
ŽÁDOST 

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

 
 

Žádost o informace ze dne 22.05.2018 
k nařízení GDPR    

  
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
Podstatná část dotazu: 
 

1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů 
(externě x interně)? 

2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem? 
3. Kolik korun organizace vynaložila v r. 2017 a 2018 na uvedení do souladu 

s GDPR? 
4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3) náklady na školení, 

náklady na sepis a přípravu dokumentace, náklady na IT produkty a služby? 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mailem 
 
Dne: 30.05.2018 
 
Odpověď na žádost: 
 
K Vaší žádosti o informace ve věci „nákladů na GDPR“, která byla městu Moravská 
Třebová doručena 22.05.2018, sdělujeme: 

 Městský úřad v Moravské Třebové zajišťuje výkon činností osoby pověřené 
ochranou osobních údajů externím poskytovatelem služeb pověřence. 

 Za poskytování služeb pověřence byla sjednána odměna 5 000 Kč za 1 měsíc. 

 Vyčíslení nákladů Města Moravská Třebová na zajištění souladu s GDPR a na 
související služby:  

               5 500 Kč (6 655 s DPH), za seminář pro vedoucí zaměstnance, 

               4 000 (4 840 s DPH), za školení GDPR a interních auditorů, 

               58 000 (70 180 s DPH), za poskytování služeb při implementaci systému 
ochrany osobních údajů (GDPR); tj. včetně např. přípravy příslušných dokumentů. 

Máme za to, že náklady města, zejména na úseku IT,  pozitivně ovlivnila skutečnost, že 
městský úřad dlouhodobě věnuje pozornost politice bezpečnosti informaci, postupuje 
podle stejnojmenného dokumentu, který definuje základní strategii a zásady týkající se 
bezpečnosti městského úřadu, určuje základní bezpečnostní pravidla pro provoz, 



používání a údržbu informací a informačních prostředků s cílem zajistit požadovanou 
úroveň  ochrany informací v souladu s jejich významem. Od r. 2009 jsme držiteli 
bezpečnostního certifikátu (systém managementu bezpečnosti informací). 

Pro úplnost dodávám, že město vynaložilo také 5 500 Kč (6 655 s DPH) na seminář pro 
vedoucí pracovníky organizací městem zřízených a založených a 54 000 Kč (65 340 s 
DPH)  za poskytování služeb při implementaci systému ochrany osobních  údajů 
(GDPR) pro tyto subjekty. 

 
 
JUDr. Jana Zemánková 
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 
Městský úřad Moravská Třebová 
 
 
Datum zveřejnění informace: 30.05.2018 


