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Obec Bernartice nad Odrou č. 200, 741 01 Nový Jičín   

Tel.:  +420 556 708 522  

Fax.: +420 556 708 522 Email:      obec@bernarticenadodrou.cz 

IČ:     00600717 Web:          www.bernarticenadodrou.cz 

  OBEC BERNARTICE NAD ODROU 

Váš dopis zn.:   

Ze dne:   18.9.2019 

Naše zn.:  229/2019 

Místo:   Bernartice nad Odrou 

Datum:   24.9.2019 

 

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím 

Dne 18.9.2019 obdržel Obecní úřad v Bernarticích nad Odrou Vaší žádost o poskytnutí 

informací  smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ke kterému sdělujeme 

následující: 

1.    Jaká byla v rámci Vašeho úřadu a pro Vámi zřizované organizace celková cena za implementaci 
GDPR. 

Odpověď: viz kopie smlouvy o poskytnutí služby  

2.    Prosím o zaslání kopií všech smluv souvisejících se zavedením GDPR na Vašem úřadě a pro Vámi 
zřizované organizace (analýzy, školení zaměstnanců, další související činnosti). 

Odpověď: viz kopie smlouvy o poskytnutí služby  a smlouva o dílo 

3.    Jakým způsobem je na Vašem úřadě zřízen pověřenec GDPR? (interně/externě/kombinace) 

a.    Pokud interně, jde-li o stávající či nově vytvořené úvazky + počet těchto úvazků a jejich náplň 
práce, tj. věnují-li se výhradně činnosti pověřence, a pokud i jiné agendě, z kolika procent se věnují 
činnosti pověřence. 

b.    Pokud externě, prosím o kopii všech smluv, na základě kterých je externí pověřenec zřízen a 
proplácen. 

Odpověď: viz kopie smlouvy o poskytnutí služby  

4.    Je-li zřízen zvláštní pověřenec GDPR pro Vámi zřizované organizace, pak Vás prosím o tuto 
informaci, případně o informaci, že máte stejného pověřence pro úřad i pro zřizované organizace. 

Pokud je pověřenec GDPR pro zřizované organizace zřízen zvlášť, pak prosím o informaci, je-li zřízen 
interně či externě. 

i.        U interního prosím o informaci, jde-li o stávající či nově vytvořené úvazky + počet těchto 
úvazků a jejich případná náplň práce, tj. věnují-li se výhradně činnosti pověřence, a pokud i jiné 
agendě, z kolika procent se věnují činnosti pověřence. 

ii.        U externího, prosím o kopii všech smluv, na základě kterých je externí pověřenec zřízen a 
proplácen. 

Odpověď: viz kopie smlouvy o poskytnutí služby  
 

Tomáš Horut, v.r. 
starosta 
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