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Z Á P I S č. 2/2020
zjednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 11. 5. 2020 od 16,00 hod. v zasedacím sále zastupitelstva

Přítomní členove výboru: Ing. Roman Bulíček, Ing. Ladislav Koubek, Ing. Milan Maršálek,
Ing. Ivan Mikoláš, Mikuláš Pobuda, Ing. Jan Šnajdr, Mgr. Václav Vlček,
Martin Kostka, Mgr. Ivana Cabrnochová
doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., Ing. M. Gombíková, M. Šustová,
Ing. B. Červíček,, Mgr. M. Kočí, Ing. P. Beneš

Hosté:

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 přivita! přítomné. Zasedání zahájil v 16,05
hod. Konstatoval, dle přiložené prezenční listiny, zeje přítomno 8 členů finančního výboru, a tím je
výbor usnášeníschopný.
Jako ověřovatele zápisu navrhl M. Pobudu. Pan M. Pobuda s návrhem souhlasil.
Hlasování:
Pro hlasovalo 7 přítomných členů výboru.
Proti nebyl nikdo.

1 člen se zdrže! hlasování.
Pan M. Pobuda byl zvolen ověřovatelem zápisu.
Dále předseda navrhl program zasedání:
bod 1. Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31.12. 2019 včetně informace o rozpočtových úpravách
schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
bod 2. Změna rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 vč. změny
střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025

bod 3. Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské

pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných
sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020
bod 4. Diskuse
bod 5. Různé
Hlasování:
Pro hlasovalo 8 přítomných členů výboru.
Proti nebyl nikdo.
Nikdo se hlasování nezdržel.
Program byl schválen.

bod 1. Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31.12. 2019 včetně informace o rozpočtových úpravách

schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Úvodem upozornila doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., že materiál „Závěrečný účet" obdrželi členové

finančního výboru v tištěné formě a je určen i pro zasedání zastupitelstva. Na žádost předsedy FiV
materiál okomentovala. Upozornila, že materiál má stejnou strukturu jako v minulém roce. Dochází
pouze k jedné změně, a to, že rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací
schvaluje pouze Rada MČ. Školy tak mohou s těmito prostředky disponovat o 2 měsíce dříve.
Zastupitelstvo vezme pouze na vědomí, jakým způsobem byly hospodářské výsledky rozděleny. Jde o

zrychlení procesu, které nám zákon umožňuje. K hospodaření obdrželi členové grafické shrnutí, které
vystihuje, jakým způsobem se v uplynulém roce hospodařilo. Důležité je ukázat, jaký je rozdíl mezi

schváleným rozpočtem a skutečností resp. srovnání let 2018 a 2019. Byl schvalován rozpočet, který
počítal s vlastními příjmy, dotacemi, s převody z fondu hospodářské činnosti, ale v průběhu roku došlo
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k nárůstu přijatých dotací o 23 % oproti schválenému plánu. Nebylo nutno převádět prostředky z fondu
hospodářské činnosti.
Podařilo se snížit výsledný schodek. Hospodaření ukazuje závazek vedení městské části, jakým
způsobem lze nakládat se svěřenými veřejnými prostředky. K vývoji příjmů - je patrný nárůst dotací

(běžných i investičních), nebylo nutné převádět prostředky zvláštních fondů. Z přidělených dotací
značná část plynula do školství (šlo o účelové prostředky). Mimořádnou roli hrála dotace z hl m. Prahy

na posílení platů zaměstnanců mateřských a základních škol. Dále dotace na investiční akce především dotace na novou školku Bajkalská, některé další opravy škol a školek, poměrně velká dotace
na plochu před OC Cíl. Ke struktuře výdajů uvedla: ve srovnání s loňským rokem je patrný nárůst

investičních výdajů, což bylo možné jen díky přípravě investičních akcí. Dále okomentovala plnění
investic: splněno 62 % RU, což souvisí se získanými dotacemi. Důležitý je celkový objem investic, který

dosahuje skoro půl miliardy korun - šlo o investiční akce ve spravovaných nemovitostí. Dále
upozorňuje na rozdíl oproti plánu roku 2018 a na to, že každá kapitola má jiných charakter. Např. plnění

rozpočtu v oblasti školství je mnohem jednodušší než v jiných kapitolách, a to vzhledem ktomu, že

velká část jsou dotace a příspěvky zřízeným organizacím. K investičním výdajům: ve školství je velký
nárůst, ale relativně jde o malé částky. Ceikové investice do kapitoly školství jsou do 5 mil. korun.
Schodek ve výši 405 mil. korun byl kryt zůstatky z minulých let . K porovnání poklesu na účtech

k celkovým investicím - je zde menší objem fin. prostředků než o kolik se zvýšila hodnota majetku. Plán

zdaňované činnosti: bylo provedeno více oprav než v loňském roce - plnění bylo na 75 %. V loňském
roce bylo opraveno 107 bytů, což je o 15 bytů více než v předchozím roce. V obstaravatelské odměně

je mírný pokles, mírný růst je u výnosů z pronájmů, podstatný je pokles výnosu z prodeje majetku.
Uvedené skutečnosti vedou k hospodářskému výsledku se ztrátou 17 mil. korun. Dále okomentovala
graf-porovnání nákladů na opravy v letech 2018 a 2019-opravy byly vyšší s výjimkou bytových domů.

Z hlediska hospodaření je důležitý celkově nižší schodek a skutečnost, že pokles prostředků na účtu byl
nižší. Je kompenzován zhodnocením majetku.
Paní Mgr. I. Cabrnochová se s omluvou dostavila v 16,15 hod.

Ing. Šnajdr komentář k důvodové zprávě, kterou podepsaia paní starostka - jde o materiál č. 2,
kde se vyjadřuje k tomu, že byl ponechán velký deficit v rozpočtu a o dva odstavce pod tím se

chlubí, jak narostly investice. To je jednoznačný protimluv. Další komentář se týká Prahy 10

Majetkové, a.s.: zcela evidentně se krizoví manažeři neosvědčili. Poslední hospodářský rok
minulé koalice, tzn. rok 2017, skončil hospodářským výsledkem více než 2 miliony v plusu, rok

2019 asi milion v minusu.

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. sdělila, že při přípravě se podařilo rozpočet zracionálnit.
Schválení velkého množství investic v roce 2018 způsobilo velké nároky a tlak na městskou
část. Investice se podařilo naplnit, ale domnívá se, že by bylo rozumnější je rozložit do delšího

časového období. V Praze 10-Majetkové, a.s. narážíme na časový problém, kdy zákon

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví schválit závěrečný účet do konce
června, vč. dalších náležitostí. Praha 10-Majetková, a.s. je auditovaná společnost. Audit by měl
proběhnout také do konce června. Společnost je ve ztrátě 1 milion korun, kumulovaná ztráta
minulých let je 22 milionů korun.
Ing. I. Mikoláš, předseda dozorčí rady Praha 10-Majetková, a.s. uvedl: Jde o předběžné
výsledky. Výsledky z let 2017 a 2018 musely být revidovány. V současné době probíhá jednání
o náhradě škody způsobené bývalými účetními, kde jsou bohužel zákonem daná omezení. Další výdaje
souvisí s odstupným pro propuštěné zaměstnance a likvidací dlouhodobě ztrátových „Služeb" (pozn.:
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myšleno Praha 10 - Služby, a.s.). Příjmy z mandátních smluv jsou v pořádku, obsah smluv se postupně
reviduje. Byly ukončeny pro město velmi nevýhodné smlouvy na správu SVJ v celkové výši kolem 6 mil
Kč, které stály za tzv. ziskem v roce 2018. Dále sdělil, že předchozí vedení nepodalo dalo daňové
přiznání

za

rok

2017.

Kromě

jiného

se

odepisuje

kumulovaná

ztráta

„Služeb".

Doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D. sdělila, že 15. 5. 2020 nastupuje nový předseda představenstva a ředitel.
K30. 6. 2020 by měla proběhnout fúze Praha 10-Služby a matkou Praha 10-Majetková. Na zářijové
zastupitelstvo se připravuje podrobná informace o Praze 10-Majetková, a.s.
Vzhledem k tomu, že nikdo z členů finančního výboru už neměl žádný dotaz, navrhl předseda hlasovat
o následujícím usnesení:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Závěrečný účet MČ
Praha 10 k 31.12. 2019 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10

v rámci zmocnění".

Hlasování:
Pro hlasovalo 6 členů výboru.
Hlasování se zdrželi 3 členové výboru.

Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Usnesení bylo přijato.
bod 2. Změna rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 vč. změny

střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025
K tomuto bodu, požádal předseda FÍV

o komentář paní doc. Ing. L. Sedmihradskou, Ph.D.

V předloženém materiálu je obsažena kompletní změna, kdy jsou změněny základní parametry
schváleného rozpočtu. Vysvětlila, že příprava materiálu byla hodně komplikovaná. Je důležité

si uvědomit, že hospodaření podléhá přezkumu auditora - v letošním roce bude kontrola z MHMP,
který kontroluje úplně všechno. V současné situaci je zřejmé, že nedojde k naplnění rozpočtových
příjmů. Největší výpadek je v oblasti zdaňované činnosti, kdy se očekává výpadek z nájmů v rozsahu
cca 10 mil. korun a zásadní výpadek příjmů z prodeje majetku ve výši 142 mil. korun. Nouzový stav
zpomalil až zastavil proces prodejů. Doba mezi realizací prodeje a účetně zaevidovaným výnosem

je dlouhá a v současné době se prodlužuje. Na plánu prodeje se nic nemění, nicméně do konce roku

finance nepřijdou. Výpadek bude vykryt úsporami z minulých let. Jedinou alternativou bylo sáhnout
na opravy škol a školek a na opravy bytů. Ve zdaňované činnosti počítáme se ztrátou 46 mil. korun.

Ztráta může být ovlivněna v souvislosti snovým programem MHMP - oprava volných bytů. Nelze
počítat s převody z fondu hospodářské činnosti ve výši 150 mil. korun, ale pouze ve výši 100 mil. korun.
Dále je aktualizován příjem z místních poplatků. Dopisem odboru daní, poplatků a cen MHMP ze dne

20.4.2020 bylo oznámeno rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství
na celém území hl. m. Prahy způsobem podle ust. § 2 odst. 1 písm. c), f) a m) obecně závazné vyhlášky
č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších

předpisů, tedy umístěním dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně
restauračních zahrádek, a to i samostatně umístěných) a služeb za období od 14. 3. 2020-do 31. 12.

2020. To znamená, že očekáváme pokles příjmů na polovinu. Dále je zřejmé, že poplatek ze vstupného
a z pobytu bude extrémně nízký. Očekáváme výpadek místních poplatků ve výši 10 mil. korun. Na dotaz
Mgr. Cabrnochová, zda se osvobození z místního poplatku za veřejné prostranství týká pouze pozemků

ve vlastnictví hl. m. Prahy, sdělila doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., že se to dotýká všech městských

částí. Ing. M. Gombíková vysvětlila, že nám zbyde místní poplatek za zábor z inženýrských sítí.
Současně byly upraveny odvody příspěvkových organizací. Zde dochází k navýšení příjmů. Dále byl
aktualizován odhad příjmů z úroků, což vede k poklesu celkových příjmů o necelých 52 mil. korun.
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Sdělila, že byla provedena revize všech kapitol i akcí, které nebude možno letos uskutečnit. Byl navýšen
příspěvek CSOP tak, aby CSOP mohla bezpečně fungovat do poloviny října a vyčkáváme, jak dopadne

druhé kolo grantového řízení. K navýšení investičních výdajů došlo v kapitolách správa

majetku a

v investiční rezervě, která je určena na předposlední splátku za projekt na rekonstrukci radnice. Saldo
bude o 72 mil. korun vyšší, což je důsledek nižších příjmů a vyšších výdajů.
V návaznosti na uvedenou změnu je předkládán aktualizovaný rozpočtový výhled, kde dochází
především k úpravě rozpočtu pro rok 2020. Ve výhledu pro další období není důvod očekávat
dramatickou změnu, a to z toho důvodu, že náš hlavní příjem je dotační vztah s hl. m. Prahou.

V převodech z vlastních příjmů bylo 200 mil., nyní necháváme 150 mil. korun.
ing. J. Šnajdr sdělil, Že jsme byli relativně bohatá městská část a že věří, že to zvládneme. Maximálně
posuneme v čase plánované investice. Ptá se, zda máme zprávy o tom, jak to dělají jiné městské části,
které se zadlužily např. budováním nové radnice a nemají žádné finanční rezervy?

Doc. ing. L. Sedmihradská, Ph.D.: velké obce tuší propad sdílených daní. My jsme chráněni dotací.

Hlavní město 19. 3. 2020 poslalo účelovou dotaci ve výši 32 mil. korun (300 korun na hlavu) všem
městským částem. Stát nic takového neudělal. Městská část má minimální možnosti ovlivnit stav
hospodářství.

Nikdo z přítomných členů výboru neměl připomínky ani dotazy, a proto dal předseda hlasovat
o těchto usneseních:

-

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Změna
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 "

Pro hlasovalo 6 členů výboru.
Hlasování se zdrželi 3 členové výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Usnesení bylo přijato.
-

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Změna
střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025"

Pro hlasovalo 6 členů výboru.
Hlasování se zdrželi 3 členové výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Usnesení bylo přijato.

Vzhledem k tomu, že nebyly již žádné dotazy, předseda přešel k dalšímu bodu schváleného programu.

bod 3. Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské

pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných
sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020

Materiál uvedla doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. Je připravena změna rozpočtu, která zabezpečíchod
organizace nejméně do poloviny října, je navýšen provozní příspěvek o 15 mil. Korun. Současně v rámci

druhého kola grantové výzvy na podporu registrovaných sociálních služeb byla podána žádost. Termín
podání žádosti je 27. 4. a termín rozhodnutí 30. 6. 2020. V souvislosti s pandemií probíhají jednání
na ministerstvu práce a sociálních věcí, očekává se, že ministerstvo vyhlásí další kolo dotační výzvy.
Mgr. I. Cabrnochová se otázala o kolik finančních prostředků se žádá a kolik je pro CSOP vyčleněno.
Mgr. M. Kočí odpověděl, že jsme zažádali o stejnou částku jako v kole řádném. V CSOP se pokračuje

v úsporných krocích - další transformace probíhá u pečovatelské služby a rozhodně se nebude sahat
na odměny na platech zaměstnanců.
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Mgr. M. Kočiše zúčastnil se několika kol jednání na MHMP i na grantové komisi. Rozhodnutí o přidělené
výši fin. prostředků je plně v kompetenci grantové komise. Do konce měsíce by měla grantová komise

rozhodnout - vše již je zadministrováno.

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. doplnila, že jsme využili

„covidovou" dotaci k navýšení provozního příspěvku, jak pro CSOP tak i pro LDN. Pracovníci těchto

zařízení, kteří byli extrémně zatíženi, obdrží navíc odměnu. Nikdo v těchto zařízeních neonemocněl.
Po proběhlé diskusi dal předseda hlasovat o usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Informace

o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze
10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb
poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020"
Pro hlasovalo 6 členů výboru.
Hlasování se zdrželi 3 členové výboru.
Proti nebyl žádný z přítomných členů výboru.
Usnesení bylo přijato.

Bod 3. diskuze a bod 4. různé
Na dotaz Mgr. I. Cabrnochové týkající se výše „covidové" dotace obdržené z MHMP odpověděla doc.
Ing. L. Sedmihradská, Ph.D.

20 milionů je ponecháno na rezervě, 5 milionů šlo do kapitoly OHS a 5 milionů na sociální věci, část
také na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl podněty ani připomínky, předseda poděkoval všem

za účast a zasedání výboru v 17,10 hod. ukončil.

Součástí tohoto zápisu je - usnesení výboru FÍV/2/1 ze dne 11.5.2020
- usnesení výboru FiV/2/2 ze dne 11.5.2020

-

usnesení výboru FiV/2/3 ze dne 11.5.2020

-

usnesení výboru FiV /2/4 ze dne 11. 5. 2020

Příloha: Prezenční listina

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV
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Mikuláš Pobuda

ověřovatel
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Lidmila Gavláková
tajemnice výboru

Datum vyhotovení zápisu: 13. 5. 2020

5

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV /2/1 ze dne 11. 5. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31.12. 2019 včetně informace o
rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění".
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Ing. Roman Bulíček
předseda FiV
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Číslo tisku:
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USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

č. FiV /2/2 ze dne 11. 5. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10
souhlasí
s předloženým materiálem „Změna rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:

PlO-045879/2020

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV /2/4 ze dne 11.5.2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Změna střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025"

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
PlO-045879/2020

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10
č. FiV /2/3 ze dne 11. 5. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační

a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok
2020".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
PlO-045879/2020

Záznamy o činnostech zpracování dle ust. či. 30 nařízení GDPR

Správce osobních údajů
Odbor/organizační
jednotka/oddělení
Agenda odboru/organizační
jednotky/oddělení

Účel zpracování

Právní titul

Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podateln

imb7wg, ústředna: 267 093 111
Zastupitelstvo městské části Praha 10

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV)

Povinnost
zřízení
Finančního
výboru
dle
ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 13172000 Sb., o
hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto
ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákona
o
hlavním
městě
Praze.
Poradní
orgán
Zastupitelstva městské části Praha 10.
zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje
Usnesení Zastupitelstva městské části
Praha 10 číslo 1/11/2018 ze dne 21. 11.
2018
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze

zpracováni prezenčních listin je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů správce

Souhlas
Subjekt osobních údajů

zpracování osobních údajů (pseudonym izace pro
účely zveřejnění) je nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce
'NE
• členové
výboru,
tajemník
výboru,
popřípadě další zastupitelé MČ Praha 10
•

•
•
Kategorie osobních údajů

•

•

•

Zvláštní kategorie osobních údajů
Rozsah zpracování
Zdroj osobních údajů

jiné fyzické osoby, které se na jednání
dostaví (zpravidla občané městské části
Praha 10, přizvaní odborníci apod.) - hosté
občané, kteří podali podnět
fyzické osoby, jejichž údaje se vyskytuji
předkládaných materiálech
členové výboru, tajemník: jméno, příjmení,
titul, kontakt (e-mail/telefon), podpis na
prezenční listině;
hosté: jméno, příjmení, titul, podpis na
prezenční listině:
jestliže se jedná o projednávání nějakého
podnětu od konkrétního občana: jméno,
příjmení, titul, popřípadě adresa či jiný
kontaktní údaj, který tento uvede.

NE
Dle počtu jednání Finančního výboru.
subjekt osobních údajů

Příjemci osobních údajů

Podklady z oddělení správce rozpočtu jsou
dodávány v pseudonym izováné podobě.
• členové Finančního výboru, popřípadě
další zastupitelé městské části Praha 10
• Městská část Praha 10, Úřad městské části
•

Druh zpracování

Způsob zpracování

Zdroje uchování osobních údajů

Lhůty' pro výmaz osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů
Bezpečnostní opatření

Povinné informování subjektů údajů
Další práva subjektů osobních údajů

Praha 10
oprávněné úřední osoby, zařazené do
Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim

nadřízené
Souběžné vedení fyzického a elektronického zápisu
z jednání, včetně předávání oprávněným osobám
(zejména členům výboru). Vytvořeni usnesení a
prezenční listiny. Pseudonymizace zápisu a příloh
pro účely zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vytvoření zápisu, usnesení včetně prezenční
listiny. Pseudonymizace zápisu a příloh pro účely
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Osobní údaje jsou sdružovány u tajemníka výboru,
který zápis zpracovává a dále na odboru
hospodářské správy v rámci vedení archivu správce
osobních údajů (spisová a archivační služba).
V elektronické podobě jsou osobní údaje uchovány
v rámci spisové služby e-spis.
U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána
k trvalému uložení do Archivu hlavního města
Prahy (QS 42-04 Spisový řád Úřadu městské části
Praha 10, zákon č. 499/2004 Sb., o archivaci a
spisové službě).

NE
Osobni údaje jsou vedeny v jednotlivých
materiálech, zápisech a usneseních, v uzamykatelné
skříni nebo zásuvce psacího stolu, ke kterým má
přístup oprávněná úřední osoba. K elektronickým
spisům je přístup omezen dle vymezených
oprávněni.
ANO
Pro plnění právní povinnosti správce:
• právo na přístup

•

právo na opravu a doplnění

•

právo na omezení zpracování

Pro oprávněný zájem správce:
• právo na přístup
•

právo na opravu a doplnění

•

právo na výmaz

•

právo na omezení zpracování

•

právo vznést námitku

Pro veřejný zájem/výkon veřejné moci:

•
•

•
•

Interní odpovědnost za zpracování
Datum a podpis odpovědné osoby

právo
právo
údajů
právo
právo

Lidmila
výboru

na prístup k osobním údajům
na opravu a doplnění osobních

na omezení zpracování
vznést námitku

Gavláková,

Ä®? ‘Sí «.ft

-il

tajemnice
/
■ r-Ai-1

Finančního

