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Poskytnutí informace 

 

 

Vážení, 

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ze dne 3. 9. 2019, která 

nám byla doručena dne 8. 9. 2019, Vám zasíláme požadované informace:  

 

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? 

Na danou službu jsem dne 13. 4. 2018 uzavřeli smlouvu o poskytnutí poradenských služeb 

v oblasti ochrany osobních údajů, jejímž předmětem byla v první fázi analytická část a ve druhé 

fázi spolupráce na implementaci opatření k dosažení souladu s GDPR. 

 

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? 

Ano, zadali. 

 

3. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb 

spočívajících v poskytování / zajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů?  

Ano, zadali. 

 

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

a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy a jakým způsobem bude zadávací řízení uveřejněno. 

Veřejná zakázka byla v obou případech již zadána, jednalo se o veřejnou zakázku malého 

rozsahu, která byla zadávána přímo za cenu obvyklou v místě plnění. Dodavatel služeb pro 

zajištění souladu naší organizace s GDPR byl vybrán Radou městské části dne 9. 4. 2018, 

dodavatel služeb na výkon pověřence pro ochranu osobních údajů byl Radou městské části 

vybrán dne 14. 5. 2018. 
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5. V případě, že odpověď na otázku č. 2 a 3 je kladná, pak: 

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

o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad (městskou část), nebo i pro příspěvkové 

organizace, vámi zřízené? 

Pro námi zřízené příspěvkové organizace tuto službu nezajišťujeme. 

 

6. 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 

nebo dodavatele služby pověřence pro ochranu osobních údajů, pak: 

a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? 

V obou případech je (byl) dodavatelem stejný subjekt, a to PMA advisors s.r.o., Lipová 906/1, 

602 00 Brno, IČ: 06666761. 

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

V obou případech se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu do 50.000,- Kč, proto byl 

dodavatel vybrán přímo za cenu obvyklou v místě plnění. 

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

V případě poradenských služeb se jednalo o jednorázovou částku 20.000,- Kč, v případě výkonu 

funkce pověřence se jedná o pravidelnou měsíční platbu ve výši 1.500,- Kč. Dodavatel není 

plátcem DPH. 

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

organizaci poskytovány. 

Obě shora uvedené smlouvy přikládám v příloze. 

 

 

S pozdravem 

   

 

 

Mgr. Jiří Polák 

tajemník 

ÚMČ Brno-Tuřany 
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