
Město Luhačovice 
Nám. 28. října 543 
763 26, Luhačovice 
 
 
Praze dne 12. 2. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Věc:   Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Povinný subjekt:  
město Luhačovice 
se sídlem:  Nám. 28. října 543, 763 26, Luhačovice 
 
 
dále jen jako „Povinný subjekt“ 
 
 
Žadatel:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
se sídlem:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:     xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Znění žádosti: 
Vážení, 
ráda bych tímto přípisem požádala Povinný subjekt o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, a to formou odpovědi na níže uvedené otázky: 
 
1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů 

s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) 
tzv. GDPR? 

  
 
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku 

služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů? 
 
 

3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno. 

 
 

sekretariat
Textové pole
I/4/2018/20



4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 
 

a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro 
příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí? 

 
 

5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i 
vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak: 
 

a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? 
 

b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 
 

c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 
 

d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby 
vaší organizaci poskytovány. 

 
 

 
 
Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. 
 
 
 
V úctě  

 
xxxxxxxxxxxxxxx 
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Město Luha čovice  
nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE: 2018-02-12 
NAŠE ZN./Č.J.: MULU 2760/2018/20 

VYŘIZUJE: Lucie Suchánková 
TELEFON: 577 197 448 
EMAIL: suchankova@mesto.luhacovice.cz 

DATUM: 19.02.2018 

      
      

  

 

 
Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném p řístupu 
k informacím  
 
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, kterou jsme obdrželi 12.02.2018, Vám sdělujeme následující: 
 
1. Jakým zp ůsobem zajiš ťujete (p říp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních úd ajů 

s Obecným na řízením o ochran ě osobních údaj ů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. 
GDPR? 

 
V současnosti probíhá zpracovávání dat pro vstupní analýzy, následně budou zpracovány rozdílové 
analýzy a návrhy řešení, specifikace identifikovaných procesů, navržení postupů řízení procesů 
zpracování osobních údajů, implementace do vnitřních předpisů organizace, integrace standardů 
ochrany osobních údajů do obecných pravidel bezpečnosti informací. 
   
 
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího  řízení veřejnou zakázku na dodávku 

služeb pro zajišt ění souladu vaší organizace s Obecným na řízením o ochran ě osobních 
údajů? 

 
Byly zaslány poptávky subjektům, se kterými jsme v minulosti spolupracovali v oblastech vzdělávání, 
poradenství, apod. Na základě zaslaných nabídek byl vybrán dodavatel a zadána zakázka malého 
rozsahu. 

 
3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 

a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uve řejněno. 
 
Výběr dodavatele již proběhl, viz bod č. 2. 
 
4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 

 
a. Zajiš ťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních  údajů s Obecným na řízením 

o ochran ě osobních údaj ů pouze pro sv ůj obecní ú řad, nebo i pro p říspěvkové 
organizace, z řízené vaší obcí? 

 
Smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Adresa záznamu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4699720 
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5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i 
vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak: 
 

a. Kdo je dodavatelem t ěchto služeb?  
 
Viz bod 4. a. 
 

b. Byl tento dodavatel vybrán na základ ě zadávacího řízení veřejné zakázky? 
 
Viz bod č. 2 
 

c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskyto vány? 
 
Viz bod 4. a. 
 

d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základ ě které jsou tyto služby 
vaší organizaci poskytovány. 

 
Viz bod 4. a. 
 
 
Na základě § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto považujeme 
informaci za poskytnutou. Úhrada nákladů za poskytnutí informace podle § 17 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb. není požadována. 
 
 
 
 
Bc. Lucie Suchánková 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
elektronicky podepsáno 
  

 


