
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném 

přístupu k informacím 
 

 

        ÚMČ Praha 13 

Sluneční náměstí 2580/13 

Praha 13, Stodůlky 

158 00 Praha 58  

        

 

        V Praze dne 7. 5. 2019 

 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 

o zpřístupnění následujících informací týkajících se implementace nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen „GDPR“) na Vašem úřadě: 

 

1. Je pověřenec na problematiku GDPR Váš zaměstnanec nebo využíváte jako pověřence 

externí subjekt? 

2. Pokud pověřence zaměstnáváte, kolik jich zaměstnáváte? Jaké jsou jejich úvazky? Je 

funkce pověřence hlavní pracovní náplní těchto zaměstnanců? 

3. Pokud využíváte služeb externího subjektu, jaké je jméno tohoto subjektu? Jaká je 

výše měsíčního plnění? 

4. Vykonává pověřenec Vašeho úřadu funkci pověřence i pro Vaše podřízené organizace 

(školy, školky, další příspěvkové organizace)? Pokud ano, pro kolik z nich ji vykonává 

a kolik organizací si zajišťuje tuto agendu samostatně? 

5. Nechal si úřad Vaší městské části zpracovat nějaké analýzy nebo poradenské práce 

ohledně GDPR? Pokud ano, čeho se týkaly, kdo a za jakou výši plnění je prováděl? 

 

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat emailem na adresu 

Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

 

S pozdravem, 

 

 

 

 

 

              

         

 



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 

Tajemník 
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Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

 
 

 
na základě Vaší  žádosti  o  informace  dle zákona  č.  106/1999 Sb.,  o svobodném  přístupu 

k informacím, Vám zasílám požadované údaje: 

 
1. Pověřenec (DPO) je zaměstnancem úřadu. 

 
2. Zaměstnanec  je jeden  a  činnost  pověřence  nevykonává jako  svou  hlavní  pracovní 

náplň. 
 

3. Nevyužíváme služeb externího subjektu. 
 

4. Zaměstnanec vykonává funkci pověřence i pro naše příspěvkové organizace 

(1O základních škol, 22 mateřských škol, 3 další příspěvkové organizace). 

5. VZMR Provedení projektových a konzultačních služeb - dosažení shody s GDPR, 

Next Generation Security Solutions s.r.o., 1 290 000,- Kč bez DPH. 
 

 
 
 

S pozdravem 
 

 
 
 
 
 

Městská tást Praha 13 

Sluneční nám. 2580/13 

158 00 Praha 5 

IČ: 00241687 

DIČ: CZ00241687 

Tel.  ústředna: 
235 011 111 

 
epodatelna@p13.mepnet.cz 

ID datové schránky:  zv6bsur 

www. praha 13.cz 
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