Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté,
vítejte v Brně na 17. fóru tajemníků. Těší mě, že se s Vámi opět setkávám v našem městě
nabitém tvůrčí energií letních festivalů a kulturních akcí, které jsou tentokrát spjaté
především s oslavami sta let existence a rozvoje naší republiky. Jsem přesvědčen, že tato
atmosféra pozitivně ovlivní také naše jednání.
Tak jako celá Evropská unie i naše země a její správa se neustále vyvíjí a prochází
důležitými změnami, které se dotýkají také krajů, měst a obcí. Cílem je, aby města a obce
v Čechách a na Moravě prosperovaly, rozvíjely se a v nové Evropě zaujaly co nejdůstojnější
místo. A to ke spokojenosti občanů, kteří tady žijí. Věřím, že k tomu, aby zdejší veřejná
správa byla opravdu profesionální, velkou měrou přispívají i naše každoroční brněnská
setkání, to letošní nevyjímaje.
Zásadu, že dobře fungující moderní stát, město či obec by měly být spravovány na základě
součinnosti občanů a úřadů, tedy na základě uplatňování demokratického řízení, zastával
od počátku vzniku našeho novodobého státu také jeho zakladatel Tomáš Garrigue Masaryk.
Jak se to bude v letošním jubilejním roce jistě často připomínat.
Dovolte mi, abych v této souvislosti zmínil jednu zajímavou historickou skutečnost.
K modernizaci správy města, která v sobě zahrnovala i nový, demokratický prvek, došlo
v Brně už roku 1851, kdy byl mimochodem Tomáši Masarykovi pouhý rok.
Tehdy Brno začal zastupovat a řídit obecní výbor a městská rada v čele s voleným starostou.
Od toho roku už také mohli volit všichni měšťané platící daně. A protože tehdejší brněnští
měšťané byli převážně Němci, přinesl poté vznik republiky, kdy se vláda i v našem městě
vrátila do českých rukou, nesnadné úkoly. Mimo jiné bylo nutné vytvořit novou
administrativu z českých úředníků a zlepšit finanční situaci Brna. To se postupně podařilo
a město si až do dnešních dnů úspěšně buduje image sebevědomé metropole jižní Moravy.
Vraťme se tedy už k našim aktuálním tématům. Jedním z těch, která mají celoevropský
význam a dosah a která ovlivní také správu českých měst a obcí, je jistě Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), které začalo platit
na konci minulého měsíce.

Magistrát města Brna během ročních příprav na přijetí GDPR kontinuálně navázal na své
povinnosti, které jako správce osobních údajů plnil na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. A rád zdůrazňuji, že po celou dobu, kdy měl magistrát přijata
interní opatření k naplnění tohoto zákona, zde nedošlo k incidentu, který by musel řešit Úřad
pro ochranu osobních údajů.
V přípravném období jsme ve spolupráci s externím subjektem popsali veškeré procesy
MMB, při nichž jsou zpracovávány osobní údaje, a vše doplnili o důvod zpracování, tedy
jaký předpis ho nařizuje a v jakém rozsahu a jak dlouho musí být údaje uchovány před jejich
skartací. Identifikovali jsme tak asi 360 těchto procesů.
Na základě zjištěného jsme poté zpracovali dokumenty a přijali opatření vyžadovaná
nařízením. Zřídili jsme také funkční místo pověřence a další funkční místa, které mají
nastavování systému na starosti.
Úprav doznaly internetové stránky města. Co se týká základních úprav agendových
informačních systémů, byly řešeny v rámci aktualizací při pravidelné údržbě a podpoře
stávajícího programového vybavení. Proškolováni jsou také všichni zaměstnanci úřadu.
Kdybych měl výše uvedené shrnout, z hlediska Magistrátu města Brna vlastně k podstatným
změnám nedošlo. Pokud jsou osobní údaje zveřejňovány, pak jako dosud na základě
právních předpisů nebo jiných povinností vyplývajících z charakteru veřejné správy. Snad
jen dokumentů, kterými budeme prokazovat soulad s GDPR, vznikne více.
Neméně zajímavá a podnětná jsou však i témata zabývající se novelami zákonů o územním
plánování nebo o střetu zájmů, témata týkající se pracovněprávní problematiky, dotačních
příležitostí, uzavírání bezchybných smluv a mnohá další. Nepochybuji o tom, že přednášející
si je připravili se standardně vysokou mírou erudice a že tak přispějí k tomu, aby se zase
o něco zlepšila image veřejné správy v očích občanů naší země.
Velká prověrka funkčnosti a spolehlivosti našich úřadů nás čeká už letos na podzim, kdy se
ve více než 6000 obcí po celé České republice budou konat komunální volby. Za Magistrát
města Brna mohu už teď slíbit, že toto náročné období zvládneme s tradiční profesionalitou,
kterou máme podloženu dlouholetou praxí, a že voličům nebudou žádné organizační ani
technické problémy bránit v tom, aby si do čela města zvolili představitele, kterým nejvíce
důvěřují.
Podzim je však ještě relativně daleko, je polovina června a Brno „žhne“ ohňostroji
z mezinárodní přehlídky Starobrno Ignis Brunensis, Festivalem Re:publika a dalšími
velkolepými kulturními, sportovními a společenskými akcemi. Přijměte proto ode mě, dámy
a pánové, na závěr pozvání na soutěžní ohňostroj, který se dnes večer rozzáří nad hladinou
Brněnské přehrady. Připravili ho francouzští tvůrci ze společnosti POK 2.0 Lux Factory
z Francie a nazvali jej stylově Noc pod hvězdami.
Přeji vám příjemný pobyt v Brně a hodně krásných a inspirativních zážitků pod hvězdnou
oblohou plnou barev a imaginace.

