
; 
 

 
 

  I NFO RMA ČNÍ  ZPRAVO DAJ       5 
  SVAZ EK  O BCÍ  NOVO BORSKA       ZÁŘÍ  2 01 8                     
 

  

 

 

 

Úvodní slovo  

Vážení čtenáři, 

do rukou se Vám dostává páté vydání Informačního zpravodaje Svazku obcí Novoborska. Vydávání 
zpravodaje probíhá v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, zkráceně také Centra společných služeb (CSS). Hlavním cílem projektu je prostřednictvím 
vytvořeného CSS dosáhnout zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy. Starostové členských 
obcí společně s CSS navrhují a realizují projekty přispívající k rozvoji zájmového území.  Služby 
kanceláře CSS jsou více zaměřeny na odborné poradenství různého charakteru – dotační možnosti, 
veřejné zakázky či zákonné povinnosti obcí. V poslední době je velkým legislativním „strašákem“ GDPR 
neboli nové nařízení pro ochranu osobních údajů. I tím se aktivně zabýváme a snažíme se pomoci 
zejména malým obcím. Přejeme Vám příjemné čtení zpravodaje!  

Ing. Jan Sviták 
Předseda Svazku obcí Novoborska 
 

KONTAKTY 
 
Kancelář Svazku obcí Novoborska       CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBČANY 
Mgr. Jana Nastoupilová (CSS)            Středa 10:00 - 15:00 hodin 
Tel.: +420 777 293 246      
jnastoupilova@novoborsko.cz                                                      Kancelář Svazku obcí Novoborska       
                                                                                                                    Obecní úřad Okrouhlá, 1. patro  
Bc. Markéta Humpoláková (CSS)                                                         Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor 
Tel.: +420 731 288 686       www.novoborsko.cz 
mhumpolakova@novoborsko.cz 
 
Ing. Daniel Vondrová (Sociální služby) 
Tel.: +420 737 972 285    
dvondrova@novoborsko.cz 
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Informace o činnosti Centra společných služeb 

V průběhu celého roku se snažíme pro naše členské obce zajišťovat odborné poradenství, a to nejen 
v oblasti dotační problematiky, naše služby spočívají také v odborné pomoci s administrativou, která je 
spojená s výkonem veřejné správy.  

Přinášíme novinky, na které se v odborném poradenství také zaměříme! 

Nové povinnosti pro obce v oblasti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací 

Vláda schválila návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Smyslem nové 
úpravy je zlepšení přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací především pro osoby se 
zdravotním postižením a nahrazení již překonané úpravy. Orgány územních samosprávných celků mají 
povinnost uveřejňovat informace způsobem umožňující dálkový přístup již dnes v takové formě, aby 
se s nimi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením, přístupnost mobilních aplikací není 
prozatím nijak řešena. Obecně bude za přístupnou považována taková internetová stránka či mobilní 
aplikace, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní handicap za 
pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který jí vyhovuje, efektivně používat, a dosáhne 
tak svého cíle. Povinné subjekty budou muset na svých internetových stránkách zveřejnit prohlášení o 
přístupnosti jím spravovaných internetových stránek nebo mobilních aplikací. Navrhovaná účinnost 
zákona je od 23. září 2018. Navrhovanému zákonu budou mimo územních samosprávných celků 
podléhat také dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace zřízené uzemním samosprávným 
celkem. Návrh zákona nyní čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. 

Zdroj: http://www.smocr.cz/ 

 

Elektronizace ve veřejných zakázkách 

Ode dne 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně 
komunikovat pouze v elektronické formě. Zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky 
uvedené v § 211 odst. 3) ze zákona vyloučeno. Zadavatelé tak především nebudou oprávnění přijímat 
listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje. Nutno 
upozornit na skutečnost, že povinnost výhradně elektronické komunikace se uplatní i na zadávací řízení 
zahájená před 18. říjnem 2018, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, 
kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. 

Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnilo na portále veřejných zakázek dva metodické dokumenty 
(aktualita a základní otázky/odpovědi) k problematice povinné elektronické komunikace v zadávacích 
řízeních. Dokumenty jsou k dispozici na tomto webu: http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-
verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicka-doporuceni 

Zdroj: http://www.smocr.cz/  
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Často kladené otázky k problematice GDPR ve vztahu k obcím 

Je správné, že obec zveřejnila na svých internetových stránkách osobní údaje člověka, který požádal 
o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím? 

Zveřejněná poskytnutá informace na základě žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, nemůže obsahovat osobní údaje o žadateli o informaci (typicky 
identifikační a adresní údaje žadatele). Praxe ve zveřejňování osobních údajů o žadatelích je nesprávná. 
Takové zveřejňování osobních údajů nebylo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, a je v rozporu i s GDPR. Totožný názor obsahuje i stanovisko Odboru 
dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. 

Ve zvláštním zákonu, který upravuje postup v konkrétní agendě, není uveden výčet osobních údajů, 
které lze v této agendě zpracovávat, zejména kontaktní údaje typu mobilního čísla či emailu. Je 
nutné k takovým údajům získat souhlas občana?  

Veřejné úřady v rámci státní správy i samosprávy mohou v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR 
zpracovávat osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném 
zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se o osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro výkon 
činností, není přitom pravidlem, že by je zákon vždy výslovně stanovil. Je odpovědností veřejného 
úřadu, jako správce osobních údajů, aby agendu vhodně posoudil a nastavil podmínky a rozsah, v němž 
bude prováděna, včetně rozsahu osobních údajů Není-li tato otázka dostatečně jasná ze zákona a 
prováděcích předpisů, je třeba obrátit se žádostí o metodický návod na gestora legislativy, kterým je 
příslušné ministerstvo. Co se týče kontaktních údajů typu mobilního čísla či emailu, 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, tj. neaplikuje se souhlas. Neuvedení 
nepovinných kontaktních údajů (telefonní číslo, email) nesmí být překážkou učinění podání či přístupu 
občana k orgánu veřejné moci. 

GDPR a spolky 

Za jakých podmínek lze vést seznam a dále zpracovávat údaje členů spolku, včetně kontaktů?  

Pravidla pro seznam členů spolku stanoví § 236 občanského zákoníku. Vedení evidence je zákonným 
zpracováním údajů ve smyslu čl. 6 GDPR, v tomto případě není nutno, ani nelze vyžadovat souhlas se 
zpracováním osobních údajů. GDPR nijak speciálně neupravuje a tím ani nebrání zpracování 
kontaktních údajů. Vedení a použití dobrovolně sdělených čísel telefonů či e-mailů, např. pro zasílání 
pozvánek či nekomerčních sdělení, např. zpravodajů, je realizací oprávněného zájmu spolku podle čl. 
6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
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V jakých situacích potřebuje spolek získat souhlas členů se zpracováním? Může spolek zveřejňovat 
seznam členů nebo musí získat jejich souhlas? 

Obecně platí, že pro běžné a každodenní činnosti spolku není souhlas členů spolku potřeba a nelze jej 
vyžadovat.  Avšak pro zveřejnění seznamu členů spolků stanoví občanský zákoník, že se tak může stát 
jen se souhlasem členů (viz § 236 občanského zákoníku). 

Zdroj: https://www.uoou.cz/  

 

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků - Správa obce 
v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních 
orgánů 

Metodické doporučení vydalo Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a 
kontroly k 1. květnu 2018. Úplná verze dokumentu je ke stažení na webových stránkách ODK MVČR:   
http://www.mvcr.cz/odk   

Na  této internetové stránce jsou dostupné další využitelné metodické materiály, především metodické 
doporučení č. 5 (odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce), 
metodické doporučení č. 4 (informování občanů obce a participace občanů obce na  územní 
samosprávě), metodické doporučení č. 3 (Výbory a  komise orgánů obcí), metodické doporučení č. 2 
(dílčí aspekty související se zasedáními zastupitelstev obcí) a metodické doporučení č. 1 (jednací řády 
zastupitelstev obcí). 

 
 
Protože se v letošním roce uskuteční volby do zastupitelstev obcí, 
připravilo Ministerstvo vnitra aktualizaci metodického doporučení 
ke správě obce v době od konání voleb do zvolení nových obecních 
orgánů, a to především z hlediska změn souvisejících právě s novou 
právní úpravou odměňování členů zastupitelstev. 
 

Zdroj: http://www.mvcr.cz/odk  

   

 

 



; 
 

 
 

  I NFO RMA ČNÍ  ZPRAVO DAJ       5 
  SVAZ EK  O BCÍ  NOVO BORSKA       ZÁŘÍ  2 01 8                     
 

 
  

 
Projektové aktuality 

Nové veřejné osvětlení do obcí 

Vybrané obce Svazku obcí Novoborska se připojili k připravované žádosti o dotaci na vybudování, 
obnovu nebo údržbu veřejného osvětlení (VO) v obci.  S možností získání finanční podpory přichází 
Liberecký kraj v rámci Programu rozvoje venkova, jehož prostřednictvím jsou podporovány malé obce 
do 2000 obyvatel na území Libereckého kraje. Žádost byla podpořena a občané obcí Sloup v Čechách, 
Svor, Okrouhlá, Svojkov, Nový Oldřichov, Skalice, Radvanec, Prysk a Slunečná se mohou těšit na nová 
LED svítidla, nové sloupy veřejného osvětlení nebo opravy současného stavu VO. Celková dotace je ve 
výši 1 000 000 Kč.  

Zviditelnění sociálních služeb na Novoborsku  

Svazek obcí Novoborska realzuje aktivity na zlepšení sociálního prostředí prostřednictvím prostředků 
z Grantového fondu Libereckého kraje (Místní agenda 21). Bude tak umožněna dostatečná propagace 
sociálních služeb a obyvatelům Novoborska se související nabídka zviditelní a představí. Svazek obcí 
podal žádost o grant, z něhož bude financována výroba a tisk brožury, která bude zahrnovat informace 
o nejvýznamnějších poskytovatelích sociálních služeb včetně kontaktů. Ty budou k dispozici na 
obecních úřadech, v čekárnách u ordinací lékařů a u samotných poskytovatelů. Na podzim se díky 
kontaktní kampani mohou obyvatelé seznámit přímo s nabídkou a položit dotazy dobrovolníkům, kteří 
budou brožury v jednotlivých obcích rozdávat. Viditelný bude i stánek, který bude v rámci realizace 
pořízen, stejně jako video smyčka, která bude mít za cíl nejen seznámit obyvatele s nabídkou služeb, 
ale také zpříjemnit čas čekání na lékařské ošetření tam, kde je v čekárně k dispozici televize. 
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Pozvánka na zajímavé akce na Novoborsku 

International Glass Symposium (IGS) proběhne na podzim v termínu 4.-7. 10. 2018 

International Glass Symposium (IGS) a Nový Bor tvoří nerozlučnou dvojici již od roku 1982, kdy poprvé 
Crystalex a.s. Nový Bor pozval do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby za asistence 
novoborských sklářů zrealizovali své návrhy a výtvarné myšlenky. IGS se pak konalo v tříletých 
intervalech nepřetržitě. 

Tradice trienále pokračuje i v roce 2018. Počátkem října se uskuteční již XIII. ročník sympozia, jež se 
stalo doslova světovým unikátem, symbolem setkávání, tvůrčí práce a nových možností, na němž se v 
průběhu uplynulých dvanácti ročníků vystřídalo téměř 600 umělců. Za sklem do města zavítaly stovky 
významných osobností uměleckého i veřejného života a pozvání k účasti na IGS se stalo ve světě skla 
prestižní záležitostí. IGS podporuje vnímání Nového Boru, Libereckého kraje i České republiky jako 
významné sklářské destinace. Má obrovský význam pro zdejší sklářský region, pro zviditelnění českého 
skla a českého sklářského řemesla ve světovém kontextu, je velkým přínosem pro zachování 
nehmotného kulturního dědictví a v neposlední řadě je nutno poukázat na jeho sbírkotvornou roli. 

Hlavní motto XIII. ročníku IGS je „Sklo nás spojuje“. Vyjadřuje nejen spojení sklářů napříč kontinenty, 
ale také spolupráci pořadatelských subjektů. V jejich čele stojí již počtvrté město Nový Bor, 
spolupořadateli pak jsou sklářské firmy, sklářské školy a muzejní instituce. Pro české sklo, a hlavně pro 
Nový Bor je dobrou zprávou, že jedním z pořadatelů sympozia je opět Crystalex CZ. 

Aktuality a program: http://www.igsymposium.cz  

 

Foto: http://www.igsymposium.cz  


