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Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
Vaše Čj.:       
Ze dne :  29.11.2017  
 
Sp.zn.:  KS2009/2017/KT 
Čj.(Če.): MUNAC78236/2017/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
 
Datum:  05.12.2017 
 
Poskytnutí informací k implementaci GDPR 
 
Dobrý den, 

dne 29.11.2017 obdrželo město Náchod do datové schrány žádost společnosti Holubová advokáti s.r.o. o 
informace týkající se implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Žádost byla 
městu Náchod doručena z datové schránky Štěpána Holuba, advokáta, Za Poříčskou bránou 365/1,  
186 00 Praha 8 (ID DS: 6cdhicd). 

Dále uvádíme kurzívou znění jednotlivých bodů žádosti společnosti Holubová advokáti s.r.o. a k nim 
příslušné odpovědi: 
1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů?  V současnosti zajišťujeme a dále hodláme zajistit tuto oblast vlastními silami 
pomocí zaměstnanců města Náchoda. Pokud se týká rozhodnutí do budoucna o zajištění této oblasti, 
připomínáme, že povinnost poskytnout informace se dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen InfZ“), netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. Přesto vám sdělujeme, že změnu způsobu zajištění 
nepředpokládáme.     
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby 
(advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů? 
Takovou veřejnou zakázku město Náchod k dnešnímu dni nezadalo ani neplánuje zadat. Zda tak učiní 
v budoucnu, s odkazem na výše citované ustanovení § 2 InfZ neuvádíme.  
3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete? V souladu s § 6  InfZ vás k tomuto bodu vaší žádosti 
odkazujeme na informaci zveřejněnou na této internetové stránce:   
http://www.mestonachod.cz/mesto/organizace/. Zde se požadovaná informace včetně bližších údajů o 
příspěvkových  organizacích nachází. 
4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů i pro obce / společně s obcemi ve vašem správním obvodu? V současnosti 
město Náchod citované nařízení společně s obcemi svého správního obvodu neimplementuje ani 
neplánuje implementovat. Zda tak učiní v budoucnu, s odkazem na výše citované ustanovení § 2 InfZ 
neuvádíme.  
 

S pozdravem  

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