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Městský ú řad Luha čovice  
odbor vnitřních věcí 
nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE: 21.05.2018 
NAŠE ZN./Č.J.: MULU 8652/2018/20      

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

DATUM: 29.05.2018 

  
      

 

 

 
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 21.05.2018, Vám sdělujeme následující: 
  
1. Jak Vaše organizace (městský úřad) zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?  
 
Město Luha čovice jmenovalo pov ěřencem na ochranu osobních údaj ů vlastního zam ěstnance.  
 
2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?  
 
Pověřenec na ochranu osobních údaj ů je od 25.05.2018 za řazen do 11. platové t řídy na základ ě 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve ve řejných službách a správ ě ve znění 
pozd ějších p ředpis ů. Jedná se o kumulovanou funkci, pom ěrná částka je stanovena na 20 % 
mzdových náklad ů tohoto zam ěstnance. 
 
3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace (městský úřad) vynaložila v roce 2017 a 
2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu 
s GDPR?  
 
Město Luha čovice uzav řelo Smlouvu o implementaci GDPR, která byla zve řejněna v Registru 
smluv a je dostupná na: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4699720 
 
4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi 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 přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;  
 
Částka na implementaci je obsahem smlouvy o implemen taci GDPR, viz odpov ěď č. 3 
 
• náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo).  
 
V sou časné dob ě město Luha čovice provádí v rámci dota ční výzvy 28 IROP implementaci 
nového informa čního systému, který již bude obsahovat funkce pro p ravidla GDPR, tudíž 
k navýšení náklad ů na nákup produkt ů a služeb nedojde.  
 
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 

sekretariat
Psací stroj
I/9/2018/20



 

V Praze dne 21. května 2018  

ŽÁDOST O INFORMACE  

Vážení,  

jakožto provozovatelé největší české služby zajišťující vzory, publikace, nástroje a 
poradenství pro řádnou implementaci GDPR dlouhodobě mapujeme vývoj nákladů na 
zajištění souladu s GDPR a na spojené služby.  

V této souvislosti a v souvislosti s nařízením GDPR, které nabude účinnosti 25. května 2018, 
si Vás dovolujeme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění, požádat o zpřístupnění následujících informaci:  

1. Jak Vaše organizace (městský úřad) zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních 
údajů?  

• Externím poskytovatelem služeb pověřence?  

• Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?  

2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?  

3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace (městský úřad) vynaložila v 
roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší 
organizace do souladu s GDPR ?  

4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi 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 přípravu 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).  

 

Informace žádáme poskytnout elektronicky na naši emailovou adresu xxxxxxxxxxxxx 

Za jejich poskytnutí předem děkujeme.  

S pozdravem,  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 


