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1 ÚČEL DOKUMENTU 

Tento dokument stanovuje závazný postup pro zaměstnance MČ Praha – Dolní Chabry 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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), dále 

jen „Nařízení“ 

Tento dokument stanovuje jakým postupem a za jakých podmínek je zajištěn výkon 

povinností správce osobních údajů dle Nařízení. 

 

Tento dokument je platný v celém rozsahu pro Pověřence MČ Praha – Dolní Chabry a 

ÚMČ Praha – Dolní Chabry. Tento dokument dále vychází z platného nařízení tajemníka – N 

01/2017 ze dne 23. 01. 2017, Pracovní řád, s důrazem na přílohu číslo 5 tohoto nařízení – 

Etický kodex zaměstnanců MČ Praha – Dolní Chabry. 

 

 

2 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

1. Subjekt údajů:  

Fyzická osoba, jejíž údaje zpracováváme – identifikovaná nebo identifikovatelná 

fyzická osoba. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či 

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor. 

 

2. Osobní údaje:  

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě („subjektu údajů“), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem na určitý 

identifikátor. „Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou 

osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem 

na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 

identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

 

3. Citlivé osobní údaje:  

Citlivé osobní údaje jsou speciální kategorie osobních údajů, podléhající mnohem 

přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů.  

 

4. Pseudonymizace:  

Pseudonymizace je způsob zpracování osobních údajů, který zajišťuje, aby je nebylo 

možné přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, 

pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně 

technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny 

identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. 

 

5. Evidence:  

Evidencí je jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních 

kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či 

zeměpisného hlediska. 

 

6. Zpracování údajů:  

Zpracováním údajů je jakýkoliv záznam o subjektu údajů – v listinné podobě, 

v elektronické podobě a jakékoliv další shromažďování údajů o subjektu údajů.  
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7. Správce údajů:  

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování 

osobních údajů. Jako orgán samosprávy a orgán veřejné moci, obce při plnění většiny 

svých úkolů osobní údaje zpracovávají (shromažďují, zaznamenávají, strukturují nebo 

pozměňují údaje schopné přímo či nepřímo identifikovat subjekt údajů – fyzickou 

osobu), čímž se ocitají v roli správce, popř. zpracovatele dle Nařízení. Obce jako orgán 

samosprávy a orgán veřejné moci se při plnění svých úkolů ocitají v roli správce, popř. 

zpracovatele. 

 

 

8. Zpracovatel:  

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Jako orgán samosprávy a orgán 

veřejné moci, obce při plnění většiny svých úkolů osobní údaje zpracovávají 

(shromažďují, zaznamenávají, strukturují nebo pozměňují údaje schopné přímo či 

nepřímo identifikovat subjekt údajů – fyzickou osobu), čímž se ocitají v roli správce, 

popř. zpracovatele dle Nařízení.  

 

 

9. Příjemce:  

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. 

Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření 

v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují. Zpracování těchto 

osobních údajů orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly 

ochrany údajů pro dané účely zpracování. 

 

10. Třetí strana:  

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo 

podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů. 

 

11. Zpracování osobních údajů:  

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory 

osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, 

jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení 

nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo 

jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

 

12. Omezení zpracování: 

 Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich 

zpracování v budoucnu. 

 

13. Souhlas subjektu údajů:  

Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný 

projev vůle, kterým subjekt údajů svolí ke zpracování svých osobních údajů. 

 

14. Dozorový úřad:  
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Nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem EU (v ČR je jím Úřad pro 

ochranu osobních údajů).  

 

15. Profilování:  

Profilováním je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů 

spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se 

k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího 

pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, 

spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu. 

 

16. Údaje o zdravotním stavu:  

Údaji o zdravotním stavu jsou osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví 

fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím 

zdravotním stavu. 

 

17. Porušení zabezpečení osobních údajů:  

Porušením zabezpečení osobních údajů, je porušení zabezpečení, které vede 

k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému 

poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných 

osobních údajů; 

 

18. Pověřenec: 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů má podle nařízení GDPR plnit funkci 

pomocníka či koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo 

zpracovatele a zároveň funkci kontaktního bodu pro jeho komunikaci s dozorovými 

úřady (v ČR s Úřadem pro ochranu osobních údajů) 

 

19. Garant  

Garantem zpracování je každý zaměstnanec MČ Praha – Dolní Chabry, který na základě 

pověření Správcem (v souladu s platným Organizačním řádem ÚMČ Praha – Dolní 

Chabry) zpracovává osobní údaje subjektu údajů, tj. zaměstnanec úřadu, který 

zpracovává osobní údaje v rámci svých pracovních povinností. 

 

3 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ 

 

1. Osobní údaje musí být:  

a)  ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním 

způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“);  

b)  shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být 

dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další 

zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či 

historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 

nepovažuje za neslučitelné s původními účely („účelové omezení“);  

c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který 

jsou zpracovávány („minimalizace údajů“);  

d)  přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná 

opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které 

se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“);  

e) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je 

nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší 

dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, 
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pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 

89 odst. 1, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních 

opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu 

údajů („omezení uložení“);  

f)  zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně 

jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před 

neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením 

nebo poškozením („integrita a důvěrnost“);  

 

2. Správce při zpracování odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být schopen toto 

dodržení souladu doložit („odpovědnost“). 

 

4 ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ  

 

1. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a 

pouze v odpovídajícím rozsahu:  

a)  subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či 

více konkrétních účelů;  

b)  zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 

tohoto subjektu údajů;  

c)  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje;  

d)  zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo 

jiné fyzické osoby; 

e)  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 

při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;  

   

2. Základ pro zpracování podle odst. 1 písm. c) a e) musí být stanoven:  

a)  právem Unie nebo  

b)  právem členského státu, které se na správce vztahuje. 

 

3. Účel zpracování musí vycházet z právního základu (kompetence ÚMČ dané zákonem), 

nebo pokud jde o zpracování uvedené v odst. 1 písm. e), musí být toto zpracování nutné 

pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým 

je pověřen správce.  

 

5 OBECNÉ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

 

1. Obecné podmínky pro zpracování údaj: 

a) zákonnost zpracování správcem,  

b) typu osobních údajů, které mají být zpracovány,  

c) dotčených subjektů údajů,  

d) subjektů, kterým lze osobní údaje poskytnout, a účelu tohoto poskytování,  

e) účelového omezení,  

f) doby uložení a jednotlivých operací zpracování a postupů zpracování,  

g) jakož i dalších opatření k zajištění zákonného a spravedlivého zpracování, jako 

jsou opatření pro jiné zvláštní situace, při nichž dochází ke zpracování,  

h) musí splňovat cíl veřejného zájmu a musí být přiměřené sledovanému 

legitimnímu cíli. 
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2. Pokud dochází ke zpracování údajů pro jiný účel, než pro který byly osobní údaje 

shromážděny, a toto zpracování není založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na 

právu Unie či členského státu, zohlední správce v zájmu zjištění toho, zda je zpracování 

pro jiný účel slučitelné s účely, pro něž byly osobní údaje původně shromážděny, mimo 

jiné:  

a)  jakoukoli vazbu mezi účely, kvůli nimž byly osobní údaje shromážděny, a účely 

zamýšleného dalšího zpracování;  

b)  okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny, zejména pokud jde o vztah 

mezi subjekty údajů a správcem;  

c)  povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie 

osobních údajů podle článku 9 nebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních 

věcech a trestných činů podle článku 10;  

d)  možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů;  

e)  existenci vhodných záruk, mezi něž může patřit šifrování nebo pseudonymizace. 

 

6 PODMÍNKY VYJÁDŘENÍ SOUHLASU SUBJEKTU ÚDAJŮ KE ZPRACOVÁNÍ 

ÚDAJŮ 

 

1. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt 

údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.  

 

2. Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, musí být 

samostatným dokumentem 

 

3. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena 

zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí 

být stejně snadné jako jej poskytnout.  

 

4. Při posuzování toho, zda je souhlas svobodný, musí být důsledně zohledněna 

skutečnost, zda je mimo jiné plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, podmíněno 

souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné. 

 

7 ZPRACOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Zakázáno je zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, které vypovídají o: 

a) rasovém či etnickém původu,  

b) politických názorech,  

c) náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení  

d) členství v odborech,  

e) zpracování genetických údajů, 

f) biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby 

g) údajů o zdravotním stavu 

h) sexuálním životě a sexuální orientaci fyzické osoby 

 

2. Výjimky, které umožňují zpracování výše popsaných bodů, jsou popsány v Čl. 10 

Nařízení. Osobní údaje zvláštní kategorie mohou být mimo jiné zpracovávány například:   

a) pokud subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních 

údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, 

b) zpracování je nezbytné pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče  
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8 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ROZSUDKŮ 

V TRESTNÍCH VĚCECH A TRESTNÝCH ČINŮ 

 

Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či 

souvisejících bezpečnostních opatření na základě čl. 6 odst. 1 Nařízení, se může provádět 

pouze pod dozorem orgánu veřejné moci, nebo pokud je správce oprávněné podle práva Unie 

nebo členského státu poskytujícího vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů 

údajů. 

 

9 PRÁVO SUBJEKTU ÚDAJŮ NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM 

 

1.  Tato problematika je řešena samostatně ve směrnici S 03/2018 Směrnice k zajištění 

práva subjektu údajů na přístup k informacím dle nařízení GDPR. 

 

  

10 DALŠÍ ZÁSADNÍ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

1.  Tato problematika je řešena samostatně ve směrnici S 03/2018 Směrnice k zajištění 

práva subjektu údajů na přístup k informacím dle nařízení GDPR. 

 

 

11 ODPOVĚDNOST SPRÁVCE: 

 

 

1. Všechny oprávněné osoby jsou povinny zajistit, aby se standardně zpracovávaly pouze 

osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné. 

Tato povinnost se týká: 

a) množství shromážděných osobních údajů,  

b) rozsahu jejich zpracování,  

c) doby jejich uložení  

d) a jejich dostupnosti.  

 

2. Rozsah shromažďování osobních údajů a doby jejich uložení jsou uvedeny 

v Příloze číslo 1 této Směrnice. Tato příloha musí být Správcem podle potřeby 

revidována a aktualizována. 

  

12 ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ  

 

1. Správce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá. Tyto záznamy 

obsahují všechny tyto informace:  

a) jméno a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů; 

b) účely zpracování;  

c) popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;  

d) kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně 

příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;  

e) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní 

organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, 

a v případě předání doložení vhodných záruk;  
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f) plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů; 

 

2. Tento záznam je uveden v Příloze číslo 2 této Směrnice. Tato příloha musí být 

Správcem pravidelně (nejméně 2x ročně revidována a aktualizována). 

 

13 POŘIZOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT A ÚDAJŮ 

 

1. Zpracováním dat se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které jsou 

systematicky prováděny s osobními údaji, bez ohledu na to, zda automatizovaně nebo 

jinými prostředky. Zejména se jedná o shromažďování, ukládání na nosiče informací, 

zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, 

zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci 

takových údajů. 

 

2. Za obsahovou správnost, kompletnost a následné uložení dat v počítačové evidenci 

v okamžiku pořízení či změny zodpovídá garant, který data pořídil či změnil, bez 

ohledu na to, odkud byla data získána a v čí pracovní náplni je sběr a zpracovaní těchto 

dat.  

 

3. Garant, zadávající údaje do počítačové evidence, je povinen vždy si řádně ověřit 

věrohodnost a správnost těchto údajů.  

 

4. Garant, který zjistí nesrovnalost mezi aktuálně zjištěným údajem a předchozím 

uvedeným údajem, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit Správci a spolupodílet 

se na zajištění nápravy.  

 

14 OHLAŠOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

1. Garant jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů hlásí okamžitě Správci. V tomto 

případě kompetenci Správce vykonává tajemník úřadu. Správce obratem předává 

informaci Pověřenci, který posoudí danou situaci a podnikne další kroky. 

 

2. Porušení zabezpečení osobních údajů Správce je povinen prostřednictvím Pověřence 

bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm 

dozvěděl, ohlásí příslušnému dozorovému úřadu. 

 

 

15 POVĚŘENEC 

 

1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů má podle nařízení GDPR plnit funkci 

pomocníka či koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo 

zpracovatele a zároveň funkci jakéhosi kontaktního bodu pro jeho komunikaci s 

dozorovými úřady (v ČR s Úřadem pro ochranu osobních údajů) 

 

2. Pověřenci nenesou osobní odpovědnost za nedodržování Nařízení. Toto Nařízení jasně 

stanoví, že jsou to správci nebo zpracovatelé, kteří musí zajistit a být schopni doložit, že 

zpracování je prováděno v souladu s jeho ustanoveními (Článek 24, odst. 1). Právní 
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soulad v oblasti ochrany dat je odpovědností správce nebo zpracovatele.  Správce 

a zpracovatel mají také klíčovou roli při vytváření podmínek Pověřencovi pro účinné 

plnění jeho úkolů. Pověřenec musí mít dostatečnou samostatnost a zdroje pro efektivní 

výkon funkce. 

 

3. Pověřenec se účastní aktualizace a připomínkování řízené dokumentace na úrovni 

vrcholového vedení. Pověřenec je také účasten projednávání návrhů, které se dotýkají 

problematiky osobních údajů. 

 

4. Na základě zjištěného porušení zabezpečení osobních údajů vydá Pověřenec pokyny 

ke zjištění rozsahu a závažnosti. Jednotliví garanti zpracování (garantem je zaměstnanec 

pověřený výkonem dané agendy), za součinnosti správce IT, předají své výstupy 

Pověřenci. 

 

5. Pověřenec vydává doporučení z pohledu rizik spojených s osobními údaji a tato rizika 

vyhodnocuje.  

 

6. Na základě zjištěného porušení zabezpečení osobních údajů vydá Pověřenec pokyny 

ke zjištění rozsahu a závažnosti. Jednotliví garanti zpracování provedou zjištění 

rozsahu závažnosti a své výstupy předají Pověřenci. 

 

7. Činnost Pověřence je detailně popsána v samostatné Směrnici. 

 

 

 

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Změny a doplňky této Směrnice vydává Rada MČ Praha – Dolní Chabry. 

 

2. Pověřenec a všichni zaměstnanci městské části musí být s touto Směrnicí řádně 

seznámeni prostřednictvím příslušných vedoucích odborů. Směrnice musí být všem 

zaměstnancům a Pověřenci přístupná.  

 

3. Tento Směrnice nabývá účinnosti dnem přijetí příslušného usnesení Rady MČ Praha –

 Dolní Chabry. 

 

Seznam Příloh: 

 

Příloha číslo 1  Rozsah shromažďování osobních údajů a doby jejich uložení  

Příloha číslo 2  Záznamy o činnostech zpracování 

Příloha číslo 3  Etický kodex zaměstnanců MČ Praha – Dolní Chabry 

 

 

Související vnitřní předpisy: 

 

S 03/2018 Směrnice k výkonu činností – zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR 
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S 04/2018  Směrnice k výkonu činností Pověřence a povinností správce osobních údajů dle 

nařízení GDPR 

 

S 05/2018 Směrnice k používání výpočetní techniky zaměstnavatele a postup zabezpečení 

úkonů při práci touto technikou dle Nařízení GDPR 

S 06/ 2018  Směrnice k zajištění zpracování osobních údajů na pracovišti dle Nařízení 

GDPR 

 

N 01/2017   Nařízení tajemníka - ze dne 23. 01. 2017, Pracovní řád, s důrazem na přílohu 

číslo 5 tohoto nařízení - Etický kodex zaměstnanců MČ Praha – Dolní Chabry 

 

ISVS  aktuální dokumenty "Informační koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS" 

a "Politika bezpečnosti informací" 

 

 

Účinnost od:  4.12.2019 

starostka MČ  

Ing. Barbora Floriánová 

1.místostarosta a místostarosta MČ  

Jan Vokurka                                                                                                 JUDr. Milan Golas                                                   

 1. místostarosta                                                        místostarosta

tajemník ÚMČ  

Ing. Miloslav Müller, MBA 

 


