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Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, 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 a aplikačních zákonů ČR).

Materiál do 1. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
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Zápis FV + spolky
zápis - SPOKUL HM
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Krátká důvodová zpráva:
Pan předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec předkládá Zprávu o činnosti
výboru za období ledna a února 2020

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Ivana Jankovská - tajemnice

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 16.3.2020
Zpráva o činnosti Finančního výboru

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec předkládá zprávu o
činnosti výboru za období ledna a února 2020

II.

u k l á d á
RM zabývat se zprávou a především doporučením FV ohledně „Zajištění pověřence pro ochranu
osobních údajů (GDPR)“, provést vyhodnocení a učinit nezbytné kroky pro co nejefektivnější a
zároveň nejhospodárnější vedení této agendy
Termín: 10.06.2020
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice (KT)

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
Zpráva pro Zastupitelstvo města 16. 3. 2020
Finanční výbor
FV se sešel od posledního jednání ZM 2x, 23.1. a 20.2. Zápisy z těchto dvou jednání
jsou přílohou.
FV uspořádal společně s MěÚ schůzku spolků, které pobírají dotace od města.
Schůzka byla primárně určena na vysvětlení si postupu podávání a vyúčtování dotací a
na návrhy na úpravu pravidel. Zápis ze schůzky pořídila paní tajemnice a je přílohou
pro zastupitele.
Některé návrhy byly rovnou obratem zpracovány, schváleny RM a implementovány
do pravidel.
Zastupitelé mají zprávy ze 2 kontrol – p.o. Spokul a Zajištění pověřence pro ochranu
osobních údajů (GDPR). Podepsané zprávy jsou uloženy na MěÚ u paní tajemnice.
Navrhované usnesení:
1. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti FV od posledního jednání ZM
2. ZM pověřuje RM zabývat se zprávou a především doporučením FV ohledně
„Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)“, provést
vyhodnocení a učinit nezbytné kroky pro co nejefektivnější a zároveň
nejhospodárnější vedení této agendy
Termín: 10. 6. 2020
Jan Řehák, předseda FV

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

ZPRÁVA
z kontroly finančního výboru Zastupitelstva města

Předmět kontroly: Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů
Ke kontrole byli pověřeni:
-

členové finančního výboru: Ing. Kateřina Diesslová a Ing.Lucie Nepovímová

-

zástupce Městského úřadu HM – Ing. Ivana Jankovská, tajemnice a Ing. Miloslav
Vítek, vedoucí finančního odboru

Kontrola se uskutečnila:
-

19.6.2019 v kanceláři paní tajemnice Ing. Ivana Jankovské, za účasti Ing. Kateřiny
Diesslové a Ing. Lucie Nepovímové

-

2.12.2019 v kanceláři vedoucího finančního odboru pana Ing. Miloslava Vítka za
účasti Ing. Kateřiny Diesslové

Ke kontrole byly předloženy:
-

Smlouva na zajištění pověřence pro ochranu osobních dat uzavřená mezi Městem
Heřmanův Městec jako Objednatelem a GDPR pověřencem, s.r.o jako Poskytovatelem

-

Vstupní audit – analýza (detailní rozpis činnosti jednotlivých zaměstnanců
s kontaktem na zpracování osobních dat)

-

Stanovisko Pověřence k vstupnímu auditu

-

Směrnice č. 35 upravující požadavek zpracování GDPR

-

Dohoda o mlčenlivosti

-

Formulář – Souhlas se zpracováním osobních dat

-

Formulář – Souhlas se zpracováním biometrických dat

-

Prezentace školení

-

Zhodnocení fungování zajištění GDPR Pověřencem 2018-2019

-

Evidenční přehled došlých faktur od Poskytovatele služby GDPR pověřenec, s.r.o.

-

Přehled veřejných subjektů – správců osobních dat, pro které je služba poskytována
vč. jejich finančního podílu na platbě Poskytovateli

Zjištění:
-

Předmětná Smlouva byla uzavřena dne 12.6.2018 mezi Městec Heřmanův Městec jako
Objednatelem a GDPR pověřencem, s.r.o. jako Poskytovatelem

-

Rozsah služeb je definován v bodě 2 Smlouvy, vztahuje se jak na Město Heřmanův
Městec, tak jednotlivé Správce (uvedeni v textu níže)

-

Na základě této Smlouvy se Objednavatel zavazuje platit Poskytovateli za sjednanou
smluvní činnost paušální odměnu ve výši 48 000,- Kč měsíčně. Tuto odměnu si
Poskytovatel měsíčně fakturuje.

-

Spolu s Objednatelem paušální platba zahrnovala do konce roku 2018 vykonávanou
službu pro: Základní školu v Heřmanově Městci, Speciální základní školu v |
Heřmanově Městci, Základní uměleckou školu v Heřmanově Městci, příspěvkovou
organizaci SPOKUL a obec Uherčice.

-

V lednu 2019 došlo k odstoupení Základní školy od této Smlouvy a snížení paušální
platby na 40 000,- Kč měsíčně. Smluvní Dodatek potvrzující tuto změnu nebyl v době
kontroly fyzicky k dispozici na Městě, ale uložen v kanceláři GDPR pověřence, s.r.o.
– na základě upozornění vyžádán a doložen

-

Paušální platba byla snížena ze 48 000,- Kč na 40 000,- Kč měsíčně, přičemž finanční
podíl Základní školy, která odstoupila od Smlouvy činil 12 000,- Kč. Prostým
odpočtem by se tedy měsíčné platba měla snížit na 36 000,- Kč měsíčně

-

I když z uzavřené Smlouvy není jednoznačně zřejmé, Město přefakturuje měsíčně za
službu Pověřence jednotlivým Správcům – měsíčně se tak vrací zpět částka 11 000,Kč.

-

Pověřenec GDPR pravidelně měsíčně dle dohody s paní tajemnicí dochází na Město a
v případě potřeby i k jednotlivým Správcům. Město do požadavku Správců
nevstupuje, je zcela v jejich odpovědnosti.

-

Z pravidelných setkání s Pověřencem a zástupcem Města jsou k dispozici tři Zápisy,
uloženy u paní tajemnice. Setkaní se uskutečňují každý měsíc, počínaje 4.6.2018.

-

Správcové (příspěvkové organizace) - zápisy z jednání, protokoly o školení, písemný
záznam o provedeném auditu, konzultaci, doporučení, potvrzující věcné naplnění
poskytované služby-nebyly předmětem kontroly, neboť jak bylo uvedeno výše, je
v gesci jednotlivých Správců. Město metodicky nezajišťuje. Dle bodu 2 Smlouvy,
Rozsah služeb mělo být mimo jiné provedeno
a) 1-krát ročně u každého Správce audit za účelem prověření, zda je zpracování
osobních údajů u každého ze Správců v souladu s GDPR
b) 1-krát ročně u každého ze Správců provést 3 hodinové školení na téma ochrany
osobních údajů

c) 1-krát měsíčně u každého ze Správců provést fyzickou návštěvu v rozsahu 1
hodiny za účelem pravidelných konzultací
-

Služby nad rámec sjednané činnosti ve Smlouvě nebyly Objednatelem požadovány.
Tyto služby jsou podle smlouvy honorovány hodinovou sazbou 1 490,-Kč
Členové finančního výboru provedli srovnání výdajů spojených s realizací této služby
s výdaji, které mají velikostně srovnatelné obecné a městské úřady či instituce
v okrese Chrudim. Tyto výdaje jsou v řádu stovek maximálně tisíci korun za rok,
zejména pak pokud tuto službu využívají v rámci Sdružení místních samospráv a
MAS.

Závěr:
1) V souladu s článkem 37 EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů „Jmenování
pověřence pro ochranu osobních údajů“ splnilo Město Heřmanův Městec uzavřením
Smlouvy podmínku jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
2) Dle bodu 2 tohoto Obecného nařízení Město Heřmanův Městec jmenovalo jediného
pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město a pro skupinu příspěvkových
organizací, které jsou v kompetenci řízení Města.
3) Město jmenovalo pověřencem externí společnost GDPR pověřenec, s.r.o., i když dle
EU obecného nařízení bod 6 pověřenec může být pracovníkem správce či
zpracovatele.
4) Pověřenec vzešel z výběrového řízení 3 uchazečů o tuto službu (doloženo paní
tajemnicí), Město vybralo cenově nejvhodnější a procesně nejschůdnější nabídku a
opřelo se o odbornost a dosavadní zkušenost s advokátní kanceláří Plavec & Partners,
s.r.o.
5) Dle výpisu z OR byla společnost GDPR pověřenec, s.r.o. založena dne 21.2.2018,
jednatelem společnosti je JUDr. PETR PLAVEC, Ph.D,jediným společníkem Plavec
& Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 247 86012.
6) Doplňující informace ke Společnosti GDPR pověřenec s.r.o. je malá společnost
s obratem max. do 1 mil Kč. Hlavním obchodním partnerem pro výkon služby
pověřence je Město Heřmanův Městec s obratem 192 000,- Kč v roce 2018 a
480 000,- Kč v roce 2019. Společnost GDPR pověřenec, s.r.o. není plátcem DPH, což
je nespornou finanční výhodou pro Město. (Město si by si na svých vstupech nemohlo
DPH odečíst). Charakter – velikost společnosti GDPR pověřenec s.r.o. podle obratu
nebylo možno ověřit ,protože neuložila na Justici kompletní účetní uzávěrku, jak jí
ukládá zákon – chybí Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) – nelze obrat za rok 2018
odsouhlasit, byl dopočítán z Evidenčního přehledu došlých faktur dodavatele služby.
Doporučení:
Na základě všech zjištění a závěrů uvedených v této zprávě, členové finančního výboru
doporučují a navrhují Zastupitelstvu Města:

-

přistoupit po dvou letech spolupráce se společností GDPR pověřenec s.r.o.
k vyhodnocení nasmlouvané služby a přizpůsobit fungování spolupráce současné době
(věcné naplnění služby versus cena za tuto službu).

-

Prověřit zajištění služby v rámci SMS a MAS, využít dosavadních zkušeností jejich
členů, nejen co do efektivnosti, ale i odbornosti zajišťované služby.

-

Na základě provedené analýzy zajistit v souladu s Obecným nařízením EU jmenování
nového pověřence, ať již z řad Města, SMS či MAS, nebo jednotlivých Správců nebo
potvrzení stávajícího externího pověřence, za jasně daných podmínek pro všechny
zaangažované subjekty s jednoznačným cílem zajistit efektivnosti při vydávání
veřejných prostředků za služby pověřence.

-

Upustit od paušalizace plateb za vykonávanou službu.

-

Pro kontrolní orgány Zastupitelstva (Kontrolní výbor, Finanční výbor) doporučujme
provést prověření zajištění služby Pověřence u jednotlivých Správců. Kontrola je na
místě, protože jednotliví Správci pro svou činnost jsou finančně zajišťováni
příspěvkem Města.

-

Nové nastavení služby v termínu do 30.6.2020.

Za finanční výbor:

Za Město Heřmanův Městec:

Ing. Kateřina Diesslová

Ing. Ivana Jankovská

Ing. Lucie Nepovímová

Zápis
z jednání předsedů spolků žádajících o poskytnutí dotací z
rozpočtu města se zástupci finančního výboru a vedení města
Přítomni:
Finanční výbor: p. Čížková, p. Řehák, Ing. Ulrichová
Město Heřmanův Městec: Ing. Vítek, Ing. Jankovská
Zástupci spolků dle prezenční listiny
1. Jednání zahájil předseda finančního výboru, přivítal přítomné a osvětlil důvod jednání.
2. Předseda finančního výboru na prezentaci ukázal nejčastější pochybení a nejasnosti u podaných
žádostí o dotaci i vyúčtování poskytnutých dotací. Zástupci spolků vyjádřili své názory k uvedeným
pochybením. Shodli se na zjednodušení administrace a navrhli možná řešení.
3. Diskutující se shodli nad úpravami stávajících zásad a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu
města včetně úprav formulářů:
u platných zásad: požadavek na potvrzení bezdlužnosti od FÚ nahradit čestným prohlášením, a to již
při podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v tomto roce. V čl. 5 u definice povinných příloh
vyúčtování doplnit, že text " financováno z dotace města Heřmanův Městec" na účetních dokladech
může mít i jiné znění se stejným významem,
u platných pravidel pro jednotlivé programy v čl. II. bod 8 písm. e) doplnit dohody o provedení práce
a dohody o činnosti a v čl. III. písm. a) slovo "závazné" nahradit souslovím "musí se odvíjet" a v rámci
pravidel sjednotit termín pro podání vyúčtování na 31.1. roku následujícího po přiznání dotace,
u žádosti o dotaci předložit kopii smlouvy o vedení bankovního účtu nebo poslední platný výpis
z bankovního účtu
u vyúčtování dotace úvodní tabulku vyúčtování vypracovat zvláště pro dotace na pravidelnou činnost
a jednorázové akce (max. 90 %) a zvláště pro akce s nárokem na plnou úhradu z dotace.
Administrativní pochybení, která byla zjištěna při kontrole finančního výboru byla zástupci spolků na
místě odstraněna.

Jednání bylo v 18.40 hod. ukončeno.
Zapsala: Jankovská

FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 1/2020
Finanční výbor,
které se uskutečnilo
ve čtvrtek 23. 1. 2019 od 17:30 hodin
v zasedací místnosti MFC Heřmanův Městec.
Přítomni: Jan Řehák, Ing. Zbyněk Čermák, Ing. Lenka Ulrichová, Blanka Čížková,
Ing. Kateřina Diesslová
Omluveni: Ing. Lucie Nepovímová, MBA, Tomáš Morávek
1. FV se seznámil ohledně schůzky se spolky kvůli podáváním dotací, dotačním

2.

3.
4.

5.

pravidům, vyúčtování apod., kterou uspořádal FV ve spojení s vedením MěÚ
Ke schůzce existuje zvlášť zápis sepsaný paní tajemnicí.
Ohledně kontroly GDPR, kterou provedla paní Diesslová s paní Nepovímovou,
proběhla diskuze, co všechno není v pořádku a jak dále postupovat. Členové FV
se domluvili, že pozjišťují poměry ohledně GDPR v okolí a v městech podobně
velkých či větších než HM.
Kvůli rozdělení kontrol na rok 2020 předseda zajistí od Ing. Vítka soupis všech
externích služeb, které město využívá.
Dále proběhla diskuze ohledně spolupráce s Kontrolním výborem a duplicitním
kontrolám a spolupráci při společné kontrole (synchronizace data). Předseda
toto bude hlídat a konzultovat s předsedou KV.
Členové posmutnili nad možností občerstvení v průběhu schůze výboru, načež
bylo domluveno, že příští schůzka bude naplánována do míst, kde jest výše
zmiňovaná možnost (20.2. Eden 17.30).

Zapsal: Jan Řehák

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání výboru Zastupitelstva města č. 2/2020
Finanční výbor,
které se uskutečnilo
ve čtvrtek 20. 2. 2020 od 17:30 hodin
v restauraci Eden Heřmanův Městec.
Přítomni: Jan Řehák, Ing. Zbyněk Čermák, Ing. Lenka Ulrichová, Blanka Čížková,
Ing. Kateřina Diesslová, Ing. Lucie Nepovímová, MBA, Tomáš Morávek
Omluveni:
1. Proběhla diskuze nad přípravou materiálů pro zastupitelstvo a že je potřeba

uzavřít rozpracované kontroly (GDPR, Spokul). Paní Ulrichová zaurguje
Spokul a domluví schůzku ohledně osvětlení nejasností. Zpráva GDPR bude
poslána na úřad paní tajemnici k vyjádření.
2. Předseda předložil seznam externích služeb, které byly projednány a namátkově
chybí členům FV např. správa bytů, správa osvětlení, práce v lesích, architekt,
útulek předseda ještě bude znovu v tomto kontaktovat úřad, zda byla pochopena
žádost FV.
3. Rozdělení kontrol na rok 2020:
▪ Dotace: JŘ + TM
▪ SPOKUL: JŘ + LM + BČ
▪ Kontrola nájemních vztahů na objektech v majetku města: ZČ + TM
▪ ZUŠ + DDM + ZŠ: LU + BČ
▪ GDPR pokud proběhne změna: KD + LN
▪ Architekt: KD + LN
▪ Útulek: ZČ + JŘ
▪ Odpady 2021: KD + LN
▪ Audity: KD + LN
▪ Administrace výběrových řízení: bude doplněno
4. Členové byli rozradostněni možností občerstvení v průběhu schůze výboru,
načež bylo domluveno, že příští schůzka bude naplánována opět do stejných
míst (16.4. Eden 17.30).

Zapsal: Jan Řehák

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
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