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Naše zn.: KÚ-3940/2018-TIJ  Hrádek nad Nisou | 30. 05. 2018 
Spis. zn.: ---   

Vaše zn.: E-mail z  Záznam poskytnuté informace dle Žádosti o informace 
podle zákona č. 106/199 Sb. 
 
ZPRACOVÁNÍ URČENÉ K UVEŘEJNĚNÍ – UPRAVENO 
 
Žádost č.: 03/2018 
Žadatel:  DuPonti s.r.o 

 21. 01. 2018  

   

Vyřizuje: Jiří Timulák  

Telefon: +420 482 411 403  

GSM: + 420 125 549 744  

E-mail: tajemnik@muhradek.cz  

 
 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážení, 
 
tímto Vám odpovídáme na Vaši žádost o informace zaslané, resp. datované dne 21. 05. 2018 a podané 
elektronickou cestou (e-mailová zpráva na adresu pro běžnou komunikaci) a námi obdržené 
(zaznamenané podatelnou) dne 22. 05. 2018 (evidované pod č. 3768/2018). 
 
Dle Vaší žádosti jste požádali o následující informace (dotazy), ke kterým uvádíme odpovědi (barevně 
odlišeno):  
 
1. Jak Vaše organizace (městský úřad) zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních 

údajů? 

• Externím poskytovatelem služeb pověřence? 

• Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace? 

Odpověď: Externím poskytovatelem služeb pověřence. 
 
2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem? 

Odpověď:  Měsíční výše odměny s pověřence byla sjednána a činí 10.769,- Kč vč. DPH. 
 
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? 

Odpověď: Od 1. 1. 2017 naše organizace do dne obdržení této žádosti o informace vynaložila 83.000,- 
Kč vč. DPH. 
 
4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3) 

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

• náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, které je v souladu s GDPR; 

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

Odpověď:  

• Náklady na školení činily 5.000,- Kč vč. DPH; 

• Náklady na přípravu právní dokumentace činily 78.000,- Kč vč. DPH; 

• Náklady na IT produkty a služby nebyly žádné, protože s dodavateli máme uzavřené smlouvy 
o udržování produktů dle platné legislativy, a to v rámci poplatků technické podpory. 
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V souvislosti s Vaší žádostí vám: 
Sdělujeme a potvrzujeme výši nákladů za poskytnutí informací, které v tomto případě činí 
0 Kč. 

• Zasílám informace v požadovaném formátu na elektronickou adresu prostřednictvím:  
→ E-mailové adresy (v žádosti uvedené a požadované): viz adresní pole 
→ Datové schránky (v souladu se zákonným postupem úřadu při elektronické 

komunikaci): viz adresní pole 
 
 

S pozdravem 
 
 

 
  Jiří Timulák, tajemník městského úřadu 

Přílohy: 

• nejsou 

Rozdělovník (dále obdrží): 

• 1x vlastní k založení 

 
Vyřízení: 
Elektronicky zasláním do datové schránky a elektronickou poštou do e-mailové schránky 
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