
MĚSTO  JESENÍK
MĚĚ STSKÝÝ   ÚÝ ŘĚ AD  JĚSĚNÍÝK

ÚÝ tvar tajemnííka

ŽĚ aídost  o  poskytnutíí  informace  dle  zaíkona  cč.  106/1999  Sb.,  o  svobodneím  prčíístupu
k informacíím č. 17/2018
ČĚ .j.: MJ/27204/2018

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:

Dne 22.05.2018 obdrzčel Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Auditor zčaídost o poskytnutíí informace v souladu se zaíkonem
cč.  106/1999  Sb.,  o  svobodneím  prčíístupu  k  informacíím,  ve  znečníí  pozdeč jsč íích  prčedpisuů  (daí le  jen  „zaíkon
o informacíích“).

Žádost o sdělení: 

Obsah žádosti/dotazu:
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 se jednalo);

K žádosti bylo sděleno:
1. Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík  zajisčťuje  vyíkon  povečrčence  interneč ,  tj.  prostrčednictvíím

zamečstnance nasčíí organizace

2. Vyísče odmečny s povečrčencem nebyla sjednaína, jelikozč  se jednaí  o kumulovanou funkci.

3. Nasče  organizace  vynalozč ila  na  uvedeníí  do  souladu  s  GDPŘ  k  24.  5.  2018  celkem
203.000 Kcč (zaokrouhleneč  na celeí  tisííce):

• 195.000  Kcč  –  cena  komplexníí  sluzčby  externíí  firmy  na  zajisčtečníí  souladu  s  GDPŘ  nasčíí
organizace a dvou prčííspečvkovyích organizacíí, prčicčemzč  cena sčkoleníí vedoucíích zamečstnancuů
v raímci  teí to  sluzčby  cčinila  6.000 Kcč.  Puů vodneč  plaínovaneí  sčkoleníí  vedeníí  mečsta  v  hodnoteč
2.000 Kcč nebylo realizovaíno.

• 8.290 Kcč – jineí  sčkoleníí vztahujíícíí se k problematice GDPŘ
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4. a) naíklady organizace na sčkoleníí cčinili 14.290 Kcč

b) prčííprava dokumentace byla soucčaí stíí  komplexníí  sluzčby externíí  firmy, ve spolupraí ci
s níízč  jsme  prčipravovali  nasči  organizaci  na  soulad  s  GDPŘ.  Čelkovaí  cena  sluzčby  bez
sčkoleníí cčiníí 187.000 Kcč, prčicčemzč  do teí to ceny spadaí  i cena za oblast ÍT. Ěxterníí firma
provedla analyízu ÍT bezpecčnosti a vypracovala dokumentaci  bezpecčnosti informacíí.

c)  Viz  prčedchozíí  bod  4b).  ÍT produkty jsme v  souvislosti  s  GDPŘ k dnesčníímu datu
nenakupovali.
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