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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů (dále jen “zákon“) 
 
Povinný subjekt (dále jen „SMO“) obdržel dne 12. 2. 2018 žádost od společnosti  
a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jako „InfZ“).  
 
Požadované informace Vám níže poskytujeme.  

 
Otázka č. 1: 
 
Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR? 

 
Odpověď č. 1: 
 
Magistrát města Opavy zajišťuje veškeré přípravy směřující k souladu s Obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR za pomocí externí firmy a to 

společnosti AutoCont CZ a.s. Kromě spolupráce s externí firmou zřídil Magistrát města Opavy i pracovní 

skupinu, která se zaváděním GDPR do úřadu zabývá, členové pracovní skupiny se průběžně seznamují 

s materiály, které jsou k dispozici na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, apod. 

  
Otázka č. 2:  
 
Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro 

zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 

 
 
 
 

Váš dopis zn:  

Ze dne: 12.2.2018 

Naše značka:       

Vyřizuje: Renata Zahradníková 

Pracoviště:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail: renata.zahradnikova@opava-city.cz 

Datum: 26. 02. 2018 
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Odpověď č. 2: 
 
ANO, již jsme zadali veřejnou zakázku na služby jejímž cílem je - úspěšné zajištění souladu našeho úřadu 

s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 
 
Otázka č. 3: 
 
V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 
 

a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno. 
 
Odpověď č. 3: 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu je již zadaná. 
 

 
 
Otázka č. 4: 
 
V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 

 
a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením  

o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, 
zřízené vaší obcí? 

 
 
Odpověď č. 4: 
 

Soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů realizujeme mimo náš úřad pro tyto subjekty: 

Městská policie Opava; 1x vybraná Městská část; 1x vybraná Základní škola;1x vybraná Mateřská škola; 

Slezské divadlo Opava, p. o.; Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o.; Opavská kulturní organizace, p. o.; 

Seniorcentrum Opava, p. o.; Středisko volného času Opava, p. o.; Zařízení školního stravování Opava,  

p. o.; Městské lesy Opava, p. o. 

 
 
 
Otázka č. 5: 
 
V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi 
zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak: 

 
a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? 

 
b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 

 
c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 

 
d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší 

organizaci poskytovány. 
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Odpověď č. 5: 
 

a) dodavatelem služeb je společnost AutoCont CZ a.s.; 

b) dodavatel byl vybrán na základě realizace veřejné zakázky malého rozsahu; 

c) cena 540 800,- Kč bez DPH; 

d) Smlouvu na základě, které jsou tyto služby poskytovány, přikládáme to Přílohy. 

 
Příloha: Smlouva 

 

S pozdravem 

 

 
Renata Zahradníková 
asistentka tajemníka 
Magistrát města Opavy 

 

 

 
Za správnost: 
Ing. Lubomír Měch 
samostatný referent vnitřní bezpečnosti úřadu – manažer bezpečnosti 
odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti Magistrátu města Opavy  
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