




strana 4  únor 2019VzděláVání

Rozvoj vzdělávací politiky vyžaduje stabilitu nejen během čtyřletého mandátu, nýbrž takovou, 
která překlenuje jednotlivé vlády. Je-li navíc ministrem školství objektivně schopný člověk, jeho 
nahrazení politicky „ohebnějším“ kandidátem neprospěje vzdělávací politice. Zejména v době, 
kdy se připravuje Strategie vzdělávací politiky ČR 2030, kdy se jedná o revizi obsahu vzdělávání, 
o nutné podpoře učitelů a dalších zásadních krocích, je nezbytné, aby toto proběhlo kompaktně 
a s porozuměním. EDUin proto ve svém výročním Auditu vzdělávacího systému mezi prvními 
tématy roku 2019 upozorňuje, že odvolání současného ministra by bylo kontraproduktivní a stvr-
dilo by nechvalný trend krátké životnosti šéfů resortu a potažmo politiky úřadu. Jednotlivá témata 
auditu pro rok 2019 budeme přinášet v detailu tiskových zpráv. 
Robert Plaga systematicky podniká 
kroky, které vedou ke konsolidaci resort-
ní politiky, prosazuje zpravidla rozumný 
přístup založený na předchozích šetře-
ních a zejména naslouchá všem stra-
nám. To znamená, že se stýká s učite-
li, řediteli i neziskovými organizacemi 
a umí hledat kompromisy. Plaga se rov-
něž postavil proti zhoubné myšlence 
cut-off skóre, která by měla zpátečnický 
efekt na české školství, jak EDUin varo-
val ve své analýze. 

Robert Plaga také ustanovil pracovní 
skupinu pro přípravu Strategie vzdělá-
vací politiky ČR 2030. Ta má nahradit 
dosavadní strategii 2020 a měla by 
stanovit rámec, v němž budou připravo-
vány další rozvojové politiky pro kratší 

plánovací období. Připravovaná strate-
gie se musí opírat o empirická šetření 
a pojmenovat všechny existující výzvy 
ve vzdělávání. Naproti nim je posléze 
třeba postavit koncepční řešení, která 
povedou ke kvalitnímu a spravedlivému 
společnému vzdělávání v celé republice. 

Audit vzdělávacího systému, který 
EDUin v lednu vydal, ukazuje na řadu 
problémů, jako jsou nerovnosti ve vzdě-
lávání, nedostatek investic, rozdíly 
ve školách mezi regiony nebo nepřipra-
venost systému na změny na trhu práce. 
Strategie 2030 by se těmito výzvami 
měla zabývat, a proto je důležité, aby 
současné priority resortu zůstaly jednot-
né nad jejím zodpovědným sepsáním. 
Kvalitně sestavená pracovní skupina, 

která nyní začala pracovat, by měla své 
budoucí koncepty a vize sdílet i s širší 
veřejností a dokument postavit tak, aby 
byl průběžně sledovatelný. Právě nedo-
statečné indikátory naplňování součas-
né strategie 2020 byly EDUinem v audi-
tu kritizovány. 

Bob Kartous, vedoucí komunikace 
EDUin, řekl: „Bylo by jistě mnohem pří-
znivější, kdyby byla vzdělávací politika 
ČR v takovém stavu, aby se dokázala 
vyrovnat s příchody a odchody minis-
trů, jak v auditu poukazuje Jiří Nantl. 
V takové situaci nejsme a pro rok 2019 
je jednoznačně jednou z nejdůležitějších 
priorit, aby nedocházelo ke zbytečným 
změnám ve vedení. Není k nim objektiv-
ní důvod.“  (ed)

 Foto: pixabay.com

Ministerstvo školství by mělo během 
příprav strategie 2030 zůstat stabilní
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audit vzdělávacího systému:  
jsme v kritickém bodu?
Český vzdělávací systém se ocitá v kritickém bodu. Spekulace o výměně současného ministra 
školství Roberta Plagy ilustrují celkově neutěšený stav vzdělávací politiky. Může se stát, že se 
české školství začne obracet proti vlastní přijaté strategii, podaří-li se z mocenských pozic prosa-
dit takové nápady, jako je cut-off skóre v přijímacích zkouškách na SŠ. Může dojít také k demontá-
ži inkluze. Ani současný ministr školství ale není schopen zajistit významnou strukturální změnu 
rozpočtu, která by zajistila tolik potřebné navýšení investic do vzdělávacího systému. Ani platy 
učitelů nejsou s ohledem na střednědobý výhled jisté. 

Obecně prospěšná společnost EDUin 
zveřejnila Audit vzdělávacího systému 
v ČR 2018/2019. Obsáhlou analýzu, 
souhrn a infografiku najdete na webu 
společnosti www.eduin.cz.

Audit je projekt mapující stav vzdělá-
vání nejen z hlediska dostupných výkon-
nostních dat, ale i v rovině praktické 
vzdělávací politiky a dalších událostí, 
které jej významně formují. Jde o pátou 
aktualizaci v řadě.

Obsáhlá studie sestává z několika 
kapitol. V úvodním souhrnu poukazují 
autoři na to, jak z hlediska vzdělávací 
politiky probíhal rok 2O18 a zároveň 
směřují k důležitým tématům roku 2019. 
Obojí je v podrobnějším detailu roze-

bráno v následujících dvou kapitolách. 
Poslední kapitolu tvoří SWOT analýza 
sumarizující pozitiva a negativa součas-
ného vzdělávacího systému.

Páteř auditu, SWOT analýza, je 
v průběhu let aktualizována a doplňo-
vána o postřehy externích oponentů. 

Tito se zároveň podílejí na komentá-
řích a diskusích k oběma kapitolám 
věnujícím se uplynulému a následují-
címu období.

Bob Kartous, autor konceptu 
a vedoucí komunikace EDUin, říká: 
„Ve více než 100 000 znacích, 269 
poznámkách pod čarou a s 13 opo-
nentkami a oponenty jsme vytvořili 
detailní snímek, z nějž lze vyčíst pod-
statné informace o stavu vzdělávání 
v ČR. A zároveň se nám podařilo uká-
zat na kontroverze, které nutně vzni-
kají i v přísně expertní branži. Věříme, 
že audit bude rezonovat zejména tam, 
kde je toho nejvíce zapotřebí, tedy 
v exekutivě a legislativě.”  (ed)

Na sportovní kluby mládeže  
jdou první desítky milionů korun
Přes 63 milionů už letos poslalo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy v rámci programu Můj klub 
do všech krajů České repub-
liky. A další stamiliony se 
chystají.

Dotační program Můj 
klub vyhlásilo MŠMT loni 
už počtvrté. Počet žádos-
tí pro rok 2019 byl rekord-
ní – o dotaci se přihlásilo 
bezmála šest tisíc klubů, 
ve kterých sportuje přes 700 
tisíc dětí a mládeže. Celkové požadav-
ky jsou 1,4 miliardy korun, což je téměř 
o půl miliardy více než pro rok 2018. 

Ministerstvo plánuje všem žádostem, které 
splňují potřebné náležitosti, vyhovět.

„Pro rok 2019 byla vůbec poprvé 
použita dotační kalkulačka, díky 

které znaly kluby informaci 
o maximální možné dota-
ci již při vyplnění žádosti, 
tedy od října 2018. Kluby 
rovněž uvítaly zjednodu-
šení žádosti a minister-

stvu se navíc podařilo je 
rychleji vyhodnocovat a již 

během února, tedy o dva měsí-
ce dříve než v předešlém roce, začít 

finanční prostředky vyplácet. Referenti 
mají rozdělené regiony, což předpokládá 

do budoucna výhodu znalosti prostředí 
sportovních klubů v konkrétním kraji a spo-
lupráci ministerských úředníků s krajskými 
úřady i krajskými sportovními organiza-
cemi. Na druhou stranu se kluby budou 
obracet na konkrétní osoby, což je vždy 
lepší,“ říká náměstek sekce sportu a mlá-
deže Karel Kovář.

Výzva Můj klub 2019 je zaměřena 
na podporu sportu dětí a mládeže a jejich 
trenérů prostřednictvím sportovních klubů 
a tělovýchovných jednot a na celkové 
vytváření podmínek pro pohybové aktivity 
této cílové skupiny. Kluby mohou peníze 
z výzvy použít také na údržbu a provoz 
svých sportovních zařízení.  (pk)

Vyhlášení 6. Národní výzvy podprogramu INTEr-EurEKa LTE219
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ke dni 1. února 2019 vyhlašuje 
podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a ino-
vací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon 

o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací), ve znění pozdějších 
předpisů, 6. národní výzvu ve výzkumu, 
vývoji a inovacích podprogramu INTER-
EUREKA LTE219 pro podávání projektů 
v rámci  programu mezinárodní spolu-

práce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. 
Uzávěrka soutěžní lhůty je 28. března 
2019. Dokumenty pro uchazeče najdete 
na stránce ministerstva školství v sekci 
Výzkum a vývoj (http://www.msmt.cz/
vyzkum-a-vyvoj-2)

"xx."
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Dotační programy olomouckého kraje v oblasti školství
Olomoucký kraj i pro rok 2019 vypsal několik dotačních programů v oblasti vzdělávání. Z kraj-
ských peněz mohou např. školy a školská zařízení se sídlem v Olomouckém kraji realizovat akce 
a projekty v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a výchovy k udržitelnému 
rozvoji. Stačí v termínu 4. 2. až 20. 2. 2019 požádat o dotaci z Programu na podporu environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019. 
Alokace dotačního programu se po vel-
kém zájmu v loňském roce navýšila 
na 580 000 Kč a výše poskytované dota-
ce pro jednoho žadatele činí 10 000 Kč 
až 30 000 Kč. A na co konkrétně mohou 
být finanční prostředky použity? Účelem 
dotačního programu je podpora environ-
mentálních osvětových akcí zaměřených 
především k významným ekologickým 
dnům (Světový den životního prostředí, 
Den stromů, Mezinárodní den bez aut…) 
a k aktuálním problémům daného regionu; 
podpora realizace dlouhodobých školních 
projektů EVVO; podpora spolupráce školy 
s dalšími školami v oblasti EVVO, pod-
pora školních soutěží s tematikou EVVO 
pro děti a žáky; podpora vytvoření envi-
ronmentálních materiálů s ekovýchovnou 
tematikou; podpora vybavení a úpravy 
přírodní učebny EVVO; podpora zhoto-
vení, opravy, údržby a provozu terénních 
informačních zařízení včetně naučných 
stezek; podpora spolupráce školy s veřej-
ností (obcí) v oblasti EVVO.  

Olomoucký kraj se také významným 
způsobem zaměřuje na podporu žáků 
a studentů z Olomouckého kraje dosahu-
jících výborných studijních výsledků, kteří 
v rámci svého řádného studia na domov-
ské škole v ČR absolvují studijní pobyt 
na škole v zahraničí. Pro rok 2019 je 
v rámci dotačního programu Studijní sti-
pendium Olomouckého kraje na studi-
um v zahraničí připraveno 525 000 Kč. 
Žadatelé mohou od Olomouckého kraje 
získat až 3 000 Kč na měsíc pobytu 

v zahraničí, které lze použít např. k úhradě 
cestovních výdajů, ubytování, stravování či 
nákupu studijních materiálů. Oprávněnými 
žadateli jsou žáci denní formy vzdělává-
ní na středních školách, studenti vyšších 
odborných škol a studenti vybraných baka-
lářských a magisterských studijních pro-
gramů na vysokých školách. Podmínkou 
udělení stipendia je trvalé bydliště žadatele 
na území Olomouckého kraje a splnění 
kritéria nadprůměrného studijního prospě-
chu. Žadatelé z řad žáků středních škol 
a studentů vyšších odborných škol musí 
dále splňovat podmínku studia na některé 
ze škol se sídlem na území Olomouckého 
kraje. O dotaci lze požádat ve dvou ter-
mínech v závislosti na počátku studijního 
termínu v zahraničí. Studenti vyjíždějí-
cí na počátku kalendářního roku žádosti 
podávají od 7. 1. do 21. 1. 2019, a pokud 
zahraniční pobyt začne následující školní 
rok, o dotaci je možní požádat v termínu 
od 17. 6. do 28. 6. 2019. Olomoucký kraj 
zahraniční pobyty podporuje již od roku 
2008 a za tu dobu pomohl již více než 700 
mladým lidem vycestovat za studii.

Olomoucký kraj nezapomíná ani 
na organizace pracující s mládeží, mezi 
které letos rozdělí až 2 000 000 Kč pro-
střednictvím Programu na podporu práce 
s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji 
v roce 2019. Podpora je určena nestátním 
neziskovým organizacím (dále NNO) pra-
cujícím s dětmi a mládeží a nově i školám 
a školským zařízením, jejichž součástí je 
dům dětí a mládeže či středisko volného 

času. Nad rámec toho lze dotaci poskyt-
nout i informačním centrům pro mládež. 
Žadatel musí mít sídlo v Olomouckém kraji 
a může získat dotaci v rozmezí 20 000 Kč 
až 200 000 Kč. Podporovány budou čin-
nosti nekomerčního, neziskového a obec-
ně prospěšného charakteru v oblasti práce 
s dětmi a mládeží v jejich volném čase, 
podpora naplňování cílů Koncepce pod-
pory mládeže na období 2014 – 2020, 
podpora rozvoje práce s dětmi a mláde-
ží, neformálního a zájmového vzdělává-
ní na krajské úrovni, podpora nabídky 
volnočasových aktivit, jak v rámci člen-
ské základny jednotlivých organizací, tak 
i aktivit určených pro neorganizované děti 
a mládež ve volném čase (podpora celo-
roční činnosti i jednorázových akcí včetně 
táborů), podpora poskytování informací 
pro mládež a podpora realizace projek-
tů na krajské, regionální i místní úrovni 
organizací pracujících s dětmi a mládeží, 
které naplňují cíle Koncepce a podmínky 
výzvy. Lhůta pro podání žádostí o dotace 
je stanovena od 1. 4. 2019 do 15. 4. 2019.

Věříme, že vás nabídka dotačních pro-
gramů Olomouckého kraje zaujala a že 
využijete možnosti získat finanční pro-
středky na realizaci vašich aktivit. Aktuální 
informace o dotačních programech včet-
ně podrobných pravidel pro poskytnutí 
dotace naleznete na webových stránkách 
Olomouckého kraje v sekci Dotace, granty 
a příspěvky.

Martin Pustaj
oddělení krajského vzdělávání

s tabletem v lese: moderní výuka lesnictví 
Tablety s mobilními aplikacemi s sebou do praktických cvičení v lese nosí žáci 3. a 4. ročníků 
Střední lesnické školy v Hranicích. Od roku 2019 totiž pracují v rámci odborných předmětů s IS 
SEIWIN - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR. Žáci, kte-
rých je v uvedených ročnících 128, tak získané odborné vědomosti otestují na reálných příkladech 
přímo v provozu. Modernizaci tradičního studijního oboru lesnictví podporuje brněnská rodinná 
IT-firma HA-SOFT, s.r.o., která svůj komplexní informační systém SEIWIN poskytuje školám zdar-
ma pro praktické vzdělávání. 
„Komplexní lesnický a ekonomický infor-
mační systém SEIWIN umožňuje jako 
jediný v ČR řídit jak výrobu, tak ekono-
miku hospodaření lesů – v současnosti 
pomáhá efektivně řídit 93% českých 
lesů. Studenti si tak osvojí nejmoder-
nější a nejpoužívanější technologii 
na trhu, kterou využijí skutečně každý 
den ve svém zaměstnání. Jsme moc 

rádi, že je takto můžeme podpořit v pří-
pravě na budoucí povolání a podílet se 
na rozvoji vzdělávání v oboru,“ shrnuje 
obchodní ředitel brněnské rodinné firmy 
HA-SOFT, s.r.o., Petr Lasota. 

Učitel Střední lesnické školy Hranice, 
Marek Šuba, spolupráci s firmou HA-SOFT 
hodnotí jako velice přínosnou: „Chceme, 
aby si studenti z naší školy odnesli jak 

výborné teoretické základy, tak vlastní 
zkušenost z provozu a praktické doved-
nosti pro budoucí povolání. Využití špič-
kového softwaru SEIWIN v rámci výuky 
tak skvěle zapadá do našeho Školního 
vzdělávacího programu a dává praktické 
výuce další rozměr.“ 

Marek Šuba, učitel odborných před-
mětů, Střední lesnická škola Hranice
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Další informace: 721 087 136, 582 348 520 nebo na www.scholaservis.cz. Nově nás najdete i na Facebooku.

SCHOLA education 
Semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2019

Název a náplň akce Termín
Inkluze: Modely problémového chování a možnosti jeho řešení
8 hodin 6. 3. 2019

Inkluze: Modely problémového chování a možnosti jeho řešení
16 hodin

6. 3. 2019
(začátek semináře)

Praktické finanční úlohy a hry
16 hodin

2. 4. 2019
(začátek semináře)

Kurz primární logopedické prevence 9. 4. 2019
(začátek semináře)

Polytechnika v MŠ
8 hodin 13. 4. 2019

Olomouc, Stupkova 18
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - Čtyři dovednosti v kostce
8 hodin 18.2.2019

Time management – dosahování cílů a překonávání překážek
8 hodin 6. 3. 2019

SYNDROM VYHOŘENÍ (Olomouc)
8 hodin 21. 3. 2019

Jak na administraci Šablon II. (Prostějov)
3 hodin 26. 3. 2019

SYNDROM VYHOŘENÍ (Prostějov)
8 hodin 17. 4. 2019

Nácvik sociálních dovedností pedagoga
8 hodin 29.8.2019

Přihlášky:
Mgr. Zdeňka Roháčková, z.rohackova@scholaservis.cz, informace: 775 033 326, více informací na www.scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Osobnostní rozvoj pedagogů (výjezd)
16 hodin

10. 5. 2019
(začátek semináře)

SYNDROM VYHOŘENÍ (výjezd)
16 hodin

31. 5. 2019
(začátek semináře)

Osobnostní rozvoj pedagogů (výjezd)
16 hodin 26. 8. 2019

Výjezdy:
Mgr. Zdeňka Roháčková, z.rohackova@scholaservis.cz, informace: 775 033 326, více informací na www.scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Dílničky MŠ – inspirace ročním obdobím
4 hodiny 20. 2. 2019

Velikonoce
4 hodiny 4. 3. 2019

Cestou moderního umění – tričko jako umělecké dílo
5 hodin 20. 5. 2019

Přerov, Kouřílkova 8
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín

Přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce – chůva 30. 3. 2019

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M 11. 5. 2019

Zlín, Divadelní 3242
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz
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SCHOLA education 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s. r. o.

Název a náplň akce Termín
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ
16 hodin

30. 3. 2019 
(začátek semináře)

Podpora osobnostního rozvoje pedagogů MŠ 
40 hodin

30. 3. 2019
 (začátek semináře)

Šumperk
Lenka Hodovská, tel.: 703 140 005, l.hodovska@scholaservis.cz

Název a náplň akce Termín
Jaro je zpátky: srdce a srdíčka – symboly lásky
4 hodiny 18. 2. 2019

Základy klasické kresby
16 hodin

20. 2. 2019
(začátek semináře)

Relaxační výtvarné techniky - Výtvarné činnosti úspěšné vždy pro každého!
4 hodiny 20. 2. 2019

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi 
32 hodin

21. 2. 2019
(začátek semináře)

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi 
16 hodin

21. 2. 2019
(začátek semináře)

Přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce – chůva 23. 2. 2019

Metody a formy výuky anglického jazyka na 1. stupni ZŠ 
16 hodin

25. 2. 2019
(začátek semináře)

Praktické finanční úlohy a hry
16 hodin

27. 2. 2019
(začátek semináře)

Keramika II – velikonoce
16 hodin

11. 3. 2019
(začátek semináře)

Velikonoce
4 hodiny 18. 3. 2019

INKLUZE - Program zaměřený na novelu šk. zákona č. 561/2004Sb., - MŠ
16 hodin

20. 3. 2019
(začátek semináře)

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M 24. 3. 2019

Pletení z pedigu
16 hodin

25. 3. 2019
(začátek semináře)

Čtenářská pregramotnost - Jazyková výchova u dětí předškolního věku
16 hodin

28. 3. 2019
(začátek semináře)

Dárek z pedigu 1. 4. 2019

Praktické finanční úlohy a hry
16 hodin

2. 4. 2019
(začátek semináře)

Inspirace ročním obdobím
4 hodiny 10. 4. 2019

Polytechnické činnosti v MŠ
16 hodin

17. 4. 2019
(začátek semináře)

Metody a formy výuky anglického jazyka na 1. stupni ZŠ – trénování výslovnosti
16 hodin

29.4. 2019
(začátek semináře)

Cestou moderního umění -Tričko jako umělecké dílo
4 hodiny 13. 5. 2019

Cestou moderního umění
5 hodin 15. 5. 2019

Osobnostní rozvoj - Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnotících metod
16 hodin

4. 6. 2019
(začátek semináře)

Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy
5 hodin 11. 11. 2019

Animovaný film ve škole
10 hodin

Prostějov, Palackého 151/10
Ing. Eva Holásková, tel.: 731 503 938, e.holaskova@scholaservis.cz
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adaptační zákon k GDPr a jeho nejdůležitější novinky
Pokud něco v roce 2018 hýbalo právnickým světem (a nejen jím), pak to bylo jednoznačně nařízení 
GDPR . Nyní máme již téměř ¾ roku po jeho účinnosti a v mnoha organizacích si pravidla ochrany 
osobních údajů postupně „sedají“. Zaměstnanci se stále učí s novými pravidly zacházet, vedoucí 
zaměstnanci naopak postupně pronikají do kontrolních mechanismů.

Do této poklidné atmosféry však vnese 
trochu neklidu nový právní předpis, který 
přijde v účinnost již za několik měsíců. 
V ochraně osobních údajů se tak i pro 
tento rok chystají novinky. A pro školy 
i obce mohou přinést i velká pozitiva.

Ze seminářů o problematice ochrany 
osobních údajů mnozí víte, že nařízení 
GDPR není jediným předpisem ochrany 
osobních údajů, byť je předpisem beze-
sporu stěžejním. GDPR totiž na několika 
místech dovoluje, aby si určité otáz-
ky ochrany osobních údajů jednotlivý 
stát EU upravil ve svém zákonodár-
ství odlišně, než jak danou věc 
upravuje GDPR. Navíc je také 
potřeba některé otázky z nařízení 
vyjasnit nebo zpřesnit. Tomu má 
pomoci adaptační zákon, který 
je aktuálně v legislativním 
procesu, a my si ho dnes 
spolu představíme. 

Jedná se o nový zákon 
o zpracování osobních údajů, 
který má v souladu s GDPR 
plně nahradit zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. 
Jak již bylo uvedeno – v ČR je 
adaptační zákon stále v legisla-
tivním procesu, nicméně návrh 
zákona už prošel několika stádii 
, a tak se nepředpokládají jeho mar-
ginální změny. Pojďme se tak společně 
podívat, co nám adaptační zákon přinese 
nového a na co si dát pozor.

Zákon je systematicky rozdělen do šesti 
hlav, přičemž do činnosti škol, školských 
organizací a obcí zasáhne pouze několik 
ustanovení hlavy II. a hlavy VI. Ostatní 
normy zákona dopadají na jiné správce 
a zpracovatele osobních údajů.

Výjimka z povinnosti provést DPIA 
Pokud jste si nebyli jistí, zda a ve kte-
rých situacích provést posouzení vlivu 
na ochranu osobních údajů podle čl. 35 
GDPR, pak adaptační zákon nově upra-
vuje hlavní výjimku z této povinnosti, a to 
v případě, kdy ke zpracování osobních 
údajů dochází na základě plnění právní 
povinnosti. 

Typicky v oblasti škol se řešila otáz-
ka, zda s ohledem na množství osob-
ních údajů dětí, musí být vypracován 
dokument posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů (tzv. DPIA), jak ostatně 
naznačovalo jedno z výkladových vodítek 
WP29. 

Adaptační zákon do uvedené proble-
matiky tak vnesl jistotu. Vypracovat DPIA 
není potřeba, pokud ke zpracování osob-
ních údajů dochází na základě plnění 
povinností z právních předpisů. Vzhledem 
k tomu, že školy drtivou většinu osobních 
údajů žáků zpracovávají na základě 

povinností plynoucích ze škol-
ského zákona, vztahuje se 
tak na ně uvedená výjimka.

Jak je to s pokutami?
GDPR přineslo jednu novinku, 

a to rapidní zvýšení pokut, které 
se pohybují v řádech milionů eur 

(nikoli korun). Zákonodárce přistou-
pil k tomu, že pro orgány veřejné 

moci  (obecněji – pro veřejnou sprá-
vu) moderoval výši pokut. 

Snížení pokut se však dočkají pouze 
menší obce (tzv. jedničkové a dvojko-
vé), dobrovolné svazky takových obcí 
a jejich příspěvkové organizace (typic-
ky školy). Těm lze nově uložit pokutu 
maximálně ve výši 5.000 Kč nebo 
15.000 Kč.

Naopak trojkovým obcím vč. 
jejich příspěvkových organizací, 

tedy obcím s rozšířenou působností, 
se snížení pokut netýká, jakož i škol, které 
jsou těmito obcemi zřizovány.

Nová pravomoc Úřadu pro ochranu 
osobních údajů?
A ještě jedna velká změna je nově v adap-
tačním zákoně upravena. Týká se práva 
na informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Novinkou by měla být pravomoc 
ÚOOÚ rozhodovat v přezkumném řízení 
ve věcech práva na přístup k informacím 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím, a záro-
veň rozhodovat ve věcech opatření proti 
nečinnosti v těchto situacích. Doposud 
tyto záležitosti rozhodovalo ministerstvo 
vnitra. Poslanci však navrhují, aby se 
pravomoc v přezkumném řízení přesunula 
na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to 
s ohledem na větší odbornost kontrolorů 
Úřadu. Proti této změně se však zvedla 
vlna odporu v Senátu.

Co dalšího přinese adaptační zákon? 
Úleva pro novináře?
Adaptační zákon v § 17 výslovně uvádí, 
že je dovoleno zpracovávat osobní údaje 
přiměřeným způsobem, pokud má takové 
zpracování být prováděno pro novinářské 
účely, nebo účely akademického, umělec-
kého nebo literárního projevu. 

Uvedené ocení zejména zaměstnanci 
obecních a regionálních tisků, kteří dopo-
sud tápali, zda mohou pořizovat fotogra-
fie z veřejných akcí pořádaných obcí. 
Jednoznačně je tak v adaptačním zákoně 
uvedeno, že v přiměřeném rozsahu tak 
mohou nadále činit.

Přiměřenost se bude posuzovat vždy 
vzhledem ke konkrétní situaci. Například 
reportážní fotografie z veřejné akce včet-
ně doprovodných informací bude mít zcela 
jistě mírnější pravidla ochrany osobních 
údajů, než článek pojednávající o trestné 
činnosti mladistvého.

Závěr
Ani po více jak ¾ roce od účinnosti 
GDPR se nepodařilo přijmout adaptač-
ní zákon. Sněmovnou schválený návrh 
upravuje otázky, které jsou spíše margi-
nálního významu. Rapidní změny oproti 
znění samotného GDPR se nekonají, 
vyjma oblasti ukládání pokut ve veřejné 
správě.

Pro menší obce (tj. I. a II. typu) vč. jejich 
příspěvkových organizací (typicky školy) 
dochází ke snížení pokut, které jim Úřad 
může udělit, a to na částku 5.000 Kč 
a 15.000 Kč.

Novinářům, umělcům a akademikům se 
výslovně určilo, že v přiměřeném rozsahu 
mohou zpracovávat osobní údaje, aniž by 
museli složitě provádět informační povin-
nost nebo žádat o souhlasy se zpracová-
ním osobních údajů.

Senátoři však k navrhované podobě 
mají několik výhrad, například k nové pra-
vomoci ÚOOÚ v oblasti práva na infor-
mace. Připravovaný zákon se tak vrátil 
do Poslanecké sněmovny a počkáme, zda 
dozná změn, nebo bude Senát přehlaso-
ván.

Závěrem však lze uklidnit všechny, že 
ani v případě obcí, ani v případě škol 
nedochází ke vzniku nových složitých 
povinností, na které by školy a obce 
musely neprodleně reagovat.


