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Volby do zastupitelstva obce

• do 21. 8. 2018
poskytnutí informací o počtu a sídlech volební komise zveřejněním na úřední desce

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na 5. a 6. 10. 2018. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve
Sbírce zákonů č. 85/2018.

• do 25. 8. 018
jmenování zapisovatelů okrskové volební
komise

Informace k volbám do zastupitelstva
obce vám poskytne:

• do 14. 9. 2018
1. zasedání okrskové volební komise

•

L enka Jochová, DiS., tel. 725 385 625,
email: lenka.jochova@mestocernosice.cz

•

I ng. Bohumila Budková, tel. 602 415 771,
email: bohumila.budkova@mestocernosice.cz

• 17. - 27. 9. 2018
školení okrskových volebních komisí na
Krajském úřadě Středočeského kraje

Informace o podávání kandidátních listin
a počet potřebných podpisů pro nezávislé
kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
naleznete na úřední desce a na webových
stránkách města Černošice:
https://www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/volby-do-zastupitelstev-obci/
Kandidátní listiny přijímá pověřený obecní
úřad Černošice pro tyto obce:
Černošice, Choteč, Karlík, Kosoř, Lety, Roblín, Třebotov, Vonoklasy a Všenory.
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí za pověřený obecní úřad Černošice
přijímá:
Odbor vedení města Černošice
Podskalská 19, 120 00 Praha 2
5. patro, č. dveří 518
telefon: 602 415 771, 725 385 625
Poslední den podání kandidátních listin u registračního úřadu Černošice je 31. 7. 2018
do 16 hodin.

Harmonogram lhůt pro starosty obcí:
• do 14. 7. 2018
zveřejnění počtu členů v zastupitelstvu
• do 6. 8. 2018
stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

• do 6. 9. 2018
jmenování členů okrskové volební komise

• do 20. 9. 2018
zveřejnění oznámené o době a místě konání voleb
• do 25. 9. 2018
možnost vyhrazení plochy pro vylepení
volebních plakátů
• do 2. 10. 2018
dodání hlasovacích lístků voličům
Další informace k volbám naleznete na
webových stránkách:
•

Ministerstva vnitra

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx
•

Středočeského kraje

https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci-2018
Lenka Jochová, referentka úseku krizového
řízení a kontroly
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Nicméně, jak jste byli informováni v Bulletinu
2/2017 v článku „Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)“, nová právní úprava pro úřady a obce nepřinesla nic až tak
převratného. Problémy obcím tedy jistě nevznikly v rámci zpracování osobních údajů
v přenesené působnosti, kdy jsou obce ke
zpracování osobních údajů přímo zmocněny
zákonem, ale pozornost bylo třeba zaměřit
převážně na zpracování osobních údajů v samostatné působnosti a zpracování osobních
údajů zaměstnanců obce.
Stručně bych nyní shrnula, čím si obce prošly, aby naplnily dikci výše uvedené právní
úpravy.
1)	Provedly audit (analýzu) zpracování osobních údajů, tj. zmapovaly aktuální stav
zpracování osobních údajů a vyvodily
z něj další kroky.
2) Z
 řídily funkci tzv. pověřence, jako nezávislého institutu, který dohlíží nad zpracováním osobních údajů obcí, poskytuje
odborné poradenství, komunikuje a řeší
případné podněty týkající se zpracování
osobních údajů a je kontaktní osobou
mezi obcí a dozorovým orgánem, tj. Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zároveň obce zveřejnily na svých webech
kontakt na jejich pověřence. Obce zkontrolovaly, jestli pověřence mají také jejich
příspěvkové organizace.
3) S estavily (většinou v součinnosti s pověřencem) seznam záznamů činnosti zpracování osobních údajů a zveřejnily je na
webu.

GDPR po 25. 5. 2018

4) V
 ytvořily či doplnily stávající dokument
„Informace o zpracování osobních údajů“ a umístily jej na web, a tím splnily
informační povinnost vůči subjektům
údajů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 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“) je účinné
a nic na tom nemění ani fakt, že zatím nebyl
přijat tzv. adaptační zákon nahrazující zákon
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Na něj si tedy ještě budeme muset počkat.

Uvedené body se týkají administrativní
(formální) části zajištění ochrany zpracování osobních údajů obcemi, ovšem stěžejní
a zcela zásadní je jejich praktická aplikace
v konkrétních činnostech obce. Zjednodušeně lze říci, že nestačí mít vše hezky sepsané
na papíře, ale je třeba se tak i chovat. Zde
mám na mysli zejména dodržování stanovených postupů a zásad zpracování, tj. technicko organizačních opatření k zajištění ochrany
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zpracování osobních údajů, obsahující také
zásady tzv. kybernetické bezpečnosti.
K tomu je samozřejmě potřeba, aby ti, kdo
pracují s osobními údaji, byli řádně, tím
myslím nikoli pouze obecně, ale konkrétně
vzhledem k činnosti, kterou vykonávají, seznámeni s podmínkami zpracování a s tím
souvisejícím způsobem ochrany osobních
údajů. Pokud by tomu tak nebylo, pak by
sami zaměstnanci a případně další osoby podílející se na zpracování osobních údajů měli
na tomto bezpodmínečně trvat.
Apeluji tímto na obce, aby aktivně sledovaly
dosud ještě vyvíjející se výkladová stanoviska k nové právní úpravě. Vše je živé a nelze
vyloučit, že dojde k výkladovým posunům.
Maximálně proto využívejte všechny dostupné informace na webu Ministerstva vnitra ČR,
Svazu měst a obcí ČR a Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Jakož i vytěžujte své pověřence, úzce s nimi spolupracujte a vyžadujte
od nich součinnost při řešení úkolů týkajících
se dané problematiky, konečně to je náplní
jejich práce a za to jsou placeni.
Zuzana Bacíková,
vedoucí právního odboru

Elektronické podpisy
– konec výjimky
19. 9. 2018 končí výjimka, stanovená v §19,
odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, který upravoval přímo použitelné
nařízení 910/2014/ES, tzv. nařízení eIDAS. Co
to pro nás v praxi znamená?
To, že již bude platit §5 zákona č. 297/2016
Sb., který stanovuje, aby veřejnoprávní podepisující a další osoby vykonávající veřejnou
moc (působnost) používali k podepisování
již jen kvalifikované elektronické podpisy.
Dosud byly používány dle terminologie
podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu. Rozdíl spočívá v tom, že nově pro podepisování budou potřeba tzv. kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických
podpisů, které mají zpravidla podobu různých certifikovaných chipových karet či USB
tokenů.
Tedy je nutné, aby do 19. 9. 2018 měly všechny osoby, které podepisují v rámci veřejnoprávního subjektu, vydané kvalifikované
certifikáty od uznávaných autorit, a to na
kvalifikovaném certifikovaném prostředku
vytvářejícím důvěru. Dvouletá výjimka byla
stanovena právě z důvodu postupných obměn elektronických podpisů a tedy bez nutnosti zkrátit „životnost“ již vydaných. Tedy

pokud ještě kvalifikovaný podpis, který bude
požadován od září, nevlastníte, je nejvyšší
čas o jeho vydání jednu z autorit požádat.
A jen pro připomenutí – samozřejmě je
k podpisu potřeba vždy připojit časové
razítko.
Martin Šebek, vedoucí odboru informatiky
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které poplatky vážící se k agendě řidičských
průkazů.
Nejdříve je třeba zmínit, že výměna řidičského průkazu z důvodu končící platností nepodléhá zaplacení žádného poplatku.
Poplatek za vydání nového řidičského průkazu bude 200 Kč a za vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů 700 Kč.
Poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu bude nadále 50 Kč a rovněž poplatek za vydání karty do digitálního tachografu se nemění a zůstává 700 Kč.

Řidičské průkazy
nově od 1. 7. 2018
Dnem 1. července 2018 nabývají účinnosti
zákon č. 199/2017 Sb. s prováděcí vyhláškou
č. 456/2017 Sb., které se týkají rozvolnění
místní příslušnosti při vydávání řidičských
průkazů, průkazů profesní způsobilosti a karty řidiče do digitálních tachografů.
Vyřídit podání žádosti o vydání řidičského
průkazu, mezinárodního řidičského průkazu,
průkazu profesní způsobilosti a paměťové
karty řidiče a digitálního tachografu bude
od tohoto dne možné na kterémkoliv úřadu
obce s rozšířenou působností (dále jen ORP)
v ČR. Vyřídit uvedené agendy tedy bude
možné bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele. Systém bude fungovat obdobně
jako u občanského průkazu nebo cestovních
dokladů.
Jako zásadní pozitivní změnu je třeba uvést,
že řidičské průkazy budou vydávány bez
údaje o trvalém bydlišti, a proto odpadá
dosavadní povinnost hlásit změnu trvalého
bydliště místně příslušnému úřadu ORP. Zrušení této povinnosti se vztahuje i na držitele
dříve vydaných a stále platných řidičských
průkazů.
Od 1. 7. 2018 budou úředníci úřadů ORP vyřizovat žádost o vydání řidičského průkazu či
jeho výměnu, stejně jako další výše uvedené, i když žadatel nespadá do jejich obvyklé
místní působnosti, v místě podání žádosti si
vyhotovený řidičský průkaz žadatelé budou
muset vyzvednout.
Sníží se počet nezbytných dokládaných dokumentů, a hlavně k podání žádosti o řidičský průkaz se již nebudou předkládat hotové
fotografie. Pracovník pořídí fotografii žadatele na místě samém, nebo bude moci využít
existující fotografii žadatele z registru veřejné správy (fotografie z občanského průkazu
nebo cestovního dokladu).
Pro vydání mezinárodního řidičského průkazu bude muset žadatel i nadále přinést vlastní fotografii standardního formátu.
Novelou zákona č. 199/2017 Sb. se mění také
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a tedy ně-

Úřadům podle trvalého pobytu zůstává
agenda týkající se odebrání řidičských průkazů a pozastavení jejich platnosti. Zmíněná
novela zákona se těchto činností nedotýká.
Milan Burian, vedoucí registru vozidel a řidičů

Změny ve vydávání
občanských průkazů
a cestovních pasů
Informace a instrukce týkající se změn ve
vydávání cestovních pasů a občanských
průkazů od 1. 7. 2018 jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci
Služby pro veřejnost - Rady a služby - Osobní
doklady (pod kapitolou Související dokumenty v dolní části stránky).
Renata Vyhňáková, vedoucí oddělení
občanských průkazů a cestovních dokladů

Kde získat výpis
z živnostenského rejstříku
V minulém vydání Bulletinu jsme informovali
o vydávání hromadných sestav podnikatelů
zapsaných v živnostenském rejstříku. Nyní
bychom vás chtěli seznámit se všemi možnostmi, kde lze získat výpis z živnostenského
rejstříku o určité fyzické či právnické osobě
zapsané v živnostenském rejstříku.
Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, a provozovateli jsou obecní a krajské živnostenské úřady.
Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje
o podnikatelích (fyzických a právnických osobách) stanovené živnostenským zákonem,
kterými jsou např. jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, sídlo, adresa bydliště, předmět
podnikání, adresa provozovny, doba platnos-
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ti živnostenského oprávnění a další. Všechny
údaje vedené v tomto rejstříku jsou veřejné,
kromě údajů o pokutách, bydlišti a místě pobytu na území ČR i mimo ČR a rodných čísel,
které jsou sdělovány pouze podnikatelům,
jichž se údaje týkají, správnímu orgánu, který
tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti
a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.
Výpis z živnostenského rejstříku lze získat několika způsoby v různé formě i rozsahu:
• Elektronicky podepsaný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
Je přístupný každému bezplatně na internetu na adrese www.rzp.cz. Pro použití v zahraničí zde lze získat i anglickou mutaci výpisu
(volba English na úvodní stránce).

Aplikace „Záchranka“

• Výpis z veřejné části živnostenského
rejstříku jako služba systému Czech
POINT
Na každém pracovišti Czech POINT je možné
získat výpis jako ověřený výstup z informačního systému veřejné správy za poplatek 100
Kč za první stránku a 50 Kč za další stránku.
• Úplný nebo částečný výpis z veřejné
i neveřejné části živnostenského rejstříku
Tento typ výpisu vydávají živnostenské úřady na žádost, v listinné nebo elektronické
podobě, v rozsahu podle oprávnění žadatele za poplatek 20 Kč za každou i započatou
stránku.

Hana Vyhnalová, vedoucí odboru Obecní
živnostenský úřad

Informace na závěr: od 1. července 2008, tedy
již 10 let, vydávají živnostenské úřady místo

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte, co
se může stát. Mobilní aplikace Záchranka
je ve Vašem mobilním telefonu vždy připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické
záchranné služby nebo Horské služby.

systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka tak v ČR vytáčí číslo 155
a zároveň odesílá záchranářům nouzovou
zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou 155 zajistí
100% výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle
GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské službě v dané oblasti.

Aplikace Záchranka je přímo napojena na

Stáhněte si aplikaci Záchranka do svého mo-

Níže uvedený článek nabízí možnost šíření
informací mezi obyvatele měst a obcí.

dřívějších živnostenských listů a koncesních
listin vytištěných na ozdobných tiskopisech
pouze výpisy z živnostenského rejstříku, které jsou průkazem živnostenského oprávnění. Dříve vydané doklady (živnostenské listy
a koncesní listiny) zůstávají v platnosti do
doby, kdy živnostenský úřad vydá na žádost
podnikatele nebo na základě oznámení změny první výpis z živnostenského rejstříku. Ke
kontrole platnosti živnostenského oprávnění
lze doporučit elektronický výpis na výše uvedené adrese www.rzp.cz.

bilního telefonu. Přečtěte si návod k aplikaci
Záchranka, který můžete stáhnout nebo si
projeďte nejčastější dotazy na webových
stránkách: http://www.zachrankaapp.cz/.
Lenka Jochová, referentka krizového řízení
a kontroly
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