
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Informace týkající se zajišťování souladu s nařízením GDPR v rámci povinného subjektu  

 

 
„Žádost o poskytnutí informací týkajících se zajišťování souladu s nařízením GDPR v rámci povinného 

subjektu, resp. nákladů na tyto činnosti vynaložených.“  
 

 Na základě žádosti si Vám dovoluji sdělit následující informace: 

 

Ad otázka č. 1, 2, 3, 4:   

(E-mailová adresa, telefonní číslo, jméno, název obce nebo školy, kterou zastupujete)   

Označení povinného subjektu, jméno vyřizující osoby i kontaktní údaje byly žadateli poskytnuty.  

Ad otázka č. 5:   

(Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů)   

Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), je v rámci povinného 

subjektu zajišťována prostřednictvím externího dodavatele, tj. na základě objednávky těchto služeb 

u tohoto dodavatele.   

Ad otázka č. 6:   

(Jaká výše měsíční odměny byla sjednána s pověřencem)   

V rámci shora uvedené objednávky byla ujednána měsíční odměna ve výši 40 000 Kč bez 

DPH (za měsíce květen a červen 2018 byla ujednána v částce 30 000 Kč bez DPH souhrnně za 

oba tyto měsíce).   

Ad otázka č. 7:   

(Název/jméno firmy, která pro vás vykonává funkci pověřence)   

Dodavatelem služeb k zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR 

je společnost: Herešová & Růžička advokáti, s.r.o., IČO: 06706240, se sídlem U průhonu 
1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7. Vlastním výkonem pověřence pro povinný subjekt je pak 

v rámci této společnosti ustanoven Filip Glezl.   

 

Ad otázky č. 8 a 9:   

(Kolik korun Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení Vaší organizace do souladu 

s nařízením GDPR?   

Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku výše) náklady Vaší organizace na školení   

týkající se GDPR a náklady Vaší organizace na soupis a přípravu právní dokumentace, která je v   

souladu s GDPR?)   

Náklady povinného subjektu za rok 2017 a 2018 týkající se nařízení GDPR jsou vyčísleny 

v následujícím přehledu:   

 

 náklady na zajištění školení či konferencí v souvislosti s nařízením GDPR:   

47 616 Kč bez DPH (59 133 Kč vč. DPH)    
 

 náklady na soupis a přípravu právní dokumentace v souvislosti s nařízením GDPR 

(zahrnuje zajištění komplexní analýzy shody a rizik ve vztahu k nařízení GDPR 

prováděnou kromě magistrátu města též pro městskou policii a určené 

příspěvkové organizace zřizované povinným subjektem, naopak nezahrnuje 

náklady na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů):   
325 668 Kč bez DPH (394 058,28 Kč vč. DPH)   
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 celkové náklady vynaložené v souvislosti se zajišťováním souladu s nařízením 

GDPR (zahrnuje i náklady na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních 

údajů od měsíce května do měsíce srpna):   
483 284 Kč bez DPH (586 291,28 Kč vč. DPH)   
 

Ve shora uvedeném nejsou zohledňovány platové a další náklady na činnost zaměstnanců, kteří 

se na zajišťování souladu s GDPR v rámci povinného subjektu podílejí (jde o náklady 

vyplývající z uzavřených pracovněprávních vztahů, které by byly vynaloženy v každém případě 

bez ohledu na nařízení GDPR). Zvláštní pracovní místa v souvislosti s GDPR zřízena nebyla.   
 

 

 


