
 

 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 
Žádost číslo: 18
Evidenční číslo žádosti: 30321/2019
Žádost přijata a zaevidována dne: 20.03.2019
Obsah žádosti: informace o problematice GDPR 
Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi: 

IAK 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV 26.03.2019
Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu 
Přílohy: 0
  
  

Odpověď  
 
 
 
 
Vážená paní, 
 
Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 
 20.03.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o 
problematice GDPR.  
 
Vámi požadované odpovědi jsou vyznačeny červeně níže.  

 

Podklady pro odpověď poskytl Interní audit a kontrola MěÚ Šumperk.   

 

 

S pozdravem,  

 

Mgr. Olga Hajduková 
Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 
vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Jaké pozitivní a naopak negativní dopady mělo doposud zavedení Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) na Vaši organizaci? Na tuto otázku nelze 
jednoznačně odpovědět, jednalo by se o subjektivní hodnocení jedince.  

 

2.  Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů? 

        Externím poskytovatelem služeb pověřence 
        Interně, prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace 

3. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem? 7% osobní ohodnocení 

4. Jak jste řešili tzv. GAP analýzu GDPR (revizi osobních údajů)? V jaké cenové relaci byly nabídky? 
Jakou jste vybrali a hodnotíte toto jako přínos? Externě i vlastními silami. V rozpětí cca 190 až 
220 tis. Byla vybrána firma, jež předložila nejlevnější nabídku. Přínos i spolupráci hodnotíme 
kladně.   

5. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v letech 2017, 2018 a 
2019 (tj. od 1. 1. 2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do 
souladu s GDPR? viz odpověď ad 4. 

6. 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) – tato data jsme nevyhodnocovali, jedná se o zanedbatelnou 
položku; 

          náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu 
s GDPR  - 0,- Kč; 

          náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a 
služby se jednalo) – 0,- Kč; 

          ostatní náklady Vaší organizace (s uvedením o jaké náklady se jednalo) – viz 
odpověď č. 4  

7. Jak tyto náklady vnímá Vaše organizace z hlediska finanční náročnosti vzhledem k rozpočtu? 
Neposuzovali jsme. 

 
 


