Zpravodaj třiceti obcí
Mikroregionu
Chrudimsko
Vydal: Mikroregion Chrudimsko
podzim 2018

Občanský průkaz s čipem
Od 1. 7. 2018 jsou občanům ČR plošně vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.
Čip občanského průkazu umožňuje:
Identifikaci vůči online službám
zejména veřejné správy
Držitel se může pomocí svého občanského průkazu a nainstalované
podpůrné aplikace přihlašovat k online
službám a portálům poskytovaných
zejména veřejnou správou. Na základě
úspěšného prokázání své totožnosti
může občan bezpečně využívat služby,
které daný úřad (potažmo subjekt) nabízí k vyřízení elektronickou cestou. Díky
bezpečné a státem zaručené identifikaci se mohou provozovatelé zejména
veřejných online služeb spolehnout na
to, že jejich klient má u sebe svůj občanský průkaz a zná přístupové údaje
k jeho funkcím. Jako výsledek identifikace obdrží provozovatel služby aktuální a platné údaje o totožnosti připojeného klienta.

kou úrovní záruky, jak je definuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č.910/2014 o elektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním
trhu (eIDAS). Vysoká úroveň záruky
je nejvyšší a nejbezpečnější kategorií identifikačního prostředku, kterou
eIDAS definuje. Občanský průkaz lze

Europoslanec
Zdechovský hledá
stážistky
Od září do prosince 2018 hledá
europoslance Tomáš Zdechovský stážisty, kteří by doplnili náš tým v České
republice. Pokud máte zájem seznámit
se zblízka s prací europoslance v ČR,
přihlaste se do 9. září na email sprochova@zdechovsky.eu. Pošlete svoje
CV, motivační dopis a nezapomeňte
napsat, proč vás stáž u nás zajímá a co
od ní očekáváte.

Vytváření kvalifikovaných
elektronických podpisů
Držitel si do čipu může uložit kvalifikované certifikáty pro vytváření elektronických podpisů. Pomocí těchto
certifikátů (a příslušných kryptografických klíčů) pak může držitel elektronicky podepisovat dokumenty, e-maily,
smlouvy, apod. Kvalifikovaný elektronický podpis má podle platné legislativy stejnou právní relevanci jako podpis vlastnoruční.
Autentizaci pomocí certifikátu
vůči informačním systémům
Držitel si do čipu může uložit autentizační certifikáty. Pomocí těchto
certifikátů (a příslušných kryptografických klíčů) se pak může přihlašovat
k informačním systémům. Autentizační certifikát musí být vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
Identifikační funkce
Občanský průkaz je prostředkem
pro elektronickou identifikaci s vyso-

Co vás čeká?
• osobní účast na programu
pana poslance v ČR
• organizování akcí a eventů
• analytická a administrativní
podpora (home-oﬃce)
proto používat pro identifikaci při využívání internetových služeb s vysokými nároky na zabezpečení a prokázání
totožnosti uživatele. Provozovatelé internetových služeb mají vysokou míru
důvěry v identifikační údaje připojeného uživatele – stejnou míru důvěry
jako při osobní návštěvě a předložení
občanského průkazu. Provozovatelé
služeb tedy mohou poskytnout stejnou
úroveň služeb, aniž by s uživatelem
museli přijít fyzicky do kontaktu.
pokračování na str. 3

Co se od vás očekává?
• student VŠ v oblasti práva, ekonomie
nebo politických věd
• zájem o EU a evropské dění
• zájem o média, PR a marketing
• výborná znalost angličtiny
(další jazyky výhodou)
• samostatnost, proaktivnost
a flexibilita
Vybírat budeme dva stážisty, kteří
doplní náš tým v Brně a Hradci Králové
– bydliště nebo studium v těchto městech je proto výhodou, nikoliv podmínkou.

Zpravodaj třiceti obcí Mikroregionu Chrudimsko / podzim 2018

Chrudimská vinařská desítka 2018
V pátek 28. září 2018 se uskuteční
další ročník stále populárnějšího běhu
Chrudimské vinařské desítky, letos opět
s rodinným vinařstvím Skoupil. Resselovo náměstí a přilehlé ulice města
Chrudimi zaplní běžci a běžkyně všech
věkových kategorií, kteří si změří své síly
na trati lidového běhu a hlavního závodu na 10 km. Pořadatelé tohoto závodu
připravili nejen bohatý sportovní zážitek,
ale i doprovodný kulturní a společenský
program. Celá akce bude zahájena v 10
hodin na Resselově náměstí, které bude
centem veškerého dění. Jako první se
v 11 hodin postaví na start účastníci Lidového běhu Vaňka Vaňhy. Trať je dlouhá 1500 metrů a je určena především pro
běžecké kolektivy mateřských a základních škol a širokou sportovní veřejnost.
Každý z účastníků tohoto běhu, bez přihlédnutí na dosažený výsledek obdrží při
doběhu do cíle pamětní medaili. Školy
pak budou odměněny a vyhlášeny podle
počtů svých účastníků, včetně běžecké
účasti rodičů a příznivců dané školy.
V loňském roce se tohoto běhu zúčastnilo přes 800 účastníků. Přihlášky na ten-

to závod se podávají od 9. hodin přímo
na Resselově náměstí. Děti startují zcela zdarma, dospělí pak za poplatek 50
Kč. Hlavní závod na 10 km má start ve
12 hodin. V uplynulých ročnících se závodu zúčastnilo přes 400 běžců a to jak
z řad kvalitních vytrvalců a vytrvalkyň, tak
z řad těch, kteří běží jen pro své vlastní
potěšení ze sportovního výkonu. Závod
je vypsán nejen pro jednotlivce ve všech
věkových kategoriích, ale i pro běžecká
družstva. Všichni doběhnuvší účastníci
obdrží taktéž pamětní medaili a vítězové samozřejmě hodnotné ceny. Loňský
nejlepší Chrudimský běžec obdržel jako
zvláštní cenu bezplatné víkendové použití vozidla pro svou vlastní potřebu.
V letošním roce stejnou odměnu pro
změnu obdrží nejlepší Chrudimská běžkyně. Přihlášky na tento závod se podávají formou registrace na webových
stránkách www.chrudimskadesitka.cz,
facebooku nebo v den konání závodu
ve sportovní hale na Tyršově náměstí od
9 hodin, kde je i výdej startovních čísel
pro všechny přihlášené. Po celý den
bude na Resselově náměstí zajištěno

Úřad vlády pořádá semináře pro
žadatele o dotace v programu
Sekce pro lidská práva
Semináře se uskuteční ve dnech 13. a 14. září 2018 od 9.00 do 16.00 h
v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1,
ve Zlatém sále. Registraci zašlete emailem na adresu vlastova.olga@vlada.
cz, a to nejpozději do 09. 09. 2018 (včetně). Rozdělení do jednotlivých dnů se
odvíjí od dotačního programu, ve kterém budete žádat. Kapacita je omezená,
přihlaste se proto co nejdříve.
Semináře jsou určeny pro žadatele v programech podpory veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených, terénní práce, koordinátorů
pro romské záležitosti, prevence sociálního vyloučení a komunitní práce,
podpory Evropské charty regionálních a menšinových jazyků, aktivit v oblasti
rovnosti žen a mužů nebo rozvoje kapacit celostátních mezioborových sítí
neziskových organizací.
Co bude na programu?
Jak zvládnout dotační řízení v roce 2019, seznámení s pravidly a pokyny,
dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby při čerpání dotací. Následovat budou
workshopy k jednotlivým programům, na kterých se naučíte, jak pracovat
s webovou aplikací pro správu dotací.
Zdroj: www.vlada.cz

pro přítomné bohaté občerstvení, o kulturní vyžití se postará stálá živá hudební produkce, vystoupení mažoretek, ale
i malování na tvář. Pořadatelé srdečně
zvou na tuto již tradiční akci samozřejmě nejen samotné účastníky závodu,
ale i obyvatele města Chrudimi jako diváky, ale i jako fanoušky dobrého sportu
a sportovních výkonů. Veškeré informace o závodu najdete na webu.
Oldřich Bujnoch

RADŮZA
V pondělí 24. září 2018 v 19.00 vystoupí zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů Radůza.
„Koncert je pořádán za účelem podpory našich sociálních služeb, které poskytujeme lidem se znevýhodněním
v celém Pardubickém kraji,“ říká ředitelka
Rytmu Východní Čechy Eva Sládková.

SLEVY
pro rodiny
s dětmi

Rodinný pas získáte ZDARMA
pro Vaši rodinu na stránkách
www.rodinnepasy.cz
p y
Koordinátor
projektu
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Občanský průkaz s čipem
pokračování ze strany 1
Díky novým funkcím občanského
průkazu získávají všichni občané ČR
univerzální možnost jednoduše využívat online služby veřejné správy přes
internet bez nutnosti chodit na úřad.
Platná legislativa umožňuje použít
občanský průkaz při identifikaci pro
účely přístupu k online službám kvalifikovaných poskytovatelů dle zákona
č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci. Tímto kvalifikovaným poskytovatelem nemusí být jen úřad, ale i soukromoprávní subjekt, který nabízí službu
při které zákon stanovuje povinnost
prokázat totožnost.
Vytváření kvalifikovaných podpisů
Občanský průkaz je v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu
a rady č.910/2014 (eIDAS) kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů. Do čipu občanského
průkazu lze vygenerovat kryptografické
klíče a zapsat kvalifikované certifikáty
pro elektronický podpis. Pomocí občanského průkazu pak lze vytvářet kvalifikované elektronické podpisy.
Kromě kvalifikovaných certifikátů
lze do čipu občanského průkazu zapsat
také autentizační certifikáty vydané
kvalifikovaným poskytovatelem služeb
vytvářejících důvěru.
O vydání certifikátů musí držitel občanského průkazu požádat zvoleného
kvalifikovaného poskytovatele služeb
vytvářejících důvěru. Správu kryptografických klíčů s certifikáty provádí držitel
občanského průkazu pomocí softwarových nástrojů dodávaných pro podporu
občanských průkazů.
Všechny občanské průkazy
obsahují čip

O umístění čipu do občanského průkazu není třeba speciálně žádat. Od 1.
7. 2018 jsou všechny občanské průkazy vydávány s čipem. Čip obsahují i občanské průkazy pro děti mladší 15 let,
aktivace elektronických funkcí čipu je
možná až po dovršení věku 15 let. Výjimku tvoří občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které se vydávají
jako dočasné s dobou platnosti 1 měsíc, nebo 3 měsíce.
Občan nemůže požádat o vydání občanského průkazu, který by neobsahoval elektronický čip. Ve výchozím stavu
jsou elektronické funkce čipu neaktivní,
občan si je může aktivovat při převzetí
nebo kdykoliv později na úřadu obce s
rozšířenou působností nastavením přístupových kódů.
Elektronické funkce lze
aktivovat později
Držitel občanského průkazu si může
využití elektronických funkcí rozmyslet.
Není nutné aktivovat elektronické funkce čipu ihned při převzetí občanského
průkazu. Aktivaci je možné odložit na
dobu, kdy chce držitel začít používat
příslušnou funkci občanského průkazu.
Aktivaci elektronických funkcí občanského průkazu je nutné provést na
úřadu kterékoliv obce s rozšířenou působností. Aktivace probíhá zvolením
přístupových kódů k identifikačnímu
certifikátu. Další funkce a kódy si držitel nastavuje na svém počítači prostřednictvím podpůrné aplikace.
Elektronické funkce lze deaktivovat
I v případě, že držitel aktivuje elektronické funkce svého občanského průkazu, není povinen tyto funkce využívat.
Navíc se může kdykoliv rozhodnout, že
aktivované elektronické funkce nechce

nadále využívat a prostřednictvím linky podpory na čísle +420 225 514 777
Správu základních registrů požádat o
trvalou deaktivaci identifikační funkce.
Opětovná aktivace ale možná není, je
nutné požádat o vydání nového občanského průkazu.
Starší verze
občanských průkazů s čipem
O vydání občanského průkazu s čipem mohl občan požádat již před 1. 7.
2018. V tomto období byla občanům vydávána starší verze čipu, která neobsahovala podporu identifikace a podpora
elektronického podepisování nebyla na
úrovni kvalifikovaného prostředku.
Uživatelé mohou elektronické funkce starší verze občanských průkazů
využívat i nadále ve stejném rozsahu.
Elektronické funkce čipu nelze upgradovat, pokud chce držitel využít nejnovějších elektronických funkcí, musí požádat o nový občanský průkaz.
Podmínky použití občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro účely
elektronické identifikace a doporučená
bezpečnostní opatření jsou zveřejněny
na této adrese:
http://www.mvcr.cz/clanek/podminky-pouziti-obcanskeho-prukazu-se-strojove-citelnymi-udaji-a-s-kontaktnim-elektronickym-cipem-pro-ucely-elektronicke-identifikace-a-doporucena-bezpecnostni-opatreni.aspx.
Zdroj: https://info.eidentita.cz/
Download/UzivatelskaPrirucka_
Identifikace_Windows.pdf

Navýšení odměn členů okrskových volebních komisí potvrzeno
Ve čtvrtek 23. srpna 2018 byla ve
Sbírce zákonů publikována vyhláška
č. 185/2018 Sb., kterou se mění volební
zákony. Jak jsme již avizovali v našem
článku Stanovisko Svazu k návrhu odměn členům volebních komisí, uvedená
vyhláška navyšuje odměny členům volebních komisí. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018 a nová výše
odměn se uplatní již pro tyto komunální
volby.
Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní

odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební
komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise ve výši
1 800 Kč. Za výkon funkce v okrskové
volební komisi v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze se odměna podle věty první zvyšuje
o 400 Kč.
V případě opakování hlasování se
odměna zvyšuje o dalších 400 Kč. Konají-li se volby do zastupitelstev obcí
v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se

odměna člena okrskové volební komise o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu
i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna za
výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli
okrskové volební komise o 1 000 Kč
a ostatním členům okrskové volební
komise o 700 Kč. Sbírka zákonů obsahující předmětnou vyhlášku je ke stažení níže.
Ivona Mottlová, SMO ČR
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KALENÁŘ AKCÍ 2018
OCHUTNÁVKA VÍN VINAŘSTVÍ ZD
NĚMČIČKY S CIMBÁLOVKOU KOBYLKA
20. 9. 2018 | 19.00
Výletní loď Arnošt (Pardubice)
folklor / cimbálová hudba, plavba lodí
www.lod.cz
RETROMĚSTEČKO (NEJEN) ČSLA
21.–23. 9. 2018
Kasárna T. G. Masaryka (Pardubice) hasičská soutěž, přehlídka, společenské setkání
www.retromestecko.cz
STAROČESKÁ POLABINSKÁ POUŤ
22. 9. 2018 | 8.00
Městský obvod II –Polabiny
(Pardubice) | společenské setkání, koncert
www.ipardubice.cz
KRAJSKÉ DOŽÍNKY
23. 9. 2018 | Zámek Pardubice –
Východočeské muzeum | dožínky,
ukázka řemesel | www.vcm.cz
RADŮZA | 24. 9. 2018 | 19.00
Divadlo Karla Pippicha (Chrudim)
koncert | www.navstevnik.cz
VÁCLAVSKÁ VYCHÁZKA
28. 9. 2018 | start: dle propozic,
Polička, cíl: Polička | pěší turistika
www.kct.cz/cms/
SVATOVÁCLAVSKÝ KOŠT
SVITAVY | 29. 9. 2018
náměstí Míru – městská památková zóna
degustace vín, slavnost
www.ic.svitavy.cz
VZHŮRU DO OBLAK S MODELY
LETADEL | 29. 9. 2018
Bobová dráha U Slona
(Dolní Morava – Velká Morava)

výstava modelů vláčků, aut, letadel, lodí
www.dolnimorava.cz
128. VELKÁ PARDUBICKÁ
S ČESKOU POJIŠŤOVNOU
14. 10. 2018 | 11.00–18.00
Agrofert park (Pardubice)
dostih, jezdectví | www.vpcp.cz
HONĚNÍ KOHOUTA | 14. 10. 2018
Sportovní areál na hřišti pod kostelem
(Letohrad – Kunčice)
lidová tradice | www.kuncice.eu
OCHUTNÁVKA VÍN VINAŘSTVÍ MAŇÁK
S COUNTRY KAPELOU MEDVĚDI
18. 10. 2018 | 19.00
Výletní loď Arnošt (Pardubice)
degustace vín, folk-country, plavba lodí
www.lod.cz

(před) MIKULÁŠSKÝ VLAK
PARDUBICE – HEŘMANŮV MĚSTEC –
CHOLTICE (Svinčany)
so 24. 11. 2018 | 9.00–15.00
jízda historickým vlakem, mikulášská
slavnost | www.pshzd.cz/akce.html
ILONA CSÁKOVÁ A DĚTSKÝ SBOR
LILIUM PIARISTICKÝ CHRÁM
NALEZENÍ SV. KŘÍŽE S KOLEJÍ
8. 12. 2018 | 16.00 | Litomyšl
koncert, pop | www.ticlitomysl.cz
GRAND OPENING – ZAHÁJENÍ ZIMNÍ
SEZÓNY | 15. 12. 2018
Bobová dráha U Slona (Dolní Morava–
Velká Morava) | zahájení sezóny www.
dolnimorava.cz

SETKÁNÍ NA PALOUČKU
20. 10. 2018 | 14.00
Růžový palouček – památník, naučná
stezka (Újezdec)
Připomenutí 100 let od vzniku
československého státu.
www.ticlitomysl.cz

VZPOMÍNÁNÍ NA VÁCLAVA HAVLA
18. 12. 2018 | 16.00
Litomyšl – zámecké sklepení (Litomyšl)
pietní akce | www.ticlitomysl.cz

8. BUBENICKÝ FESTIVAL
27. 10. 2018 | 13.00–23.00
Městský klub Vysoké Mýto
hudební festival
www.bubenickyfestival.cz

PETR KOTVALD – VÁNOCE HRAJOU
GLÓRIJÁ | 19. 12. 2018 | 19.00
Multifunkční centrum – Divadelní sál (Hlinsko) | koncert
www.mfc-hlinsko.cz

8. BUBENICKÝ FESTIVAL
8. 1.–1.12.2018
Knihovna Ladislava z Boskovic (Moravská
Třebová)
akce určené pro děti, soutěž
www.mkmt.cz/knihy/detail/378

SILVESTR NA CHRUDIMCE
30. 12. 2018 | 10.00–15.00
start: hvězdicově, cíl: Pramen Chrudimky
u obce Paseky u Chlumětína
cykloakce pro veřejnost,
pěší turistika
www.kct.cz/cms/

Dětské
a firemní dny
Připravíme zábavu
pro vaše klienty a zaměstnance

www.R36.cz

8. BUBENICKÝ FESTIVAL
24. 11. 2018
posvícení, slavnost
www.navstevnik.cz
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AKCE 72 hodin

to jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se konají po celé České

republice. Letos proběhne již posedmé, a to v termínu od 11. do 14. října.
Při akci se setkávají malí i odrostlejší dobrovolníci s chutí pomáhat lidem, vylepšit si
blízké či vzdálenější okolí nebo pomoci své
obci, svému městu. Získávají tím šanci zažít
neopakovatelné zážitky s dobrými kamarády a oprávněný pocit, že jsou prospěšní. Cílem akce je ukázat mladým lidem, že často
stačí udělat málo, aby dokázali mnoho. Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci,
které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a
víc vnímat svět kolem sebe.
Akce je určena dětem i rodičům, mladým
lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka
každému, kdo podporuje myšlenku dobrovolnictví a není mu cizí nezištně pomoci druhým nebo svému okolí. Se svými projekty se
často zapojují školní týmy, nebo nadšenci
z různých dětských a mládežnických spolků.
Za akcí stojí Česká rada dětí a mládeže
(ČRDM), která zastřešuje organizace dětí
a mládeže v ČR. Sdružuje 97 členských organizací, představujících kolem 200 000 individuálních členů. Patří mezi ně sdružení velmi
malá i ta největší, včetně devíti krajských rad
mládeže. Posláním ČRDM je podpora podmínek pro kvalitní život a všestranný rozvoj
dětí a mladých lidí. Naplňuje ho tím, že podporuje mimoškolní výchovu a aktivity svých
členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. Hájí zájmy svých členů vůči domácím
i zahraničním orgánům, organizacím
a institucím.
Během šesti předchozích let uspořádali dobrovolníci, koordinátoři, po celé ČR na
2870 projektů, do kterých se zapojilo více
než 130 000 dobrovolníků.
ČRDM se snaží koordinátorům jednotlivých projektů podávat v mnoha ohledech

Vzdělávání v NROS

pomocnou ruku. Poskytuje pracovní pomůcky, ve spolupráci se „sponzory“ se snaží
zajistit finance pro komplikovanější projekty,
hledá případně pomocnou sílu. Poskytuje
sazenice ovocných stromků.
V posledních letech také přichází s inspirací, kde pomoci. Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, nadacemi, magistráty
měst a obecními zastupitelstvy a upozorňuje
na místa a oblasti, ve kterých je pomoc vítána.
Novinkou posledního ročníku byla například

projekt, a to buď s již předem dohodnutou
účastí dalších osob, nebo projekt ponechá
otevřený pro jiné zájemce o pomoc. V předem dohodnutém termínu pak projekt zrealizuje. Vlastní projekty mohou mít různou
podobu; může jít o úklid veřejných ploch,
o obnovu zeleně, o obnovu veřejných prostor – autobusových zastávek, parků apod.
– může se jednat o různé sociální projekty
– o divadelní představení v domovech pro
seniory, ve školkách, dětských domovech,

Foto: archiv ČRDM

spolupráce s Národním památkovým ústavem. Společně vytipovali několik objektů,
pro které pak zajistili týmy dobrovolníků.
Pomáhalo se tak s úklidy okolí hradu Trosky,
ve Ville Stiassni, na Arcibiskupském zámku
v Kroměříži, v Liticích nebo na zámku
v Kynžvartu.
Do akce se lze zapojit registrací svého
projektu na webových stránkách 72hodin.
cz. Zájemce si založí vlastní dobrovolnický

může jít o uspořádání kulturní či sportovní
akce pro handicapované děti, prostě o projekt, který pomůže, udělá radost tam, kde
se jí běžně nedostává. Stačí se dívat kolem
sebe. Všude kolem nás je spousta věcí, které
se dají vylepšit, lidí, kteří potřebují pomoc.

www.72hodin.cz

Přehled již vypsaných kurzů a seminářů, na které se můžete přihlašovat, naleznete

zde: https://www.nros.cz/nabizime/vzdelavani/
5.–6. 9. 2018 /Jak řídit a vést organizaci k úspěchu
PaedDr. Olga Medlíková
10. 9. 2018 / PR neziskové organizace – specifika mediální komunikace / Mgr. Michal Čuřín
19. 9. 2018 /Jak rozvinout individuální dárcovství neziskové organizace – Jak se dělá úspěšná fundraisingová kampaň?
Pavla Gomba

vů a obecněprospěšných společností, JUDr. Lenka Deverová
17. 10. 2018 / Jak najít vítěznou strategii pro vaši neziskovou
organizaci / Mgr. Petr Vrzáček
29. 10. 2018 / Praktické právo / Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.
6. 11. 2018 / Daň z příjmů právnických a fyzických osob za rok
2018 relevantní pro NNO / Tomáš Doležel

24. 9. 2018 / Jak úspěšně připravit a realizovat projekt – Příprava
a realizace dotovaných projektů / Mgr. Jan Horký

12. 11. 2018 / Vedení účetnictví NNO a audit + Výroční zpráva
z pohledu auditora / Ing. Jan Černý

1. 10. 2018 / Jak uspět ve finančním řízení neziskové organizace
Ing. Petr Hořejš , Bc. Pavla Černá

19.–26. 11. 2018 / Finanční zdroje pro práci NNO v ČR včetně
podpory z Evropských strukturálních fondů v letech 2014–2020
a výhledů na další programové období, JUDr. Hana Frištenská
Zdroj: www.nevladky.cz

8. 10. 2018 / Praktické otázky fungování a činnosti spolků, ústa-
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GDPR
a činnost spolků
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.
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).
Jsme malý spolek, avšak zajišťujeme služby
pro spoluobčany a zpracováváme tedy větší
množství osobních údajů.
Potřebujeme k tomu souhlas?
Ne, poskytování služeb osobám, které
nejsou členy spolku (např. charita), se děje na
smluvním základě, bez ohledu na to, zda je sjednáno písemně či nikoliv, jedná se o zpracování
dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Souhlas se zpracováním údajů proto nelze vyžadovat. Náplni
poskytované služby však vždy musí obsahově
odpovídat zpracování údajů (např. vedení evidence a záznamů o klientech), klienty je třeba
o zpracování řádným a přiměřeným způsobem
informovat (zejména důvodech vyžadování
a způsobech zpracování, vč. předávání údajů).
Může spolek zveřejňovat fotografie
z pořádaných společných akcí,

Foto: pixbay

představení, veřejných vystoupení, na nichž
jsou společně s pořadateli, vystupujícími,
herci a dalšími účastníky zachyceni
i návštěvníci akcí a širší veřejnost?
Ano, může. Při pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních
údajů, ale o postup, kde je třeba se při jejich pořizování chovat slušně – zejména respektovat
ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku,
která upravují pořizování podobizny.
Dostali jsme na akci (výlet, představení,
zájezd) veřejnou dotaci. Musíme pro
kontrolu vynaložených prostředků vydat
kontrolujícímu seznam účastníků (podpořených osob) či jejich další osobní údaje?
Kontrola materiálů s osobními údajů je jistě
na místě, pokud byla dotace cílena na konkrétní
osoby. V jiných případech je nutné přihlédnout
k rozsahu a povaze dotace.
Jsme sportovní klub s řadou zákonných
povinností, mění nějak GDPR tato zvláštní
pravidla?
GDPR nic nemění na plnění zvláštních povinností, které se týkají povinných ohlašování
údajů, např. v rámci postupů dle zákona o podpoře sportu či při poskytování dotací. Taková
zpracování jsou nezbytná pro splnění právních
povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Brání předpisy o ochraně osobních údajů
tomu, aby sportovní klub zveřejňoval
jmenné osobní údaje svých členů (hráčů)
společně s fotografiemi?
V případě veřejně provozovaných aktivit,
zejména sportu, jsou různé formy prezentace
hráčů s uváděním jejich jmenných údajů nezbytné a přirozené. Zveřejnění takových údajů
(např. společně s fotografiemi nebo na výsledkových listinách) se neděje na základě souhlasů
hráčů (který tak ani nelze vyžadovat), ale je dovoleným zpracováním na základě oprávněného
zájmu sportovního klubu.
Má spolek povinnost jmenovat pověřence
pro ochranu osobních údajů?
Činnost malého spolku nebude spadat pod
činnosti uvedené v článku 37 odst. 1 písm. a), b)
a c) GDPR, na základě kterých vzniká správci povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Takový spolek není orgánem veřejné
moci ani veřejným subjektem ani zpravidla neprovádí zpracování vyžadující rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů
ani rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných
činů uvedených v článku 10 GDPR.
Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů [ https://www.uoou.cz/casto%2Dkladene%2Dotazky%2Dk%2Dcinnosti%2Dspolku/ds-5084/archiv=0&p1=2619 ]

Stanovisko ÚOOÚ k použití a šíření fotografií
a audiozáznamů fyzických osob
K častým dotazům k používání a šíření fotografií, případně audiovizuálních záznamů fyzických osob z hlediska zpracování osobních údajů,
zveřejňujeme aktualizované stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jedná se o aktualizaci z října 2017 původního stanoviska č. 12/2012.
V odkazech na příslušná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů jsou současně uvedeny odkazy na příslušná ustanovení Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR).
Ze stanoviska vyplývá, že ne každé pořizování nahrávek a fotografií podléhá režimu obecného nařízení (GDPR). K pořizování, používání, šíření
či zveřejňování fotografií či jiných záznamů fyzických osob nebo skupin osob může docházet jak v režimu zpracování osobních údajů, tak pouze
v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V obou případech je významné, zda fyzická osoba (subjekt údajů) sama ze své vůle používá
(šíří, zveřejňuje) svou vlastní fotografii nebo záznam, nebo se jedná i o fotografie či záznamy jiných osob. Při používání a šíření fotografií a audiovizuálních záznamů fyzických osob je zejména třeba brát v úvahu, zda dochází k jejich zveřejňování na internetu, kde je zvýšené nebezpečí jejich
zneužití. Pro pořízení a použití fotografie a rovněž obrazového nebo zvukového záznamu fyzické osoby je tedy možné rozlišovat čtyři různé režimy,
které jsou ve stanovisku popsány.
Zdroj: Svaz měst a obcí České Republiky [ http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/gdpr/stanovisko-uoou-k-pouziti-a-sireni-fotografii-a-audiozaznamu-fyzickych-osob.aspx ]
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Centrum společných služeb
Mikroregionu Chrudimska nabízí
PORADENSKÉ CENTRUM PRO OBCE
• pro starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obecních úřadů a pro zástupce obcemi zřízených organizací
• dotazy a informace z oblasti veřejné správy (samosprávy a přenesené státní správy)
• přednostně e-mailem, osobně či telefonicky
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
• vydáván CSS 1x za 6 měsíců
• základní informace o mikroregionu a CSS
• informace o rozsahu poskytovaných služeb CSS
• odkazy na informace o poskytovaných službách občanům různými organizacemi a institucemi
(sociální, zdravotní služby aj.)
PROJEKTY
• evidence projektů obcí a svazku obcí a jejich aktualizace
• poradenská podpora při jejich realizaci
SETKÁNÍ A ŠKOLENÍ
• organizace setkání a školení starostů a dalších volených zástupců obcí a zaměstnanců dle potřeb
• školení pracovníků CSS za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb
PORADNA PRO OBČANY
• základní poradna pro občany obce – kam se obracet, jak postupovat
• zprostředkování setkání s poslanci za Pardubický kraj
• podněty a žádosti, které se týkají rozvoje území
DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Mikroregion Chrudimska se sídlem na Městském úřadě v Chrudimi, Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim
www.mikroregionchrudimsko.cz
Roman Málek, MBA: tel. +420 731 561 465, malek@r36.cz
Mgr. Naděžda Gutzerová: tel. +420 723 004 397, gutzerova@r36.cz, Mgr. Miroslav Beránek: podpora@r36.cz
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019
/0003017, je novou aktivitou SMO ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Taxísek a Bob
zvou do Pardubic
Už jsou to tři roky, co nám Lenka s Kubou
našli jména.Jmenujeme se Taxísek a Bob
a rádi bychom vás pozvali na dostihy.

Foto: archiv pořadatele

TALENTOVÁ
SOUTĚŽ
Rodinných
ných pasů
v Pardubickém
dubickém
kraji
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Hrajte o vstupenky
do virtuální herny či muzea kouzel
Nakreslete nebo vyrobte předmět* na téma

Vyhrajte TABLET!

SVĚT KOUZEL A HLAVOLAMŮ
Kategorie: 1. mladší děti – namalovat kouzelníka nebo vědce / 2. starší děti – namalovat, vyrobit, připravit apod. hlavolam
Své výtvory zasílejte na adresu pardubice@rodinnepasy.cz do 20. září 2018 a nezapomeňte uvést svoje jména, adresu
a věk**. Následně proběhne vyhodnocení soutěže a vítězům budou zaslány ceny.

* vyrobený předmět vyfoťte telefonem
**účastí v soutěži dáváte souhlas se zpracováním
osobních údajů pro potřeby pořadatelů a souhlas
se zveřejněním výtvoru v rámci aktivit
Rodinných pasů (zejména www stránky,
Facebook a e-magazín).
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Přehled kulturních a veřejně přístupných památek
na území DSO
CHRUDIM
Regionální muzeum, Široká 86
Otevírací doba: Út–Ne: 9.00–12.00; 12.30–17.00
Kontakt: 469 620 330, info@muzeumcr.cz,
více: www.muzeumcr.cz
Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74
Otevírací doba: Po–Ne: 8.30– 17.00
Kontakt: 469 620 310, puppets@puppets.cz,
více: www.mlk.cz
Muzeum barokních soch, Školní náměstí
Otevírací doba: od 1.4 do 31.10 Út–Ne: 9.00–12.00;
13.00–17.00, od 1.11. do 31.3.
jen so, ne a svátky, 9.00–12.00; 13.00–17.00
Kontakt: 603 881 004, chrudimdnes@chbeseda.cz,
více: www.barokochrudim.cz
Rozhledna Bára
Otevírací doba:
od 1.4 do 31.10. denně, od 1.11. do 31.3. uzavřena
Kontakt: 731 635 831, info@lesychrudim.cz,
více: www.lesychrudim.cz
SLATIŇANY
Státní zámek Slatiňany, Zámecký park 1
Otevírací doba: záři: Út–Ne: 9.00–15.00; o víkendu do
16.00, říjen: so, ne, svátky 10.0–15.00, listopad až březen
– zavřeno. Z důvodu rekonstrukce jsou
k vidění jen dva návštěvnické okruhy: Letní sídlo Auerspergů a Vyhlídková věž. Zámecký park zcela uzavřen.
Kontakt: 469 681 112, pelclova.sona@npu.cz,
více: www.zamek-slatinany.cz
Švýcárna
Otevírací doba: od 1.4 do 31.10 Út–Ne:
10.00–12.30; 13.00–17.00, od 1.11. do
31.3. jen so, ne, 10.00–12.30; 13.00–17.00
Nabízí expozici věnovanou starokladrubskému koni.
Kontakt: 725 174 501, svycarna@slatinany.cz,
více: www.svycarna-slatinany.cz
Vyhlídková věž na Chlumu
Otevírací doba: denně, vstup volný
CHRAST
Městské muzeum, Náměstí 1
Otevírací doba: od 1.4 do 31.10 Út–Ne: 9.00–12.00;
13.00–17.00, od 1.11. do 31.3. jen po domluvě.
Nabízí expozici regionálních dějin
a prohlídku části zámku a kaple.

Kontakt: 469 667 194, muzeum@mestochrast.cz,
více: www.mestochrast.cz
Zámecká zahrada, navazuje na barokní zámek,
V otevírací době muzea je přístupná přímo ze zámku.
Další vstupy: z ulice B. Němcové, z Velké Lipky a nejblíže
zámku je vstup ze strany od Malé Lipky
Otvírací doba: červen–září: 7.00–20.00, říjen–únor:
7.00–17.00, březen–květen: 7.00–19.00, vstup volný
Vodárenská věž, Chrašice,
přístup mezi domy čp. 643 a 651
Otevřena denně od rána do večera, vstup volný
Nabízí rozhled a expozici vodárenství v Chrasti
RABŠTEJNSKÁ LHOTA
Zřícenina hradu Rabštejnek
Otevírací doba: denně,
více: cs.wikipedia.org/wiki/Rabštejnek
Licibořice
Babiččin dvoreček, č.p. 8
Otevírací doba: od 1.4. do 31.10. So 10.00–17.00,
v pracovní dny jen objednané skupiny, Ne–zavřeno.
Nabízí ukázky tradičního hospodaření na statku a domácí zvířata.
Kontakt: 608 728 699, masykorka@seznam.cz,
více na www.dvorecek-liciborice.cz
KOČÍ
Kostel Sv. Bartoloměje
Otevřeno: po domluvě,
Kontakt: 724 180 265, obeckoci@seznam.cz
více: http://www.obec-koci.cz/kostel/
Hasičské muzeum Kočí, čp. 205
Otevřeno: po domluvě
Kontakt: 7236 376 827, muzeum@hmkoci.cz,
více: www.hmkoci.cz

