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Žádost o poskytnutí informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informaci z 27. listopadu 2017: 
 

Vážený pane, vážená paní, 
s ohledem na skutečnost, že se naše advokátní kancelář zabývá implementací Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo též GDPR) ve veřejném sektoru, Vás ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o sdělení 
následujících informací: 
 
1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů? 
 
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní 
služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů? 
 
3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete? 
 
4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi ve vašem správním 
obvodu? 
 
 
XY 

 
Odpověď na žádost o informaci z 27. listopadu 2017: 

 
Město Bílina obdrželo 27.11.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte 
o informace: 
 
1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů 

s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 
 
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní 

služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů? 
 

3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete? 
 

4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi ve vašem 
správním obvodu? 

 
Ad 1)  
Problematikou GDPR se intenzivně zabýváme už řadu měsíců a to jak na úrovni MěÚ tak 
i zřizovaných organizací. Vybraní pracovníci se průběžně účastní tematických seminářů. 
Také jsme zorganizovali školení pro všechny vedoucí pracovníky úřadu, města a organizací 
odbornou firmou. Aktuálně plánujeme další kroky v oblasti zpracování úvodní analýzy, která 
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by nám měla identifikovat všechny oblasti (agendy, procesy, atd.)  v rámci chodu úřadu, 
které se GDPR přímo dotýkají.  
 
Dalším předpokládaným krokem bude podrobné zmapování identifikovaných oblastí s cílem 
popsat a posoudit míru jejich souladu ev. nesouladu s nařízením, tak abychom ještě před 
účinností Nařízení mohli přijmout adekvátní technickoorganizační opatření vč. jmenování 
DPO. 
 
Ad 2)  
Ano, plánujeme v roce 2018. 
 
Ad 3)  
10. 
 
Ad 4)  
Neplánujeme. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Ladislav Kvěch 
tajemník MěÚ 
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