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Naše zn.: KÚ-77572022-TIJ  Hrádek nad Nisou | 24. 11. 2022 

Spis. zn.:   ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU 

Vaše zn.: E-mail ze dne:  Záznam o poskytnutí informace  
dle Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
ZPRACOVÁNÍ URČENÉ K ODESLÁNÍ / UVEŘEJNĚNÍ 
Žádost č.: 15/2022 
Žadatel:  Fyzická osoba (viz závěr dokumentu) 

Úprava1:  odeslání  uveřejnění 

 16. 11. a 17. 11. 2022  

   

Vyřizuje: Jiří Timulák   

Telefon: +420 482 411 403  

GSM: + 420 --- --- ---  

E-mail: tajemnik@muhradek.cz  

 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů2  
 

I. 

Město, resp. Městský úřad Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel:  

• zprávu, resp. žádost o poskytnutí informací (datována dnem 16. 11. 2022 a podaná prostřednictvím 

elektronické pošty, resp. e-mailové schránky),  

• zprávu, resp. upřesnění žádosti o poskytnutí informací (datována dnem 17. 11. 2022 a podaná 

prostřednictvím elektronické pošty, resp. e-mailové schránky), obojí evidované pod našim ev. č.: 

7537/2022, v níž požadujete následující informace (citace výňatku ze zprávy): 

 

… „ 
 
1. Žádám o poskytnutí následujících informací, týkajících se výkonu zákonem vyžadovaných agend 
 
- POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (zákonná povinnost pro Vaši organizaci vyplývající z Nařízení GDPR 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 
 
- „PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ (zákonná povinnost pro Vaši organizaci vyplývající ze Směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 
23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie) (dále též „Whistleblowing“) ve Vaší organizaci 
  
(nejlépe zkopírováním a vyplněním celé níže uvedené tabulky do Vaší odpovědi na žádost): 
   

Název Vaší organizace/úřadu:  Město Hrádek nad Nisou 

E-mailová adresa Vaší elektronické podatelny:  podatelna@muhradek.cz 

Agenda GDPR   

Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy 
pověřence pro ochranu osobních údajů (dále 
„pověřenec“)? (Ano/Ne): 

 NE 

Využíváte služeb externího pověřence pro ochranu 
osobních údajů (dále „pověřenec“)? (Ano/Ne): 

 ANO 

Využíváte jeho služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové 
organizace? (Ano/Ne): 

 ANO 

Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací  10 

 
1 Záznam indikuje verzi dokumentu, který je upraven pro odeslání, případně je upraven pro uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, pro případ, kdy je nutné v dokumentu chránit osobní údaje a jiná chráněná data.  
2 V případě nesouhlasu s vyřízením žádosti, lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v souladu s § 16a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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(pokud žádné nejsou, uveďte „0“): 

Pokud využíváte externího pověřence, uveďte prosím 
Vaše náklady včetně DPH vynaložené na služby externího 
pověřence za měsíc říjen 2022: 

 10.769 Kč 

Uveďte prosím jméno a příjmení pověřence:  Ing. Jan Gubáš 

Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální 
smlouvy s externím pověřencem: 

 Uzavřeno na dobu neurčitou 

Agenda ochrany osob, které oznamují porušení práva 
Unie (WHISTLEBLOWING) 

 Netýká se 

Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy 
„příslušné osoby“ v rámci ochrany osob, které oznamují 
porušení práva Unie („Whistleblowing“)? (Ano/Ne): 

 Netýká se 

Využíváte služeb externí PŘÍSLUŠNÉ OSOBY pro výkon 
agendy „Whistleblowing“? (Ano/Ne): 

 Netýká se 

Využíváte jejích služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové 
organizace? (Ano/Ne): 

 Netýká se 

Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací 
(pokud žádné nejsou, uveďte „0“): 

 Netýká se 

Pokud využíváte externí „příslušnou osobu“, uveďte 
prosím Vaše náklady včetně DPH vynaložené na služby 
PŘÍSLUŠNÉ OSOBY za měsíc říjen 2022: 

 Netýká se 

Uveďte prosím jméno a příjmení příslušné osoby:  Netýká se 

Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální 
smlouvy s externí příslušnou osobou: 

 Netýká se 

  
2. Žádám o poskytnutí elektronické podoby (PDF nebo skenu) aktuální smlouvy nebo dohody o poskytování služeb 
pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřené mezi Vaší organizací a externím poskytovatelem formou přílohy 
k odpovědi na tuto žádost.  
Pokud je dodavatelem služby (tj. příjemcem veřejných prostředků) fyzická osoba, stačí poskytnutí jejích ZÁKLADNÍCH 
osobních údajů v rozsahu stanoveném v §8b, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tj. s anonymizací případných osobních 
údajů nad tento rámec. 
  
3. Žádám o poskytnutí elektronické podoby (PDF nebo sken) aktuální smlouvy nebo dohody o  
poskytování služeb příslušné osoby v rámci výkonu agendy ochrany osob, které oznamují porušení 
práva Unie („whistleblowing“) uzavřené mezi Vaší organizací a externím poskytovatelem formou přílohy k odpovědi 
na tuto žádost. 
Pokud je dodavatelem služby (tj. příjemcem veřejných prostředků) fyzická osoba, stačí poskytnutí jejích ZÁKLADNÍCH 
osobních údajů v rozsahu stanoveném v §8b, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tj. s anonymizací případných osobních 
údajů nad tento rámec. 

…“ 
 

Druhou zprávou upřesňujete (citace výňatku ze zprávy): 
… „ 
Pokud má váš samosprávní celek méně než 10 000 obyvatel, prosím pouze o vyplnění první části tabulky (týkající se 
GDPR). Druhou část tabulky (Whistleblowing) A TAKTÉŽ body 2 a 3 žádosti (obě přílohy) NEBERTE v potaz. 

…“ 
 

 

II. 

Na základě Vámi podané žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále 

také jako „zákon 106“) a jejího upřesnění Vám sdělujeme a zasíláme následující informace:  

• k bodu 1. Vaší žádosti si dovolujeme uvést, že jsme vyplnili požadované informace do Vaší 

tabulky, viz výše uvedená citace výňatku z Vaší zprávy, kde jsou tyto informace vyznačeny, resp. 

text je proveden kurzívou a obarven červeně. U druhé části tabulky jsme uvedli: „Netýká se“, 

• k bodu 2. Vaší žádosti zasíláme požadované informace jako přílohu č. 1 k této odpovědi, 
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• k bodu 3. Vaší žádosti sdělujme, že jsme samosprávným celkem s počtem obyvatel do 10 tis. 

Kč, což lze ověřit na internetových stránkách Českého statistického úřadu 

https://www.czso.cz/, a tudíž se nás dotaz netýká. V souladu s Vaším upřesněním k žádosti 

pak na něj neodpovídáme. 
 

III. 

Uvedené informace si dovolujeme poskytnout na základě Vaší žádosti elektronicky, odesláním na 

doručovací adresu, kterou se též rozumí elektronická adresa (tj. např.: datová schránka nebo e-mailová 

adresa), resp. prostřednictvím Vámi uvedené e-mailové schránky (viz rozdělovník níže, v závěru 

dokumentu). 

 

Závěrem Vás prosíme, vzhledem k Vámi požadovanému zaslání informací do e-mailové schránky, 

potvrďte nám příjem elektronické zprávy jednoduchou odpovědí na zaslaný e-mail. Děkujeme. 
 

 

S pozdravem 

 

 
 

 Jiří Timulák  

tajemník městského úřadu 

 

Přílohy: 

• Příloha č. 1- Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR, ze dne 24. 5. 2018 (ve verzi pro uveřejnění, 

v anonymizované podobě) 

Rozdělovník (adresáti): 

• Žadatel: Martin H., nar. XX. XX. XXXX, XXXXXXX, 506 01 Kbelnice | Doručovací adresa: [--- 

doručení viz e-mail] | E-mail: [XXXXXmartin@c-box.cz] | IDDS: [---] 

• Dále obdrží:  1x vlastní (kopie) k založení do spisu (verze k odeslání)  

1x vlastní (kopie) – tajemník městského úřadu (anonym. verze k uveřejnění) 

Vyřízení: 

• Elektronicky zasláním do e-mailové schránky [viz rozdělovník] 

 

https://www.czso.cz/
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