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Poskytnutí informace 
 

Dne  12.2.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o poskytnutí 
následujících informací: 
 
1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů 
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) tzv. 
GDPR? 
 
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku 
služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů? 
 
3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 
a) Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno. 
 
4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak“ 
a) Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, 
zřízené vaší obcí? 
 
5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace 
(příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů, pak: 
a) Kdo je dodavatelem těchto služeb? 
b) Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 
c) Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 
d) Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší 
organizaci poskytovány 
 
 
Na základě vyjádření pověřené vedoucí odboru Kancelář úřadu Vám sdělujeme následující: 
 
Ad 1. Soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
plánujeme zajistit realizací opatření, která budou navržena v rámci „vstupní a rozdílové 
analýzy požadavků GPDR a návrhů potřebných kroků pro dosažení souladu s GPDR“, která je 
v současné době zpracovávána. 
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Ad. 2. V souvislostí s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsme 
nezadali a neplánujeme zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázkou na právní služby 
(advokátní kanceláří). 
 
Ad. 5.  
ad a) Dodavatelem těchto služeb je společnost I3 Consultants s.r.o. 
 
ad b) Veřejná zakázka byla uložena vybranému uchazeči v souladu s vnitřní směrnicí města  
Kroměříž „K zadávání veřejných zakázek“. 
 
ad c) Cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány, je 145.200,- Kč včetně DPH. 
 
ad d) Smlouva o dílo se společností I3 Consultants s.r.o. ze dne 25.9.2017 je přílohou této 
odpovědi. 
 
 
 
otisk úředního razítka 
 
 

JUDr. Irena Gráfová 

právník úřadu 

 

 

 

Příloha: 

Smlouva o dílo se společností I3 Consultants s.r.o. ze dne 25.9.2017 
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