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

 
 
Žádost o informaci ze dne 22.05.2018 
 
 

Vážení, 

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 informací: 

1. Jak Vaše organizace 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 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 a služby 
se jednalo). 

 
 
Za jejich poskytnutí předem děkujeme  
 
Žadatel: 
XY 
 
 
Odpověď na žádost o informaci ze dne 22.05.2018 
 
Město Bílina obdrželo  dne 22.05.2018 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. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů? 

• Externím poskytovatelem služeb pověřence? 

• Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace? 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
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Město Bílina zajišťuje výkon osoby pověřené osoby osobních údajů externím poskytovatelem.  

__________________ 

2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem? 

S pověřencem byla sjednána měsíční odměna ve výši 15.571 Kč (bez DPH). 

__________________ 

3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace 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 ? 

Město Bílina vynaložilo v roce 2017 a 2018 náklady na uvedení organizace do souladu s GDPR 

ve výši 54.450 Kč vč. DPH. 

__________________ 

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 na školení týkající se GDPR činí 54.450 Kč vč. DPH. 

 

• 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 a služby se 

jednalo). 

Město Bílina k dnešnímu dni nevynaložilo žádné náklady v souvislosti se sepsáním 

a přípravou právní dokumentace, která je v souladu s GDPR, a ani na IT produkty a 

služby. 

 

 

S pozdravem 

 

 
 
Miloslav Dvořák 
vedoucí oddělení informatiky 

 
 

 

 


