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Dle Plánu kontrol 2018 byla provedena Kontrola dodržování GDPR pravidel. 
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Kontrolu provedl: Jiří Pavliš 
 
Nařízení (EU) 2016/679 představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém            
území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a              
osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na            
nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes             
hranice současně s osobními údaji. 
Nařízení je v souladu s již existujícím Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a                
o změně některých zákonů. 
 
Cílem kontroly bylo zjistit, jakým způsobem obec řeší identifikovaná rizika či porušení            
Nařízení, která byla zjištěna analýzou od firmy Scenario. Analýza byla zpracována v únoru             
2018 před termínem uvedení Nařízení v platnost (květen 2018). 
 
Provedená analýza fy. Scenario se týkala těchto oblastí s tímto výsledkem: 
1. Souladu zpracování OU s povinnostmi dle Nařízení 
Červená - nutno řešit prioritně s ohledem na význam povinnosti, povahu rizika nebo citlivost              
oblasti zpracování pro subjekty údajů - 49 priorit 
Oranžová - možno řešit průběžně, podle postupu implementace, z důvodu menšího           
významu povinnosti nebo rizika - 37 priorit 
Zelená - není nutno řešit, je dostatečně implementováno nebo se vůbec neaplikuje - 13              
priorit 
 
2. Vyhodnocení stavu obecné bezpečnosti 
Červená - nutno řešit prioritně s ohledem na význam povinnosti, povahu rizika nebo citlivost              
oblasti zpracování pro subjekty údajů - 63 opatření 
Oranžová - možno řešit průběžně, podle postupu implementace, z důvodu menšího           
významu povinnosti nebo rizika - 14 opatření 
Zelená - není nutno řešit, je dostatečně implementováno nebo se vůbec neaplikuje - 7              
opatření  
 
3. Identifikovaných činností zpracování 
Červená - činnost zpracování má vysokou prioritu s ohledem na její klíčový význam pro              
činnost úřadu nebo na riziko pro subjekty údajů a musí být prioritně řešena v rámci               
implementace - 4 řešení 
Oranžová - činnost zpracování má nižší prioritu a měla by být řešena v rámci implementace               
podle aktuálních časových možností - 21 řešení 
Šedá - činnost má minimální význam pro činnosti úřadu nebo identifikovaná opatření jsou             
zcela nevýznamná, není nutno řešit vůbec nebo až po vyřešení všech ostatních záležitostí -              
12 řešení 
 
Zjištěné skutečnosti: 
Pověřenec (DPO - Data Protection Officer) - p. Hradecký. Poskytuje informace a            
poradenství, školení v oblasti GDPR a monitoruje soulad zpracování s Nařízením a dalšími             
předpisy. Není zodpovědný za implementaci opatření. 
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Vedení obce nemá stanoven harmonogram implementace všech opatření a řešení, které           
byly identifikovány v Analýze. Přestože se implementují některá opatření, není zřejmé, zda            
je to dle stanovené priority. Není k dispozici přehled, co bylo již napraveno. Není stanoven               
konečný termín, do kdy budou odstraněny všechny zjištěné nedostatky ve vztahu k GDPR. 
 
Doporučení: 
Stanovit harmonogram řešení a ten důsledně kontrolovat. Je třeba pracovat s výsledky            
Analýzy i ve spolupráci s fy. Scenario v případě nejasností. 
 
Se závěrem kontroly byl seznámem starosta obce a nemá připomínky. 
 
 
Při kontrole byly použity tyto dokumenty (nejsou součástí zápisu): 
- 18010- 5_GAP analýzA GDPR Obec Velké Březno_v2 
- OVB_Příloha č1 - soulad zpracování OU s povinnostmi dle nařízení_v2 
- OVB_Příloha č2 - vyhodnocení stavu obecné bezpečnosti_v2 
- OVB_Příloha č3 - analýza identifikovaných činností zpracování OÚ_v2 
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