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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím  
 
Vážený pane jednateli, 
 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 21.05.2018, 
doručené našemu úřadu e-mailem dne 22.05.2018 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů, vám níže poskytuji vámi požadované informace: 

Otázka č. 1: Jak Vaše organizace (m ěstský ú řad) zajiš ťuje výkon osoby pov ěřené 
ohranou osobních údaj ů? 

• Externím poskytovatelem služeb pov ěřence? 

• Intern ě, tj. prost řednictvím zam ěstnanc ů Vaší organizace? 

Město zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů externím poskytovatelem 
služeb na základě uzavřené smlouvy. 

Otázka č. 2: Jaká výše odm ěny byla sjednána s pov ěřencem? 

S externím pověřencem byla sjednána odměna ve výši 10.000 Kč měsíčně.  

Otázka č. 3: Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše  organizace (m ěstský ú řad) 
vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do d ne obdržení této žádosti o informace) 
na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR? 

Za uvedené období vynaložilo město Šluknov 69 tis. Kč na uvedení do souladu s GDPR. 

Otázka č. 4: Kolik činily (z celkové částky podle odpov ědi na otázku 3) 

• náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR  (ať již v rámci zvyšování 
kvalifikace či jiných), 

• náklady Vaší organizace na sepis a p řípravu právní dokumentace, která je 
v souladu s GDPR, 

• náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a 
služby se jednalo). 



 
     
     
     
 

 

 

Celková částka 69 tis. Kč podle odpovědi na otázku 3 zahrnovala jak náklady na školení 
týkající se GDPR, tak i náklady na sepis a přípravu právní dokumentace ke GDPR – tyto 
náklady však nejsou konkretizovány, neboť za tuto celkovou cenu služby bylo poskytováno 
více jednotlivých plnění. Náklady na IT produkty a služby nebyly vynaloženy. 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2018, 
schváleným Radou města Šluknov dne 18.12.2017, usnesením číslo 21/94R/2017, účinným 
od 01.01.2018 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mesto-
sluknov.cz), nebyla požadována. 

 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

 

S pozdravem 

 

 

 
Ing. Bc. Ivana Lukešová 
tajemnice 
 
 


