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V květnu 2018 nabylo účinnosti nařízení GDPR o ochraně osobních údajů a zhruba rok poté  
i nový český zákon o zpracování osobních údajů. Od 1. ledna 2020 zároveň platí zásadní 
novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která zavádí informační příkaz, možnost 
přezkumného řízení a dává nové pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Tyto legislativní změny přinesou obcím a dalším povinným subjektům a správcům údajů řadu 
sporných situací a problémů. Jasné výklady ke vztahu svobody informací a práva na ochranu 
osobních údajů přitom v mnoha případech nejsou zatím k dispozici. Pro jejich zodpovězení  
je určen tento seminář lektora, který zná problémy svobody informací i ochrany osobních údajů 
z praxe a rovněž o tématu dlouhodobě publikuje a přednáší. 

 

 Jak je to s poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury? 
 Mění GDPR něco na právních důvodech poskytování informací veřejnosti? 
 Brání něco poskytování záznamů ze zasedání zastupitelstev obcí? 
 Je možné na zasedání zastupitelstev sdělovat a nahrávat osobní údaje? 
 Jak bude fungovat informační příkaz? 
 Zrychlí přezkumné řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů poskytování informací? 
 Dá se nějak bránit zneužívání práva na informace ze strany veřejnosti a zneužívání práva  

na přístup k osobním údajům (např. na poskytnutí kopií)? 
 Lze žádosti o informace a o osobní údaje zpoplatňovat? 

 

 povinným subjektům, tedy zejm. orgánům státní správy, obcím, krajům, právnickým 
a fyzickým osobám vykonávajícím působnost podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím a subjektům založeným, zřízeným, řízeným nebo pověřeným orgány státu, 
krajů či obcí 

 osobám, které jsou povinny poskytovat osobní údaje veřejnosti 
 správcům údajů, které čelí žádostem subjektů údajů o přístup k těmto údajům 

 

1. Aktuální soudní výklady k okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace 
ovládané státem nebo územním samosprávným celkem) 

2. Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace 
3. Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů 
4. Co změnilo GDPR na právních důvodech poskytování informací? 
5. Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona 

o svobodném přístupu k informacím). Poskytováním informací o platech podle 
nejnovější judikatury 

6. Praktický postup povinných subjektů při poskytování informací nejen o platech 
a odměnách, práva dotčených subjektů 

7. Možnost uvádět osobní údaje při jednání zastupitelstev obcí a krajů v podkladových 
informacích pro jednání zastupitelstev a v nahrávkách z jednání zastupitelstev 
(nutnost osobní údaje anonymizovat) 

8. Informační příkaz namísto soudních sporů od ledna 2020 
9. Přezkumné řízení v souvislosti s poskytováním informací před Úřadem pro ochranu 

osobních údajů od ledna 2020 
10. Zpoplatňování žádostí o informace a žádostí o přístup 
11. Obrana proti šikanózním žádostem veřejnosti a subjektů údajů 



1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve středu 14. října 2020  
v hotelu Olympik (Sokolovská 138, 186 76 Praha, tel.: +420 266 184 510, e-mail: 
resevation@olympik.cz, http://www.olympik.cz). Parkování je možné na 
placeném hotelovém parkovišti.   

2. Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:30. 
3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 5. října 2020 na adresu: Vodní 

zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na e-mail: 
alena.pecinova@ekomonitor.cz.  

4. Vložné na seminář činí 2.600,- Kč včetně DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné 
občerstvení, oběd a pracovní materiály, které budeme rozesílat na e-mail uvedený  
v přihlášce. Snížené vložné ve výši 2.300,- Kč včetně DPH hradí plátce při vyslání 2  
a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet č. 19-
5234530277/0100 u KB Chrudim do 5. října 2020 pod variabilním symbolem 
200326, nebo ho můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše IČ: 15053695, DIČ: 
CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. 
Platba kartou a v eurech není u registrace možná.  

vložné cena bez DPH DPH cena s DPH 
vložné na osobu při vyslání 
jednoho účastníka 

2148,80 Kč 451,20 Kč 2600,- Kč 

vložné na osobu při vyslání dvou a 
více účastníků z jedné organizace 

1900,80 Kč 399,20 Kč 2300,- Kč 

5. Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní 
chod). Cena oběda je zahrnuta ve vložném. 

6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace 
nebo Vám jej na vyžádání zašleme poštou. Pokud budete požadovat zaslání 
zálohové faktury, zaškrtněte příslušné políčko v závazné přihlášce.  

7. Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas  
s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat lze odeslanou 
přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději 
5. října 2020. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme 
a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné. 

8. Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky. Program semináře Poskytování 
informací veřejnosti a subjektům údajů. Jak se bránit zneužívání práv je  
akreditováno u MV ČR pod čísly AK/PV-98/2020 a AK/VE-61/2020 . Účastníkům 
semináře bude zasláno osvědčení o absolvování.  

Jelínková, J., Tuháček, M.: 

Zákon o svobodném přístupu 
k informacím. Praktický 
komentář. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2017
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Vyplněnou přihlášku (* nehodící se prosím škrtněte) odešlete laskavě do 5. října 2020  
na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,  

e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz 
 

titul, jméno 
a příjmení 

 

 

název a adresa 
plátce (firmy) 

 

č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

telefon  

e-mail  

 cena bez DPH DPH cena s DPH 

vložné na osobu při vyslání jednoho 

účastníka   
2148,80 Kč 451,20 Kč 2600,- Kč 

vložné na osobu při vyslání dvou a více 

účastníků z jedné organizace 
1900,80 Kč 399,20 Kč 2300,- Kč 

 

Přihlašuji se k účasti na semináři Poskytování informací veřejnosti a subjektům údajů Jak 
se bránit zneužívání práv pořádaném 14. října 2020. 

 
Vložné celkem ………………..………………,- Kč, uhradím: 

□ převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 200326* 

□ v hotovosti u registrace* 

□ žádám o vystavení zálohové faktury* 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami. 

Datum, razítko, podpis 
 
 

 
 
 
 


