
26do"t dle zhkona t,.106/ 1999 sb., o svobodn6m prlstupu k informacrm

Prosim o poskytnuti n6sledujicich informa ci dle zdkona (. 106/1999 Sb., z drivodu vypracov6ni
m6 diplomovl price, kter6 se qik6 Implementace GDpR :

Na n6sleduiici otLzky prosim odpovidejte jak z pohledu zami.stnavatele, tak z pohledu
zptostiedkovatele osobnich ridajri (rtun6. evidence, datab6ze).

^) Potet zam6stnancfi, na iiadE/orgatizaci.
b) Piiyali jste doposud ndjak6 technick6 opatieni, tikajici se GDPR? Pokud ano, prosim o

jejich qiidet.

.) Kdo bude zaY6{ alad/organtzact spr|vcem osobnich irdajA? (prosim o sd6leni dosavadni
funkce f pracovni pozice)

d) I(do bude zaY6i iiad/organtzacrpovliencem osobnich irdajri? (prosim o sddleni
dosavadni funkce/pracovni pozice)

^. u otdzek c) a d) prosim o sd6leni, zda budete mit intemiho spr6.vce a interniho
pov6ience v timct. Va5eho iiaduf orgarizace nebo zda vyuiiiete externiho
pracovnika (pokud ano, prosim o sd6leni, zda na zdWad| smlour.ry/dohody)

- pokud bude externi povdienec ii sprivce prosim o sd6leni
finanini ndkladovosti

.) Povaiujete lrrateriilly ainformace,kter6m6tev souiasn6dobdkdispozici zadostadujici?
Pokud ano, prosim o jejich lryiet.

0 PovaZujete Skoleni, kter6 se doposud uskuteinila v rilmciVaieho aiadu/orgarizace za
dostatujici? Pokud ano, prosim o jejich v..idet.

g) V dem spatiujete nejvdtli probl6m pii implementaci GDPR?
h) V iem spatiuiete q;?hodu GDPR?
1) Piijali iste doposud nljak6, petson6lni opatieni, tykajici se GDPR? Pokud ano, prosim o

jeyich r"iiet.

i) Piilali iste doposud n6jak6 person6lni opatieni, tikaiici se GDPR? Pokud ano, prosim o
jejich v..idet.

k) Piilali jste doposud ndjakli interni piedpis dopliuiici GDPR?
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Magistrát města Ostravy 
odbor vnitřních věcí 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Poskytnutí informací 

 

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 

12. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 

k informacím“). V podané žádosti požadujete poskytnutí informací týkajících se nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení 

GDPR“), seřazených do 11 bodů (pod písmeny a) až k)).  

 

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje 

povinný subjekt k výše uvedené žádosti tyto informace: 

 

ad a) Magistrát města Ostravy má ke dni 31. 3. 2018 celkem 929 zaměstnanců. 

 

ad b) Jelikož technická a organizační opatření v souvislosti s ochranou osobních údajů byla na 

Magistrátu města Ostravy zavedena již v minulosti, blížící se nabytí účinnosti nařízení GDPR 

neznamená pro úřad nutnost přijetí nových opatření v tomto směru. V současné době probíhá 

mapování systému technických a organizačních opatření a ověřování jejich funkčnosti. 

 

ad c) Správcem osobních údajů je Statutární město Ostrava, které do dne nabytí účinnosti 

nařízení GDPR určí osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů a jejího zástupce. 

 

ad d) Funkci pověřence osobních údajů pro celé Statutární město Ostravu (včetně všech 

příspěvkových organizací zřízených městem) bude plnit společnost Konečná & Zacha, s.r.o., 

advokátní kancelář,  

S touto společností byla pro zajištění implementace obecného nařízení na ochranu osobních údajů 

a následný výkon funkce pověřence uzavřena příkazní smlouva, která nabyla účinnosti dne 

2. 1. 2018. Tato smlouva (včetně sjednané úplaty za poskytnutí služby) je dohledatelná na 

webových stránkách Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/. 
 

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.: SMO/185315/18/Vnitř./

Sp. zn.: S-SMO/185315/18/Vnitř./2 

  

Vyřizuje: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

  

Datum: 2018-04-25 

https://smlouvy.gov.cz/
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ad e) až h) V souladu s ust. § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost 

poskytovat informace dle tohoto zákona nevztahuje na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí 

a vytváření nových informací. Jelikož Vaše dotazy směřují k zjištění názorů na obecné nařízení 

v různých rovinách a krocích jeho implementace, nejsme schopni vytvářet takovéto hodnotící 

soudy. 

 

Pro doplnění můžeme pouze uvést, že proškolení všech zaměstnanců Magistrátu města Ostravy 

v oblasti ochrany osobních údajů bude do dne nabytí účinnosti nařízení GDPR zajištěno. 

 

ad i) Zatím nevznikla potřeba přijímat žádné personální opatření v souvislosti s blížící se 

účinností nařízení GDPR. 

 

ad j) Dotaz je stejný jako bod i) – již je odpovězeno. 

 

ad k) Interní předpis v souvislosti s nařízením GDPR zatím přijat nebyl, ale do dne 25. 5. 2018 

bude přijat interní předpis zabývající se podrobně touto problematikou.  

 

 

S pozdravem 
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