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Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
Vaše Čj.:       
Ze dne :  21.05.2018  
 
Sp.zn.:  KS54/2018/KT 
Čj.(Če.): MUNAC38383/2018/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
 
Datum:  24.05.2018 
 
Poskytnutí informací k implementaci GDPR 
 
Dobrý den, 

dne 21.05.2018 obdrželo město Náchod na elektronickou adresu podatelny žádost společnosti DuPonti 
s.r.o. o informace týkající se implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  

Dále uvádíme kurzívou znění jednotlivých bodů žádosti společnosti a k nim příslušné odpovědi: 

 
1. Jak Vaše organizace (městský úřad) zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů? 

 Externím poskytovatelem služeb pověřence? 
 Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců vaší organizace? 

Město Náchod určilo pověřencem pro ochranu osobních údajů zaměstnance města. 
 
2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem? 
Za výkon funkce pověřence byla příslušnému zaměstnanci města navýšen plat o 2 tisíce Kč. 
 
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? 
Náklady činily cca 70 tisíc 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); - výše uvedených 70 tisíc Kč, 

 náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR; - 
nelze určit, dokumentaci připravovali zaměstnanci města v rámci výkonu své práce, 

 náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se 
jednalo). – žádné. 

 

 
S pozdravem  

 
Mgr. Hana Mílová  
tajemnice 
 
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0/0 
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