
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK

Útvar tajemníka

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 11/2018
Č.j.: MJ/08589/2018

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne 12.02.2018 obdržel Městský úřad Jeseník, Interní audit žádost o poskytnutí informace v souladu se
zákonem č.  106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o informacích“).

Žádost o sdělení: 

Obsah žádosti/dotazu:

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 zajisti) 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 mate vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaši 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 veškeře smluvní dokumentace na základě které jsou tyto služby vaší     

organizaci poskytovány.
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K žádosti bylo sděleno:

1) Soulad  s  nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady  2016/679  o  ochraně  fyzických  osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR) řešíme ve spolupráci s externí firmou,
která se touto problematikou ve veřejném sektoru zabývá a která v této oblasti nabízí své služby.

2) Již jsme realizovali  veřejnou zakázku ve formě uzavřené výzvy k podání nabídky v rozsahu
zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, která není zadávána postupy podle zákona, ale postupy dle Metodického pokynu
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, ve smyslu § 31 zákona za dodržení
zásad uvedených v § 6 zákona a je  v souladu s interní  Směrnicí  rady města č.  3/2016 o zadávání
veřejných zakázek.

3) Viz odpověď č. 2 – veřejná zakázka již byla realizována.

4) Zajištění  souladu je  realizováno pro městský úřad a  2  příspěvkové organizace.  Pro  ostatní
příspěvkové organizace nyní zvažujeme další postup a zároveň provádíme průzkum trhu z hlediska
cenových relací.

5)
a) Dodavatelem služeb je firma I3 Consultants, s.r.o. 
b) Tento dodavatel byl vybrán způsobem, který je popsán v bodu 2.
c) Cena služby je 195.000 Kč bez DPH.
d) Smluvní  dokumentace je  uveřejněna na Registru smluv pod ID smlouvy 3888544,  ID verze

4194164: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4194164
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