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Vážení, 
 
k Vaši žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., za dne 
12.2.2018 Vám sděluji následující: 
 
bod1)  
Zpracováním analýzy rizik a následným nastavením technických a organizačních 
opatření k zajištění souladu činnosti organizace s legislativou na ochranu osobních 
údajů – GDPR. 
  
bod 2)  
Ano, postupuje se dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro evidenci a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu Městem Vrbno pod Pradědem. V současné 
době jsme ve stavu zjišťování situace na trhu. Předpokládaná cena do 200 tis. za 
zpracování auditu včetně příspěvkových organizací. Nejedná se o zakázku 
v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Směrnice je 
přílohou dopisu. 
 
bod 3)  
Viz. směrnice č.2/2016, v případě zájmu o poskytování služeb při nastavení 
technických a organizačních opatření pro zajištění souladu činnosti organizace 
s legislativou na ochranu osobních údajů – GDPR, je možno zaslat Vaši cenovou 
nabídku, která obsahuje: 
 
- Návrh ceny za zpracování auditu pro MÚ a příspěvkovou organizaci (každý 

samostatně). 

- Návrh smlouvy na zpracování auditu. 

- Časový harmonogram, jakým způsobem budou jednotlivé kroky smlouvy 
plněny. Tj. jak bude probíhat zpracování auditu, který identifikuje aktuální 
plnění požadavků GDPR včetně analýzy rizik (konzultace, supervize) - kolik 
zaměstnanců přijede, kolik pohovorů bude probíhat, co bude vyžadováno po 
zadavateli, jaký bude předán výstup a jakým způsobem bude zjednána 
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náprava (co bude předmětem dodávky). 

- Návrh ceny za služby pověřence pro MÚ a příspěvkové organizace (každý 
samostatně). 

- Návrh smlouvy na služby pověřence a služby které budou 
poskytovány. Uzavření smlouvy na zpracování auditu není podmínkou 
k uzavření smlouvy na činnost pověřence. Smlouvy na činnost pověřence 
v příspěvkových organizacích budou uzavírány s příspěvkovými organizacemi. 

- Nabídku zašlete na e-mail: podatelna@vrbnopp.cz do 16.2.2018, případné 
dotazy zodpovím na tel. 554 795 101. 

bod 4)  
Ano, jedná se o:  
- Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace. 

- Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, 
příspěvková organizace. 

- Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, 
příspěvková organizace. 

- Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace. 

- Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace. 

 
Informace a kontakty na příspěvkové organizace jsou veřejně přístupné na našich 
webových stránkách https://www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/organizace-mesta-
1.html 
 
Bod 5)  
V současné době nemáme vybraného dodavatele. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Miroslav Adámek 
Tajemník 
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