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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

na základě Vaší žádosti ze dne 12. února 2018, kde žádáte o poskytnutí informací na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a to 

informace: 

 

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. 

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. 

 

 

Vám poskytujeme následující informace: 

 

1. Město Hustopeče zajistí soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů vlastními zaměstnanci, zejména důslednou implementací obecného 

nařízení do všech vnitřních předpisů, včetně aktualizace vnitřní směrnice na ochranu 

osobních údajů tj. vytvořením koncepce na ochranu osobních údajů (organizační i technické 

zabezpečení zpracování osobních údajů). V současnosti probíhá důkladná analýza všech 

procesů, kde dochází ke zpracování osobních údajů. Dále probíhá zpracování podkladů pro 

tvorbu „Záznamů o činnostech zpracování“, viz ustanovení článku 23 směrnice. Konkrétní 

kroky při implementaci „Obecného nařízení“ do praxe naší organizace jsou konzultovány 

při pravidelných pracovních setkáních jak s metodiky MVČR, Svazem měst a obcí, tak i 

dozorovým orgánem.  

   

2. Město Hustopeče nezadalo ani neplánuje zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou 

zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu naší organizace s Obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů. Agenda je zajištěna zaměstnanci Města Hustopeče. 
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3. Naše organizace nebude zadávat veřejnou zakázku dle Vaší žádosti, proto nemáme ani 

žádný termín uveřejnění. 

 

4. Město Hustopeče hodlá zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů pouze pro sebe a své organizační složky. Zřizované příspěvkové 

organizace si soulad zajišťují vlastními silami. Město Hustopeče jim poskytuje pouze 

metodickou pomoc. 

 

5. Vzhledem ke skutečnosti, že celou agendu v souvislosti s obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů si Město Hustopeče zajistí výhradně vlastními silami, jsou odpovědi na Vaše 

dotazy uvedené pod body 5a,b,c,d, žádosti o informace bezpředmětné. 

 

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová 

starostka 

 

 


