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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu k informacím dne 21.05.2018 a doplněné totožným podáním dne 22.05.2018, Vám požadované 

informace v plném rozsahu sdělujeme. 

Otázka č. 1: Jak Vaše organizace (městský úřad) zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních 

údajů? 

- Externím poskytovatelem služeb pověřence? 

- Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace? 

Odpověď: Městský úřad Nymburk tuto agendu zajišťuje prostřednictvím vlastního zaměstnance. 

Otázka č. 2: Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem. 

Odpověď: Pověřenec jako zaměstnanec pobírá plat, který je stanoven dle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a navazujících předpisů. 

Otázka č. 3: Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace (městský úřad) 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? 

Odpověď: 31 tisíc Kč. 

Otázka č. 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). 
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Odpověď: Náklady na školení činily 31.454 Kč, náklady na sepis a přípravu právní dokumentace 0 Kč 

a náklady na IT produkty a služby 0 Kč. 

Na základě Vaší žádosti je informace poskytnuta pouze v elektronické podobě prostřednictvím Vámi 

uvedeného e-mailu. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Myška, v. r. 
vedoucí oddělení přestupkových agend 
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