
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 9 
 DNE: 25. 02. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 116/2019/MST 

 

NÁZEV: 
 

Do práce na kole  

 

ANOTACE: 
 
Návrh na zapojení města do celorepublikové kampaně Do práce na kole 2019.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Rada města po projednání schvaluje zapojení města do celorepublikové kampaně Do práce na 
kole, schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci této kampaně a smlouvu o zpracování 
osobních údajů se sdružením Auto*Mat, z.s.  v předloženém znění. 
 
 
Rada města zmocňuje Ing. Josefa Klementa, místostarostu, uzavřením těchto smluv. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů: 

Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
oPM 

Předkládá: 
Místostarosta Ing. Josef Klement 

 



 

Název materiálu:  Do práce na kole  
 
Počet stran:    1 
Počet příloh:   2 
 
 
Popis 

Kampaň na celonárodní úrovni organizuje občanské sdružení Auto*Mat. Cílem a smyslem 
kampaně, soutěže je motivovat veřejnost k pravidelnému využití kola jako dopravního prostředku 
do zaměstnání na krátké a střední vzdálenosti. Firemní 2-5 členné týmy se vzájemně motivují k 
dosažení požadované pravidelnosti ve využití kola jako prostředku k cestě do zaměstnání v 
průběhu soutěžního měsíce května. Každý účastník má možnost si v soutěžním profilu nastavit 
svůj pracovní kalendář a následně potvrzuje realizované cesty na kole. Při dosažení průměrné 
pravidelnosti 66% postupují týmy i jednotlivci do závěrečného losování o ceny. Paralelně se 
soutěží i v kategoriích výkonnosti mezi muži a ženami. Dalším motivačním faktorem jsou akce 
zdarma tzv. „na triko“ pro všechny registrované účastníky. Soutěžící můžou využít např. nabídku 
návštěvu minipivovaru, snídaně na triko, prohlídka HZS Žďár n.S., volné vstupy ve vybraných 
zařízeních a termínech. Každý registrovaný účastník obdrží tričko s originálním motivem daného 
ročníku a toto mu slouží jako volná vstupenka na díky partnerům realizované společné akce. 

 
Kampaň je podporována krajem Vysočina, který každoročně věnuje hlavní cenu: kolo. 

V letošním roce podporováno i SFŽP.  
 
Geneze případu 

• V roce 2016 se zapojilo celkem 57 soutěžících, v roce 2017 62 soutěžících a v roce 2018 
81.   

• V roce 2017, 2018 byly náklady spolufinancovány z  MA 21.  

 
Návrh řešení 

Uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2019 a smlouvu o 
zpracování osobních údajů se sdružením Auto*Mat, z.s. Pověřit realizací a jako kontaktní osobu a 
koordinátora za město Žďár nad Sázavou Radku Remarovou. Městský organizátor realizuje 
kampaň a soutěž při využití jednotného grafického vizuálu, administračního rozhraní, registračního 
systému včetně evidence jízd soutěžících poskytnutého národním koordinátorem kampaně. 
Národní organizátor kampaně poskytuje dále podporu v oblasti organizace a marketingu. 
Předpokládaný celkový rozpočet na realizaci kampaně je 5.000,--Kč. Finanční prostředky na 
realizaci kampaně a soutěže jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2019 kapitola Aktivně 
pro Žďár.  
 
Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání schvaluje zapojení se do celorepublikové kampaně Do práce 
na kole a uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2019 a smlouvy o 
zpracování osobních údajů při realizaci této kampaně se sdružením Auto*Mat, z.s. 

Rada města zmocňuje  Ing. Josefa Klementa, místostarostu, uzavřením těchto smluv. 

Doporučení předkladatele 
• Schválit návrh usnesení. 

Stanoviska  
• Zapojení se do projektu projednáno s panem starostou, paní místostarostkou a  panem 

místostarostou.  
• Smlouvy konzultovány s JUDr.  a  

(pověřenec pro ochranu osobních údajů). 



SMLOUVA 0 ZPRACOV ANi OSOBNiCH UDAJO 

uzavi'ena die cl. 28 Nai'izeni Evropskeho parlamentu a Rady (EU) c. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, obecneho nai'izeni o ochrane osobnich udaju (dale jen 
,GDPR") 

Auto*Mat, z.s. 
registrovana u MS v Praze, oddil L vlozka 18119 
se sidlem Praha 1, Vodickova 36, PSG 11000 
IG: 22670319 
zastoupeny 
(dale jen jako ,spravce") 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

clenem vykonne rady 

IG: 00295841 DIG: CZ00295841 
zastoupene panem istostarostou mesta 

(dale jen jako ,zpracovatel") 

uzavi'eli nize uvedeneho dne, mesice a roku tuto smlouvu o zpracovani osobnich 
udaju: 

I. 

Predmet a ucel smlouvy 

1. Zpracovatel je mesto Zdar nad Sazavou. 
2. Zpracovatel na zaklade povei'eni spravce, sjednanem ve Smlouve o 

spolupraci pi'i realizaci kampane Do prace na kale ze dne 26.02.2019 bude 
pro spravce provadet mimo jine cinnost spocivajicf v oslovovani a komunikaci 
s ucastniky kampane ,Do prace na kale" (dale jen sluzby"). Radne 
poskytovani sluzeb vyzaduje mimo jine i zpracovani osobnich udaju ucastniku 
kampane ,Do prace na kale" (dale jen ,kampan") . 

1 



3. Predmetem teto smlouvy je uprava vzajemnych prav a povinnosti smluvnich 
stran pri zpracovani osobnich udaju zpracovavanych zpracovatelem 
v souvislosti s poskytovanim sluzeb, a to v rezimu GDPR. 

II. 

Rozsah a ucel zpracovani osobnich udaju 

1. Zpracovatel bude zpracovavat osobni udaje ucastniku kampane urcenych 
spravcem, a to v rozsahu: jmeno, prijmeni, telefonni cislo a e-mail ucastnika, 
tym, za ktefY' ucastnik pojede a jeho prislusnost k tirme, kde pracuje. ucelem 
zpracovani osobnich udaju die teto smlouvy je zejmena vedeni komunikace 
s ucastniky kampane a plneni smluvnich a pravnich povinnosti spravce. 

2. Predmetem zpracovani osobnich udaju na zaklade teto smlouvy nejsou citlive 
udaje ve smyslu GDPR. 

3. Osobni udaje budou zpracovany po dobu poskytovani sluzeb s tim, ze 
ukoncenim smlouvy o poskytovani sluzeb bez dalsiho zanika i tato smlouva. 
Ukoncenim teto smlouvy nezanikaji povinnosti zpracovatele tykajici se 
bezpecnosti a ochrany osobnich udaju az do okamziku jejich protokolarni 
uplne likvidace ci protokolarnimu predani jinemu zpracovateli. 

4. Smluvni strany se dohodly, ze zpracovani osobnich udaju na zaklade teto 
smlouvy bude bezplatne, pricemz zpracovatel nema narok na nahradu 
nakladu spojenych s plnenim teto smlouvy. Tim neni dotcen narok 
zpracovatele na odmenu za poskytovani sluzeb. 

Ill. 

Povinnosti smluvnich stran 

1. Spravce je pri plneni teto smlouvy povinen: 

a) zajistit, ze osobni udaje budou zpracovany vzdy v souladu s GDPR a 
zakonem 0 zpracovani osobnich udaju, ze tyto udaje budou aktualni, presne a 
pravdive, jakoz i to, ze tyto udaje budou odpovidat stanovenemu ucelu 
zpracovani; 

b) prijmout vhodna opatreni, aby poskytl subjektum udaju strucnym, 
transparentnim, srozumitelnym a snadno pristupnym zpusobem za pouziti 
jasnych a jednoduchych jazykovych prostredku veskere informace a ucinil 
veskera sdeleni pozadovana GDPR a zakonem o zpracovani osobnich udaju. 
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2. Zpracovatel je pri plneni teto smlouvy povinen: 
a) nezapojit do zpracovani osobnich udaju zadneho dalsiho zpracovatele bez 
predchoziho konkretniho nebo obecneho pisemneho povoleni spravce; 

b) zpracovavat osobni udaje pouze na zaklade dolozenych pokynu spravce, 
vcetne v otazkach predani osobnich udaju do treti zeme nebo mezinarodni 
organizaci; 
c) zohlednovat povahu zpracovani osobnich udaju a byt spravci napomocen 
pro splneni spravcovy povinnosti reagovat na zadosti o vykon prav subjektu 
udaju, jakoz i pro splneni dalsich povinnosti ve smyslu GDPR; 

d) zaj istit, aby systemy pro automatizovana zpracovani osobnich udaju 
pouzivaly pouze opravnene osoby, ktere budou mit pristup pouze k osobnim 
udajum odpovidajicim opravneni techto osob, a to na zaklade zvlastnich 
uzivatelskych opravneni zrizenych vylucne pro tyto osoby; 

e) zajistit, ze jeho zamestnanci budou zpracovavat osobni udaje pouze za 
podminek a v rozsahu zpracovatelem stanovenem a odpovidajicim teto 
smlouve; 

f) na zadost spravce kdykoliv umoznit provedeni auditu ci inspekce tykajici se 
zpracovani osobnich udaju; 

g) po skonceni teto smlouvy protokolarne odevzdat spravci nebo nove 
poverenemu zpracovateli osobni udaje zpracovane po dobu poskytovani 
sluzeb, cimz neni dotcena zakonna povinnost zpracovatele nektere 
z osobnich udaju archivovat. 

3. Smluvni strany jsou pri plneni teto smlouvy povinny: 

a) zavest technicka, organizacni, personalni a j ina vhodna opatreni ve smyslu 
GDPR, aby zajistily a byly schopny kdykoliv dolozit, ze zpracovani osobnich 
udaju je provadeno v souladu s GDPR a zakonem o zpracovani osobnich 
udaju tak, aby nemohlo dojit k neopravnenemu nebo nahodilemu pristupu k 
osobnim udajum a k datovym nosicum, ktere tyto udaje obsahuji, k jejich 
zmene, zniceni ci ztrate, neopravnenym prenosum, k jej ich jinemu 
neopravnenemu zpracovani, jakoz i k jinemu zneuziti , a tato opatreni podle 
potreby prubezne revidovat a aktualizovat; 

b) vest a prubezne revidovat a aktualizovat zaznamy o zpracovani osobnich 
udaju ve smyslu GDPR; 

c) radne a vcas ohlasovat pripadna poruseni zabezpeceni osobnich udaju 
Oradu pro ochranu osobnich udaju a spolupracovat s timto uradem v 
nezbytnem rozsahu; 

d) navzajem se informovat o vsech okolnostech vY'znamnych pro plneni 
predmetu teto smlouvy; 

e) zachovavat mlcenlivost o osobnich udajich a o bezpecnostnich opatrenich, 
jejichz zverejneni by ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju, a to i po skonceni 
teto smlouvy; 

f) postupovat v souladu s dalsimi pozadavky GDPR a zakona o zpracovan i 
osobnich udaju, zejmena dodrzovat obecne zasady zpracovani osobnich 
udaju, plnit sve informacni povinnosti, respektovat prava subjektu udaju a 
poskytovat v teto souvislosti nezbytnou soucinnost, nepredavat osobni udaje 
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tretim osobam bez potrebneho opravneni, tim neni dotceno plneni zakonnych 
povinnost[ pri predavan[ osobnich udaju uradum verejne zpravy, pripadne 
dalsimu zpracovateli. 

IV. 

Zaverecna ustanoveni 

1. Tato smlouva a pravni pomery z ni vzesle a s nf souvisej[cf se ridi Narizenim 
a pravnfmi predpisy Geske republiky, zejmena pak ustanovenimi zakona o 
zpracovani osobnich udaju. 

2. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti okamzikem podpisu posledni ze 
smluvnfch stran. 

3. Tuto smlouvu lze menit, doplnovat nebo zrusit pouze pisemne, nikoliv ovsem 
prostrednictvim elektronickych zprav bez kvalifikovaneho elektronickeho 
podpisu ve smyslu Narizenf Evropskeho parlamentu a Rady (EU) c. 910/2014 
(eiDAS). 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) originalech , pricemz jedno (1) 
vyhotovenf je urceno pro spravce a jed no (1) pro zpracovatele. 

5. Smluvni strany prohlasujf, ze si navrh teto smlouvy pozorne a peclive precetly, 
ze dobre rozumi jeho obsahu a ze ten odpovida jejich skutecne vuli , na dukaz 
cehoz pripojuji sve podpisy a uzavirajf tuto smlouvu. 

6. Smluvni strany vyslovne souhlasi se zverejnenim celeho textu teto smlouvy 
na verejne pristupnych webovych strankach mesta Zd'aru nad Sazavou. 

V Praze dne Ve Zd'are n.S. dne 26.02.2019 

spravce zpracovatel 

4 



Smlouva o spolupraci pri realizaci kampane 

Do prace na kale 2019 

1. Smluvni strany 

Narodni organizator kampane Do prace na kole 2019 

Auto*Mat, z. s. 
sfdlo: Vodickova 36, 11 o 00, Praha 1 
sdruzeni registrovimo u Ministerstva vnitra CR dne 19. 9. 2007 pod Cislem VS/1-1 /68 776/07-R. 
IC: 22670319, DIC: CZ22670319 

kontaktni osobou za narodniho koordinatora kampane Do prace na kole 2018 Auto*Mat, z. s. 
j 

a 

Mestsky organizator kampane Do prace na kole 2019 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 2271 1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 
IC: 00295841 DIC: CZ00295841 
zastoupene panem mesta 

se podpisem teto smlouvy zavazuji ke spolupraci pn realizaci kampane Do prace na kole 2019. 
Smlouvu uzaviraji po vzajemne dohode, v dobre vire a svobodne. 

~anizator kampane Do prace na kole 2019 pro mesto Zd'ar nad Sazavou je 
~omunitni koordinatorka. 

2. Predmet spoluprace 
Predmetem spoluprace je realizace kampane Do prace na kole 2019. 

Narodnf organizator se zavazuje zejmena k temto cinnostem: 

(a) R.izeni vsech mestskych organizatoru, jejich skoleni, prubezna komunikace s nimi, jejich 
podpora a poradenstvi. 

(b) Tvorba pravidel a souteznich kategorii kampane Do prace na kole. 

(c) Vytvoreni komunikacniho planu a jeho uskutecneni na narodni urovni (media, reklama, 
facebook a web). 



(d) Vytvoreni grafickeho konceptu kampane a vsech odvozenych grafickych navrhu tiskovin i 
digitalnich medii (koordinace tvorby vesker}'ch grafickych materialu kampane ve vsech 

partnerskych mestech, predtiskova pnprava a po dohode i tisk plakatu, zpracovani 
vsech formatu webovych banneru, zpracovani videi atd.) 

(e) V}'voj a provozovani centratnich webov}'ch stranek kampane www.dopracenakole.cz, tvorba 
obsahu webovych stranek na narodni urovni, zajisteni v"Yvoje doporucenych mobilnich 
aplikaci pro ucely kampane. 

(f) V}'voj a provozovani centrcHniho registracniho systemu ucastniku a poskytovani sluzeb 
HelpDesku ucastnikum z cele Ceske republiky. 

(g) Kompletni zajiSteni, tj. vse od grafickeho navrhu az po dodavku startovnich balicku s tricky 
pro vsechny ucastniky souteze. 

Mestsky organizator se zavazuje k temto cinnostem: 

(h) Realizace mistniho komunikacniho a medialniho planu v}'lucne s vyuZitim materialu 
pnpravenych narodnim koordinatorem. 

(i) Propagace souteze a ziskavani ucastniku souteze ve meste Zd'ar nad Sazavou. 

G) Poradani a produkce mistnich propagacnich a spolecenskych akci pro ucastniky (jarni 
cyklojizda, akce na triko, zaverecny veC:irek s odmenovanim vitezu). 

(k) ZajiSteni vecnych cen pro viteze vsech souteznich kategorii ve vasem meste. Pri navazovam 
partnerstvi a uzavirani smluv s partnery je zohlednen Eticky kodex narodniho organizatora. 

(1) Spolutvorba obsahu digitalnich medii (posty na Facebook, aktuality v lokalni sekci webu) . 

3. Prava a povinnosti 

Narodnf organizator date: 

(m) Bude povazovat mestskeho organizatora za jedineho organizatora pro mesto Zd'ar nad 
Sazavou. 

(n) Umozni mestskemu organizatorovi pouzivat v obdobi prosinec 2018 - njen 2019 znacku Do 
prace na kole pro veskerou ustni a pisemnou komunikaci. 

( o) Zmocnuje mestskeho organizatora jed nat jmenem kampane Do prace na kole v rozsahu 
potrebnem pro zajiSteni cinnosti uvedenych v bodech (h)- (I) teto smlouvy. 

(p) Narodni organizator rna pravo kontrolovat dodrzovani bodu uvedenych v bode (h) - (I) a v 
pnpade jejich neplneni zadat realizaci neplnenych bodu jinemu subjektu. 



Mestsky organizcitor dale: 

(r) lnformuje narodnfho organizatora 0 skutecnostech ovlivnujicfch zajistenf cinnostf 
uvedenych v bodech (a)- (g) teto smlouvy. 

(s) Poskytne narodnimu organizatoru plneni v celkove vysi 0,- Kc (bez DPH) jako podil na 
nakladech kampane, a to formou uhrady faktury na zajistenf kampane Do prcke na kole. 

(t) Pro komunikaci kampane nevyuzije jine materialy, nez materialy poskytnute narodnfm 
organizatorem podle bodu {d). 

(u) Zajisti, ze osobnf udaje ucastniku kampane bude zpracovavat v souladu se zakonem c. 
10112000 Sb., o ochrane osobnich udaju. 

(v) Mestsky organizator ma narok na startovne zdarma pro 5 ucastnfku. 

Tato smlouva nab'iva platnosti okamzikem podpisu obou smluvnich stran. Smlouva je ve dvou 
vyhotovenich, kazda strana zfska jeden original. Pnpadne zmeny budou reseny formou dodatku. 

Smluvnf strany vyslovne souhlasi se zverejnenim ceh~ho textu teto smlouvy na verejne pristupnych 

webovych stn3nkach mesta Zd'aru nad Sazavou. 

Uzavrenf teto smlouvy schvalila rada mesta Zd'ar nad Sazavou na svem zasedanf dne: 25.02.2019 

usnesenfm c.j. 116/2019/MST. 

V Praze dne: Ve Zd'ai'e nad Sazavou dne: 26.02.2019 

za Auto*Mat, z. s. za mesto Zd'ar nad Sazavou 

en V'jkonne mfstostarosta 
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