleníkdispozici
a nahradit ho novým souhlasem, který bude splňovat všechny náležitosti definované GDPR.

7.9.2 Odd. správního řízení

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda přestupkového řízení
Agenda správního řízení-rušenítrvalého pobytu podlez, č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech
Agenda obecně prospěšných prací- odsouzených osob
Agenda voleb, referenda a sčítání lidu (vyjma záležitostítýkající se dotace)

7.9.3 Odd. osobních dokladů

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda vydáváníobčanských průkazů 
Agenda evidence obyvatel 
Agenda vydávání cestovních dokladů

7.10. Odbor matrik (MAT)

Odbor matrik Úřadu městské části Praha 1 se dělí na dvě oddělení-oddělení matrika oddělen (státního
občanství.

Oddělení matrik vede evidenci narození, civilních i církevních sňatků, registrovaného partnerství a 
úmrtí osob na území této městské části, spravuje matriční kni hy farních úřadů vedených pro území 
Prahydo31. 12. 1949, vojenské matrikya matriky Židovské náboženské obce ztéhožobdobí, ze kterých 

lze žádat duplikáty matričních dokladů.
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Oddělení státního občanství vyřizuje žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR osob, které 

mají nebo měly před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území Prahy 1. Toto oddělení také přijímá 
žádosti o udělení státního občanství České republiky cizinců, kteří mají povolený trvalý pobyt na území
městské části Praha 1.

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Příruční spisovny jsou zabezpečeny čipy, které fungují. Dalším bezpečnostním opatření je „Kódovací 
tlačítko", které zatím není zprovozněno. Je potřeba, aby IT oddělení vyřešilo přístupy pro všechny 
oprávněné osoby a následně funkci tlačítka aktivovalo.

7.10.1 Odd. státního občanství

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda osvědčenía prohlášenío státním občanstvíČR 
Agenda udělenístátníhoobčanstvíČeské republiky 

Agenda CzechPoint

7.10.2 Odd. matrik

Agendy, které osobní údaje zpracovávají:

Agenda matrik, jména a příjmení 
Agenda registrovaného partnerství 
Agenda souhlasného prohlášenío určení otcovství 
Agenda vidi mace a legalizace (pro potřebu ÚMČP1)

Agenda CzechPoint
Agenda objednánítermínu svateb

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

Oddělení nabízí občanům možnost registrace termínu svateb přes internetový formulář. V této 
souvislosti není nutné získávat souhlas se zpracováním osobních údajů, protože zákonný důvod ke 
zpracování je oprávněný zájem. Je nutné začít plnit informační povinnost, a to ve chvíli získávání 
osobních údajů, tzn. před odesláním formuláře z webových stránek.

Dalším doporučením je z webu pravidelně mazat OÚ ve chvíli, kdy pomine zákonný důvod ke 
zpracování OÚ, tzn. po realizaci svatby.

Matriční archiv - název není správný, jedná se o příruční spisovnu, doporučujeme opravit název na 
štítku u dveří
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7.11. Odbor živnostensky (OŽI)

Odborživnostenskývykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, resp. zákonem 
o živnostenských úřadech. Činnosti vykonávané živnostenským od borem jsou výkonem státní správy v 

přenesené působnosti. Plnífunkci Centrálního registračního místa (CRM), Jednotného kontaktního 
místa (J KM) a další úkoly stanové né zvláštními právními předpisy. Veřejné informace o poskytovatelích 
služeb, kteříjsou držiteli živnostenského oprávnění, jsou dostupné online vŽivnostenském rejstříku.

7.11.1 Odborživnostenský 

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají: 

Agenda vidimace a legalizace

7.11.2 Odd. kontrolně správní 

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda kontrolnía sankčního řízení

7.11.3 Odd. registrace

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda ohlášeníživnosti, koncesía změn 
Agenda jednotného kontaktního místa

7.12. Odbor dopravy (OD)

Odbor dopravy je na území MČ Praha 1 příslušným silničním správním úřadempodlezákonač. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Pro zvláštní užívání pozemních komunikací vydává 
rozhodnutí k umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, pro 
zřizování a provoz Stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařazení (tržiště, restaurační 
zahrádky apod.), k provádění stavebních prací na pozemních komunikacích a umístění stavebních 
záborů, pro audiovizuální tvorbu, pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a 
podobných akcí.

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda spisové služby 
Agenda účetnictví a rozpočtu 
Agenda koncepce rozvoje dopravy

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.
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Zjistit a doplnit do procesních karet název a výrobce SW pro agendu povolování parkovacích karet, 
překontrolovat prodloužení práv k užívání tohoto SW.

Dokument „Informace pro subjekty osobních údajů" zveřejněný na internetových stránkách MČ 
(https://www.prahal.cz/cps/doprava-parkovani-uklid-65716.html) se odkazuje na již neplatný zákon 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Odkaz je třeba nahradit odkazem na GDPR. Zároveň je zde 
uvedeno poučeníve smyslu, že souhlasse zpracováním osobních údajů je subjektem údajů poskytován 
dobrovolně, nicméně neposkytnutí OÚ je překážkou pro vydání parkovacího oprávnění. Dále je zde 

chybně uvedena informace, že Správce má právo za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních 
údajích požadovat po subjektu údajů přiměřenou úhradu nákladů nezbytných na poskytnutí informace. 
V tétosouvislostianalytici upozorňují, že:

odepření souhlasu subjektem osobních údajů nesmí být důvodem k odepření poskytované
služby;
vzhledem ke skutečnosti, že vydávání parkovacího oprávnění se řídí § 23 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích a Nařízením MHMP č. 42/2000 OZPS a účelem zpracování je 
organizování dopravy na území obce, je právním titulem ke zpracování osobních údajů dle 
GDPR čl. 6odst. 1 c) plně ní právní povinnosti čl. 6 a odst. lf) oprávněný záje ne
poskytnout informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu údajů je správce povinen 
dle čl. 12 odst. 5 GDPR poskytnout bezplatně.

Z výše uvedeného vyplývá, že vyžadování souhlasu subjektu údajů je v tomto případě nadbytečné, je 
nutné tuto praxi opustit, stejně jako požadování náhrady za přístup k informacím o subjektech 
osobních údajů, a dále zjednat nápravu v dokumentu Informace pro subjekty osobních údajů tak, aby 
tentodokument byl vsouladu sGDPR.

7.12.1 Odd. dopravně komunikační

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda správních řízení o zvláštním užívání pozemních komunikací 
Agenda místní a přechodné úpravy silničního provozu 
Agenda připojovánípozemních komunikací
Agenda povolování parkovacích kareta provozu zóny placeného stání 
Agenda stanoviska ke stavebnímu projektu nebo územnímu povolení 
Agenda vjezdů do pěšízóny
Agenda-výjimky z místní úpravy provozu na místních komunikacích

7.12.2 Odd. správní a kontroly

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda řešenísprávních deliktů a přestupků ve správním řízenív kompetenciodboru dopravy 
ÚMČ PÍ

Agenda kontrolníčinnosti

7.12.3 Odd. komerčních záborů 

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda správních řízení o zvláštním užívání pozemních komunikací
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Agendažádostío zařazenídotržního řádu

7.13. Odbor informatiky (Ol)

Úkolem odboru je primárně zajišťování provozu informačních systémů v souladu s potřebami Úřadu 

městské části Praha 1, řízení výběru a provozu informačních a komunikačních technologií, zajišťování 
zavádění nových informačních technologií, řízení bezpečnosti informačních systém a komunikací, 
zajišťování nákupu specializovaného HW, SW, spotřebního materiálu apod. Mezi kompetence odboru 
patří i příprava krátkodobých a dlouhodobých plánů rozvoje ICT. Personálně se jedná o menší tým 10 
pracovníků, kterým pomáhají 2 pracovníci na dohodu. Zároveň s tímto týmem spolupracuj ítřetí strany, 
dodavatelské firmy, které spravujívybrané systémy, datové sítě a podobně. Tyto třetí strany mají své 
privilegované účty, které používají k administraci infrastruktury, mnohdy bez vědomí pracovníků 
odboru.

V menší míře pak do kompetence Odboru i nformatiky spadá agenda řízení projektů z dotací EU a shoda 
se zákonem 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

V průběhu šetření bylo zjišťováno, které i nformačnísystémyjsou v ÚMČ využívány, jaké je jejich využití 
a vzájemné vazby. Výčet IS je uveden v dokumentu zpracovaném ve vazbě na GDPR.

Informační technologie ÚMČ jsou plně podřízeny potřebám této organizace. Zároveň jsou obrazem 
toho, jak se v minulosti i v současnosti přizpůsobuje IT prostředí právě aktuálním podmínkám. Používá 
se jak starší, tak i novější HW, stejně tak více verzí základních systé mů a aplikací. V současné době jsou 
používány i starší, někdy i nepodporované SW.

Centrum/výpočetní střediska/centrální informační systémy jsou více méně soustředěny v jedné 
lokalitě. V současnédobě jsou veškeré systémysvedeny do 2oddělených serveroven. Tytoserverovny 
sloužívšem lokalitám, kdesídlíÚMČ.

Odbor informatiky ÚMČ má zpracovanou bezpečnostní dokumentaci, která deklarativně stanovuje 
vybrané bezpečnostníoblasti:

Prirucka_uzivatele_20181026_PODPIS.pdf
MCPl_Provozni_Rad_IS_ICT_20181026_PODPIS.pdf
POLITIKA_BEZPECNOSTIJNFORMACI_20181026_PODPIS.pdf
IN F RASTR U KTU R A _l CT_F IN A L_2018_09_17. d ocx
Zprava z interního auditu.docx
Role odpovědnosti a pravomoci.docx
Řízeni procesu provozovaných jinými stranami.docx
Politika ITSM.docx
Plán managementu služeb.docx
Plán kontinuity a dostupnosti sluzeb.docx
Plán auditu.docx
Návrhy kontinuity a dostupnosti služeb.docx 
Katalog služeb a konfigurační databaze.docx 
Metodika řízení rizik.docx 
Požadavky na služby.docx
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OINF_PD1_001 - lnformačníkoncepce_20181026_PODPIS.pdf

MCPl_SMJSMS_20181026_PODPIS.pdf
MCPl_AR_Rizika(final).xlsx
MCPl_AR_Aktiva(final).xlsx

Příslušní IT pracovníci jsou si vědomi možných potenciálních hrozeb a připravují potřebné kroky 
(implementaci nástrojů Add Net a jiných), jak IT prostředí dále upravit i sjednotit a umožnit tak i nadále 
jehoefektivnía bezpečnou správu. Je nutnovšakupozornit, že mnohoaktivit,jakoje správa/používání 
sociálních sítí, webových stránek jde mimo tento odbor, a to přináší potenciální rizika spojená s 
nekoordinací bezpečnostních postupů. Ve svém důsledku to znamená, že ÚMČ nemá pod kontrolou 

správu uživatelských účtů (nehledě na zveřejňovaný obsah) na sociálních sítích. Obdobná situace je v 
oblasti správy webových stránek úřadu, kde z pohledu GDPRje na mnoha místech ukládán nežádoucí, 
mnohdy nepřípustný obsah. Jde například neoprávněně zveřejňované osobní údaje, informace 
o osobách, které již na úřadě nepůsobí, neexistující programy (např. partnerství Comenius), fotografie 
osoba podobně.

7.14. Odbor dopravně správních agend (OPSA)

Odbor dopravně správních agend Úřadu městské části Praha 1 vede v rámci přenesené působnosti 

správní řízení o přestupcích, které byly spáchány v zónách placeného stání na území městské části 
Praha 1. Projednávání přestupků se řídí zákony č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu).

Agendy, které osobníúdaje zpracovávají:

Agenda přestupků vzónách placeného stání

Zjištění a doporučení:

UPOZORNĚNÍ: Informace uvedené v této kapitole nelze posuzovat samostatně. Pro správnou 

interpretaci je nutné usadit je do kontextu celého dokumentu Procesní analýzy stávajícího stavu se 
zaměřením na ochranu osobních údajů a bezpečnost IT.

V případě, že majitel vozidla/řidič nechce platit pokutu z důvodu zdravotního odůvodnění a předloží 
k tomu lékařskou zprávu, je z této zprávy pořízena fotokopie a uložena spolu se z právou o vyřízení 
přestupku do šanonu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zprávu obsahující zvláštní kategorie 
osobních údajů (citlivé) diagnózy a jiné informace o zdravotním stavu, je nutné zvolit vhodná technická 
a organizační opatření k jejich ochraně. Další variantou je, udělat pouze zápis s opisem ve smyslu, že o 
prominutí pokuty za spáchání přestupku bylo rozhodnuto na základě předložení lékařské zprávy od 
MUDr. XYZ, zedne...atd.
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Část II.-Analýza stávajícího stavu se zaměřením na bezpečnost IT
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Pozn: Obecně platí, že čím vyšší hodnota vyspělosti, tím lepší naplnění požadovaných opatření normy. 
Ne všechna opatření však mají pro prostředí zákazníka stejný přínos s ohledem na dostatečnou 
bezpečnost ICT prostředí. Důležité je především vyhodnocení rizik s ohledem na identifikovaná aktiva a 
výběr podmnožiny vhodných opatření.
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9. PROVĚŘENÍ UŽIVATELSKÉ BEZPEČNOSTI U VYBRANÝCH AKTIV

9.1. Mzdy a personalistika

Byly prověřeny i uživatelské procesy a jejich bezpečnost v následujících aktivech v úřadu.

Název produktu: DC2 Mzdy a personalistika. Obsahuje dva moduly-Mzdy a Personalistika. Zajišťuje 
zpracování mzdové agendy v souladu s platnými předpisy, poskytuje informace pro zaměstnance, 
organizaci a pro orgány státní správy a poskytuje podporu pro řízení lidských zdrojů.

V modulu mzdy jsou poskytovány služby: vedení evidence zaměstnanců, správy rozvržení pracovní 
doby, výpočtů dávek nemocenského pojištění, průměrů pro DNP a pro dovolenou, danízaměstnanců, 
odvodů zdravotního a sociálního pojištění, evidence veškerých srážek zaměstnanců, evidence podpůrci 
doby, evidence práce přesčas a pracovní pohotovosti, evidence docházky zaměstnanců, zpracování 
oznámení pro zdravotní pojišťovny, zpracování ročního zúčtování daní.

Modul personalistika má za úkol: evidovat údaje o zaměstnancích v osobních kartách (vzdělání, školení, 
lékařské prohlídky, předchozí zaměstnání atd.), poskytovat informace o školení zaměstnanců (druh 
školení, místo, periodicita, cena, školitel, úroveň školení atd.), poskytovat informace o lékařských 
prohlídkách (jednorázové, periodické, kontrola termínů prohlídek), řídit platové postupy zaměstnanců 
sledovat přidělené pracovní pomůcky vytvářet archiv bývalých zaměstnanců tisknout předem 
definovanéformuláře(např. pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohodyo pracovníčin nosti, 
platové výměry, atd.), evidovat a tisknout personální údaje o zaměstnancích (potvrzení o zaměstnání, 
podklady pro odchod do důchodu, jubilea, přepočtené stavy atd.), předávat hromadná hlášení 
zdravotním pojišťovnám (formulář, disketa, hlášení), zpracovávat měsíční uzávěrky pro načítání údajů 
(započtené dny, praxe, věk),...

Dodavatel: DATACENTRUMsystems&consulting, a.s.

Propojení na jiné IS: PROXIO (EOS), Docházkový systém IMP Informace předávané mezi IS Evidenční 
údaje zaměstnanců a organizačnístruktura. Služby poskytované mezi IS export personál nich vybraných 
dat do Docházkového systému IMP export dat personálních údajů a organ, struktury do EOS.

Jak vyplývá z výše uvedeného, v daném systému jsou zpracovávány všechny typy osobních údajů a to 
včetně zvláštní kategorie osobních údajů. Na správě/administraci systému a jeho obsahu se podílí 
velice úzká skupina pracovníků ÚMČ a tato skupina na základě velice striktních pravidel nastavuje 
potřebná přístupová práva ostatním pracovníkům.

9.2. Proxio

V rámci PROXIO jsou implementovány moduly: Správní delikty (SD), Sociálně-právní ochrana dětí 
(SPOD), Volební agenda (VLB), Správa příjmů a pohledávek (SPP), Registr budov (RB), Registr 
nemovitostí (REN), Registr ekonomických subjektů (RES), Registr obyvatel Prahy 1 (ROB), Správa a 
evidence majetku (SEM), ENO-EBaN Evidence nemovitých objektů - modul Evidence bytů a nebytů, 
ENO-EM - Evidence nemovitých objektů - Evidence majetku Evidence soudních sporů (ESS), Centrální 
evidence subjektů - partnerů (CEP), Centrální evidence smluv (CES), Evidence organizační struktury 
(EOS), HelpDesk (HD), Silniční hospodářství (zábory prostranství) VPV -výzvy provozovatelům vozidel
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Antigraffiti Chodníky (díry), MAPIIO (mapovýsystém), Evidence rybářských lístků, Evidence loveckých 
lístků

HelpDesk(HD) je komplexním nástrojem pro řízení požadavků evidenci prostředků ICT, řízení znalostní 
báze, evidence a rezervace prostředků v rámci ÚMČ. Základem je modul Správa požadavků, který 

umožňuje rychlou a efektivní reakci na jakékoli požadavky uživatelů. Modul Správa požadavků slouží 
pro sběr, řešení, správu a následné vyhodnocování uživatelských hlášení, úkolů od nadřízených nebo 
schvalovacích požadavků. HelpDesk obsahuje i další moduly jako je Znalostní báze, Evidence IT 
majetku, Rezervační systém, Zápisy a další. HD poskytuje podporu pro: centralizovanou správu 
požadavků a úkolů, návrhu libovolného postupu řešení (workflow) pro každou kategorii požadavku 
včetně určení řešitele, sledování postupu řešení požadavku včetně notifikace pomocí emailů, sledování 
dodržování SLA, poskytování informací z uživatelské i expertní znalostní báze, Evidenci a rezervaci 
sdílených prostředků úřadu, Přípravu, vytváření a archivaci zápisů z jednání včetně generování a 
sledováníúkolů.

Dodavatel: MARBESCONSULTINGs.r.o.

Propojení na jiné IS Informační systém základních registrů: CES - zveřejňování do státního registru 
smluv, ISEP - státní registr přestupků, ESPIS - Spisová služba, iDES - Domovní systém, GINIS - 
Ekonomický systém, AiP Safe Informace předávané mezi IS ISZR - Referenční údaje o: fyzických 
osobách, právnických osobách jejich provozovnách a statutárních zástupcích, územních prvcích, 
územně evidenčních jednotkách, adresách a účelových územních prvcích.

V systému jsou zpracovávány všechny typy osobních údajů a to včetně velkého množství zvláštní 
kategorie osobních údajů. Na správě/administraci systému a jeho obsahu se podílívelice úzká skupina 
pracovníků ÚMČ a tato skupina na základě velice striktních pravidel nastavuje potřebná přístupová 
práva ostatním pracovníkům celého ÚMČ.

9.3. Soulad s požadavky kybernetické bezpečnosti 

Pro obě aplikace platí následující (ověřováno dle vyhlášky č. 316/2014 Sb., která byla novelizována 
82/2018 Sb.)

9.3.1 Technické opatření:

Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v 
informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací v 
kybernetickém prostoru.

§ 16 Fyzická bezpečnost
AS-IS: Fyzická bezpečnost IT prostředkůje obecně na vysoké úrovni. Jeden z mála nálezů, které 
analýza urči laje nepropojení na centrál ní bezpečnostní monitoring.

TO-BE: Realizovat propojení logů se SIEM řešením, aby mohly být korelovány akce na základě 
fyzické přítomnosti uživatele/administrátora.

§ 17 Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
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AS-IS: Ochrana peri metru sítě, tedy rozhraní mezi úřadem a vnějším prostředím je na základní 
úrovni. Stále všakexistují nestandardní síťové pro některé organizace, které poskytují support 
technických a SW prostředků.

TO-BE: Dokončit probíhající standardizaci všech prostupů do vnitřní sítě včetně support řešení
a zrušení nevyhovujících prostupů.

§ 18 Nástroj pro ověřování identity uživatelů
AS-IS: Nástrojem proověřováníidentituživatelůje primárně MicrosoftAD. Uživatelé systémů 
nejsou ověřeni pomocíSSO, který používá MS AD. Nastavení importováno přes EOS a tím pak 
jsou řízeny přístupy.

TO-BE: Zvážit SSO

§ 19 Nástroj pro řízení přístupových oprávnění
AS-IS: Každá aplikace řeší přístupy samostatně či přes EOS.

TO-BE: Realizovat možnosti použitícentrálníautorizačníslužby.

§ 20 Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
AS-IS: Ochrana před škodlivým kódem je dostatečný. Aktualizace produktů ochrany před 
škodlivým kódem je dostatečně robustní a náležitě pravidelná. Hardening ani Host Intrusion 
detection systémy nejsou nasazeny.

TO-BE: Implementovat nástroje SIEM.

§ 21 Nástroj pro zaznamenávání činností informační infrastruktury a významných informačních 
systémů, jejich uživatelů a administrátorů

AS-IS: Činnosti v rámci informační infrastruktury jsou zaznamenány pomocí standardních 

prostředků auditu operačního systému, databáze a aplikace. Audit OS je sbírán centrálně do 
Log Managementu. Synchronizace času se provádívhodným způsobem.

TO-BE: Implementovat nástroje SIEM.

§ 22 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
AS-IS: Detekce kybernetických událostí v rámci vnitřní sítě je omezena jen na Firewall, síť. prvky 
včetně serverů a antivir.

TO-BE: Detekovánía blokovánízávadné komunikacev rámci vnitřnísítě (IPS, Network Anomaly 
Detection, Deep Packet Inspection apod).

§ 23 Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí 
AS-IS: Je implementován Log Management

TO-BE: Realizovat možnosti automatizované detekce vybraných událostí systému a 
implementovat SIEM.
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§ 25 Kryptografické prostředky
AS-IS: Předpis, který by definoval konfiguraci a minimální požadavky na kryptografické 
algoritmy není k dispozici. Některé aplikace mohou stále používat nepodporované 
kryptografické algoritmy (RC4, MD5).

TO-BE: Zpracovat dokument konfigurace a minimálních požadavků na kryptografické 
algoritmy. Vzorem může být vyhláška 82/2018 Sb. Odstranit případné nepodporované 
algoritmy.

§ 26 Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti
AS-IS: Použití systémů pro zajištění dostupnosti je dáno architekturou řešení. Zálohování a 
archivace je řešena na vhodných úrovních (OS, DB, Aplikace).

TO-BE: Zvážit rozdělení serve roven mezi primární a záložní lokalitu.

9.3.2 Organizačníopatření

Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v 
informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací v 
kybernetickém prostoru. Rozsah a hranice systému řízení bezpečnosti informací je stanovena 
v příslušné bezp. dokumentaci. Je zpracována i analýza rizik, je ale třeba ji pravidelně vyhodnocovat a 
to včetně plánu najejich zvládánía vše aktualizovat.
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Příloha č. 1: Metodika procesní analýzy

Poskytovatel při Procesní analýze stávajícího stavu vychází z ustanovení Nařízení GDPR, zákona č. 
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů, judikaturya stanovisek orgánů dozoru a standardů řady 
ISO/IEC řady 27000 upravujících řízení bezpečnosti informací.

Ověření procesů a organizačních/technických opatření na místě tvoří páteřní bod Procesní analýzy. 
Před samotným zahájením ověření procesů a organizačních opatření je klíčové získat vstupní informace 
a data. Ty jsou získávány dvěma klíčovými způsoby: formou žádosti o podklady a strukturovanými 
rozhovory se zaměstnanci Úřadu MČ Pl.

Po podpisu smlouvy byl kontaktní osobě klienta zaslán požadavek na podklady v podobě vstupních 
informacía dat. 20.12.2018, proběhne úvodníworkshop pro zaměstnance klienta. V rámci workshopu 
budou příslušní zaměstnanci individuálně proškoleni-tj. bude jim vysvětleno, jaká bude potřebná 
součinnost při sběru dat. Zároveň bude s těmito zaměstnanci zpracována ukázka vyplnění karet 
klíčových procesů zpracování osobních údajů. Od 27.12.2018 začnou probíhat strukturované 
rozhovory, které jsou předpokladem pro následné efektivní vyhodnocení obdržených podkladů. 
Strukturované rozhovory budou realizovány s odbornými garanty za jednotlivé činnosti organizace. 
Typicky se jedná o vedoucí zaměstnance, vlastníky aktiv, IT celků, správce provozních postupů a 
aplikací, bezpečnostní pracovníci. Stěmito zaměstnanci budou v rámci individuálních workshopů 
vyplněny procesní karty.

Strukturovaný rozhovor a individuální workshop trvá typicky 2-4 hodiny pro organizační složku - 
odbor/oddělení (délka se může lišit dle velikosti a komplexnosti probírané tématiky). V případě 
od boru/oddě leníš rozsáhlejším zpracováním osobních údajů mohou strukturované pohovory probíhat 
také jeden či více dnů. Konkrétníčasové dotace budou upřesněny v harmonogramu vypracovaném ve 
spolupráci s klientem. Tímto osvědčeným způsobem bude maximalizována kvalita získaných podkladů 
a minimalizována časová náročnost pro zaměstnance MČP1. S ohledem na probíraná té mata jsou další 

zaměstnanci přizváni na danou část rozhovoru či workshopu dle potřeby.

Strukturovaný rozhovorje členěn na pěttémat:

1. Organizace osobních údajů
2. Úroveň dokumentace

3. Organizačníopatření
4. Bezpečnost lidských zdrojů
5. Technická opatření

V rámci ověření procesů a organizačních opatřeníbudou analytické práce zahrnovat primárně 
následujícíoblasti:

3) Analýza vnitřní řídící dokumentace související s ochranou osobních údajů (strategické 
dokumenty úřadu, politiky, směrnice, řády, záznamy, soubory).

4) Analýza stávajícího stavu prostřednictvím řízených pohovorů s vybranými zaměstnanci.
5) Prověření a definice procesů a organizačních a technických opatření souvisejících s ochranou 

osobních údajů prostřednictvím workshopů se zaměřením na znalosti zaměstnanců, 
bezpečnost a využitelnost nástrojů IT.
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6) Detailní rozpracování karet procesů a/nebo procesních map shrnujících základní 
charakteristiky procesu v součinnosti s dotčenými zaměstnanci pro danou oblast procesu. 
Součástí bude analýzu účelů zpracování osobních údajů a posouzení jeho legitimity ve vazbě 
na GDPR a klasifikace osobních údajů.

7) Identifikace procesních chyb v podobě nedefinovaných parametrů procesů, slabých míst, rizik 
procesů, duplicitapod.

8) Analýzu zabezpečenídata přístupových oprávnění.
9) Prověření dodržování povinností týkajících se ochrany osobních údajů (povinnosti dle GDPR, 

zákona o ochraně osobních údajů a prováděcích předpisů, kodexů chování a standardů) a 
návrh optimalizace vsouladu s podmínkami úřadu a legislativy z hlediska práce a ochrany 
osobních údajů.

10) Tvorba plánu implementace navržených opatře ní s doporučeným termínem realizace.

V rámci analytických prací prověří poskytovatel současné nastavení a fungování procesů a 
bezpečnostní opatření MČ PÍ v souvislosti s definovanými požadavky. Při prověřování shody bude 

porovnáno přesné paragrafové znění platné legislativy s reálným stávajícím stavem organizace. 
Primárně budou prověřeny následující požadavky Nařízení GDPR pro zpracování osobních údajů.

11) Dodržování zásad zpracováníosobních údajů
12) Vedenídokumentacesystému řízeníosobních údajů
13) Nastavenía fungováníorganizačních opatření
14) Řízení lidských zdrojů z pohledu bezpečnosti osobních údajů
15) Nastavenía fungovánítechnických opatření

Níže je popsán přístup k jednotlivým tématům, která budou v rámci realizace projektu analyzována. 
Informace pro níže uvedené budou získány na základě obdržených podkladových materiálů a informací 
získaných v rámci strukturovaného rozhovoru. Pro každé z níže uvedených témat poskytovatel 
vypracované desítky otázek, které budou kladeny zástupcům klienta v rámci strukturovaných 
rozhovorů. Tímto přístupem je zabezpečen systematický postup, který cílí na efektivní průběh 
strukturovaných rozhovorů a získání všech potřebných vstupních informací.

Mimo dotazů na standardní a běžný chod organizace bude probírána a hodnocena vnitřní řídící 
dokumentace organizace. Budou identifikovány řídící dokumenty, které mají vztah k realizované 
Procesníanalýze a zástupci klienta budou požádániojejich poskytnutí.Typickysejednáo:

Organizačnía funkčníschémaorganizace
Provoznířád nebo rámcovou směrnici (obsahující základnípravidla profungováníorganizace) 
Seznam metodik/standardů pro sběr a zpracování osobních údajů a k nim příslušejících 
souhlasů se zpracováním osobních údajů (včetně procesů zpracování žádostí o přijeté a 
podobně)
Výčet organizací zapojených dozpracováníosobních údajů (zpracovatelů)
Pravidla popisující IT bezpečnost/bezpečnosti dat (organizace přístupů kaplikacíma k datům 
ve všech jejich formách - např. správa uživatelů a přístupových práv, způsoby rozdělení 
pravomocí a odpovědností mezi příslušné role, uložení a archivace dat, zajištění servisu, a to 
včetně likvidace paměťových médií, monitorování příslušných aktivit, atp.)
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Popis architektury IT řešení včetně výčtu všech aplikací a systémů, v nichž jsou osobní údaje. 
U aplikací musí být uveden nejen název, ale i účel použití 
Kategorizace a práce s osobními údaji
Přehled archivačních lhůt projednotlivé kategorie osobních údajů 
Smluvníujednáníjsmlouvy se zaměstnanci, smlouvy sdodavateli atp.)

V případě, že některá z požadovaných dokumentací nebude k dispozici, není to překážka realizace 
Procesní analýzy. Potřebné informace budou poskytovatelem zjištěny a posouzeny v rámci 
strukturovaného rozhovoru se zástupci společnosti klienta.

Po získáníinformacía podkladů bude provedeno posouzeníshody vnitřních předpisů, politik, směrnic, 
metodik a interních procesů jako cele ks požadavky nařízení GDPR. Na základě tohoto posouzení pak 
Servodata a.s. navrhne doporučení na odstranění zjištěných nedostatků, a to jak na úrovní 
potenciálních úprav v dokumentacích a v řídících aktech organizace, tak i na úrovni organizačních a 
bezpečnostních opatření.

Organizace osobních údajů

Pro ověřování zásad zpracování osobních údajů stanovuje Nařízení GDPR základní zásady (základní 
povinnosti), které musí být dodržovány v průběhu zpracování osobních údajů. Z analýzy organizace 
osobních údajů budou zpracovány karty klíčových procesů zpracování z hlediska bezpečnosti IT a 
ochrany osobních údajů (ke každé skupině zpracovávaných osobních údajů). Sestavení přehledu 
klíčových procesů je zároveň implementačním krokem. Při analýze však budou identifikovány všechny 
potřebné informace kjejich přípravě.

V rámci procesní analýzy bude v součinnosti se zaměstnanci pro každou činnost zpracována analýza 
rizik ke vztahu ke zpracovávaným osobním údajům s cílem vyhodnotit, posoudit a navrhnout hodnotu 
informačních aktiv obsahující osobní údaje dle metrik stanovených zákonem o kybernetické 
bezpečnosti, zranitelnost a hrozby, velikost a závažnost rizik, návrh a odůvodnění akceptovatelných 
rizik, návrh potřebných opatření.

Analýza rizik bude zpracována dle metodiky, kterou má Servodata a.s. vytvořenou a násobně 
osvědčenou u obdobných projektů. Metodika analýzy rizik prokáže od povídající úroveň požadavků na 
důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovávání osobních údajů.

V rámci analýzy organizace osobních údajů budou analyzovány především níže uvedené oblasti: 

Transparentnost zpracován (osobních údajů

Všechny informace a všechna sdělenítýkající se zpracován (osobních údajů musí být snadno přístupné, 
srozumitelné a podávané za použitíjasných a jednoduchých jazykových prostředků.

A. Povinnost zpracovávat osobní údaje pouze pro konkrétnía legitimníúčely

Osobní údaje musí být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimníúčely a nesmějí 
být dále zpracovávány způsobem, který je stěmito účely neslučitelný.

B. Minimalizace osobních údajů

© servodata 95



Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost MĚSTSKÁ ČÁST 

PRAHA 1

Osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro 
kterýjsou zpracovávány.

C. Omezeníuloženíosobních údajů

Osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů podobu ne delší, než 
je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se 
zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického 
výzkumu nebo pro statistické účely, a to za předpokladu provedení příslušných technických a 
organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů.

D. Zákonnostzpracováníosobních údajů

Osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným způsobem. 
Zpracovávat osobní údaje je možné pouze tehdy, pokud existuje alespoň jeden z dále uvedených 
právních titulů (důvodů) prozpracováníosobních údajů:

Subjekt údajů udělil sou hlas se zpracováním svých osobních údajů projeden či více konkrétních 
účelů.
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 
provedeníopatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádosttohoto subjektu údajů. 
Zpracováníje nezbytné prosplněníprávnípovinnosti, která se nasprávce vztahuje. 
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebojinéfyzické 
osoby.
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, kterýmje pověřen správce.
Zpracováníje nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě 
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu 
údajů vyžadujícíochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Úroveň dokumentace

V rámci ověřenídokumentace systému řízeníosobních údajů poskytovatel analyzuje, zda jsou procesy 
zpracováníosobních údajů a související procesy řádně dokumentovány. V této souvislosti je prověřena 
existence bezpečnostní politiky nebo jiných pravidel upravujících zásady ochrany osobních údajů 
Poskytovatel analyzuje, jak je zdokumentováno rozdělení pravomocí a odpovědností za řízení a 
ochranu osobních údajů. Dále se poskytovatel zabývá existencí plánů zvládání rizika plánů pro řízení 
kontinuity. Předmětem Procesní analýzy jsou i smlouvy se zpracovateli osobních údajů a s třetími 
stranami (jejich parametrické nastavenía soulad s požadavky NařízeníGDPR).

Organizační opatření

Poskytovatel se vtéto části zabývá analýzou nastaveníorganizačních opatřenía analyzuje, jakjsou 
zavedena následující organizační opatření:

Nastavenípravomocía odpovědností 
Identifikace a evidence aktiv 
Řízení rizik

Zohledňovánívlivu změn v rámci a vně organizace na systém řízeníosobních údajů,
Řízení dokumentace
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Identity Management - řízení životního cyklu uživatelů a úrovně jejich přístupu k osobním 
údajům
Procesy pro řízenívztahů se zpracovateli a dalšími dodavateli 
Řízení a zvládáníbezpečnostních incidentů 

Plány kontinuity
Procesy pro komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Předmětem Procesní analýzy je dále ověření monitoringu a hodnocení účinnosti zavedených 
organizačních opatření.

Bezpečnost lidských zdrojů

Je řešena analýzu řízení lidských zdrojů z pohledu bezpečnosti osobních údajů. V této souvislosti je 
ověřováno nastavení a fungování procesů pro řízení lidských zdrojů, včetně získávání a výběru 
zaměstnanců, uzavírání pracovně právních smluv, motivace a rozvoje lidských zdrojů a také ukončování 
pracovněprávních vztahů. Předmětem analýz je také prověření zajištění povinnosti mlčenlivosti ve 
vztahu k osobním údajům.

Technická opatření

V rámci Procesní analýzy technických opatření je prověřena existence a fungování technických 
opatření. V průběhu bude prověřeno, zda a jak jsou zavedena a uplatňována následující organizační
opatření:

Nástroje pro řízení přístupových oprávnění 
Nástroje pro ověřování identity uživatelů 
Klíčové hospodářství
Prostředky pro zamezení neoprávněného přístupu do prostor či k osobním údajům 
Integrita komunikačních cest(např. ochranou a segmentací sítě, jejího oddělení od vnější sítě 
a řízením přístupů k síti, bezpečné předávání papírové dokumentace)
Používání nástroje pro ochranu před škodlivým kódem
Nástroje pro zaznamenávání vykonávaných činností a osobními údaji v informačních 
systémech
Nástroje pro sledování a vyhodnocování hrozeb v souvislosti s osobními údaji 
Používáníkryptografických prostředků
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Příloha č. 2: Kontextové informace k ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajůjezakotvenavústavěČeské Republiky.

Usneseníč. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR ustanovuje

právo na nedotknutelnost osobyajejího soukromí(čl.7 odst. 1)

právo na ochranu před neoprávněným za sáhová ním do soukromého a rodinného života (čl. 10 odst. 2)

právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů 
o své osobě (čl. 10 odst. 3)

Právo ochrany osobních údajů je regulováno i nad zákonnými právními instrumenty. Základním je 
úmluva Rady Evropy č. 108 ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované 
zpracování osobních dat, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb., která pro Českou republiku nabyla účinnosti 

dne 1. listopadu 2001. Tuto úmluvu doplňuje dodatkový protokol Rady Evropy z 8. listopadu 2001 č. 

181 k úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech 
dozoru a toku dat přes hranice, vyhlášený pod č. 29/2005 Sb., který pro Českou republiku nabyl 

účinnosti dne 1. července 2004. V českém ústavním právu je jím výše zrniněnýčlánek7 odst. 1 a článek 
10 odst. 2 a 3 Listiny základních práva svobod.

Z hlediska Evropské unie je základem článek 16 smlouvy o fungování Evropské unie (TFEU) ve znění 
Lisabonské smlouvy a článek 8 Charty základních práv Evropské unie. Základem zákonné regulace je 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obsah a účinné znění), 
která bude od 25. května 2018 nahrazena obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obecným právním předpisem ochrany osobních údajů v ČR je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů (účinné znění, obsah), který od 25. května 2018 byl 

nahrazen GDPR.

Evropský parlament schválil 27. dubna 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR"). Účinnost 

tohoto nařízení nastalo 25. května 2018. Pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údajeobčanů Evropské 
unie („EU"), znamená toto opatření upřesnění či vznik nových povinností v souvislosti se zvýšením ochrany a práv 

občanů Evropské unie.

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 ajejichdopady,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 údajůjako např. právo na přenositelnost údajů, nebo významné posílenístávajících 
právjako např. práva být zapomenut,
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širší informační povinnost-správceje povinen subjekty údajů dostatečně a srozumitelně informovat, 
např. o účelu a právním zá kladu 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,

povinnostzohledňovat požadavky GDPR již při zavádění nebo úpravě stávajících procesů GDPR (zásada 
Privacy by design) a aplikace nej přísnějšího 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 upravujevýši sankcíproorganizacepři nedodržení podmínek GDPR.

Poruše ní výše uvedených povinností může vyústit v pokutu ve výšiaž20mil. EUR. Popsané změny musí 
správci a zpracovatelé osobních údajů zahrnout do svých systémů řízení, firemních (organizačních) 
procesů včetně úpravy příslušných dokumentací, či provede ní úprav dodávaných produktů.
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