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Váš dopis zn: 

Došlo dne: 22. 5. 2018 

Naše značka: čj. OUMS-512/2018 

Vyřizuje: Provazník 

Malé Svatoňovice: 29. 5. 2018 

 

 
 

Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Dne 22. 5. 2018 obdržel Obecní úřad Malé Svatoňovice prostřednictvím elektronické pošty Vaši 

žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí 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). 

 

Obecní úřad zaevidoval žádost pod č.j. OUMS-512/2018, posoudil ji a konstatuje, že se jedná o žádost  

o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti.  

 

Odpověď je následující: 

1.  Externím poskytovatelem služeb 
 

2.  600 Kč/měsíc bez DPH 
 

3. 16 800 Kč bez DPH 
 

4.  a) 0 Kč 

     b) 9 000 Kč bez DPH 

     c) 7 800 Kč bez DPH – rozšíření stávajícího SW (KEO-X a KEO 4) o modul ALIS GDPR. 

 

 

 
  DuPonti s.r.o. 

  Kaprova 42/14 

  110 00  Praha 1 
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Sdělení zasíláme na základě Vašeho požadavku elektronicky na vaši e-mailovou adresu. 

 

Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace Obec Malé Svatoňovice nepožaduje po žadateli uhrazení 

nákladů za poskytnutí informace podle § 17 InfZ. 

 

Poskytnuté informace budou v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 

přístup na www.malesvatonovice.cz 

 

 

 

   Za obec Malé Svatoňovice: 
 

 

 

      

 

  

       Vladimír Provazník 

               starosta obce   

http://www.malesvatonovice.cz/

