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Litoměřice 1. 6. 2018
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím – odpověď
Vážení,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský
úřad Litoměřice elektronicky dne 21.5.2018, Vám sdělujeme:
1. Jak Vaše organizace (městský úřad) zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních
údajů?
• Externím poskytovatelem služeb pověřence?
• Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?
Město Litoměřice a jeho 15 příspěvkových organizací (PO) má výkon osoby pověřené ochranou
osobních údajů zajištěn externím poskytovatelem služeb pověřence.
2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?
Odměna byla sjednána ve výši 27.500 Kč měsíčně (celkem za Město a jeho PO).
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 ?
Město Litoměřice vynaložilo v souvislosti s GDPR od 1.1.2017 do 21.5.2018 celkem
142 tis. Kč.
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);
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•
•

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).

a) náklady na školení týkající se GDPR:
b) náklady na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR:

44 tis. Kč

98 tis. Kč
c) náklady na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo):
0 tis. Kč

Zároveň Vám sdělujeme, že Vaše totožná žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. ze dne 22.5.2018, č.j. MULTM/0034253/18/KST/ECh byla v pořadí bez
dalšího připojena ke spisu.
S pozdravem

Mgr. Milan Čigáš
tajemník MěÚ Litoměřice
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