Město Česká Skalice
třída T. G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice

Praze dne 29. 1. 2018

Věc:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt:
město Česká Skalice
se sídlem:
třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
dále jen jako „Povinný subjekt“

Žadatel:
KAMIKA TRADING, s.r.o.
se sídlem:
Praha 5 - Smíchov, Holečkova 619/59, PSČ 150 00
IČ:
247 70 078

Znění žádosti:
Vážení,
ráda bych tímto přípisem požádala Povinný subjekt o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, a to formou odpovědi na níže uvedené otázky:
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?

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?

3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.

4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:
a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro
příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí?

5. 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, pak:
a. Kdo je dodavatelem těchto služeb?
b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?
c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?
d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby
vaší organizaci poskytovány.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

V úctě
KAMIKA TRADING, s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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V České Skalici dne 20. 2. 2018
Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti ze dne 29. 1. 2018, která nám byla doručena 1. 2. 2018, vám v souladu se zák.
č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Infz“)
poskytujeme tyto informace:
1. Soulad zpracování osobních údajů s Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDRP“)
zajistíme ke dni účinnosti nařízení přijetím několika dokumentů s vnitřní účinností, které budou
upravovat pravidla nakládání s osobními údaji v naší organizaci. V tuto chvíli nejsme schopni
určit, v jaké formě tyto dokumenty budou vydány.
2. V současné době běží plnění veřejné zakázky malého rozsahu na provedení interního auditu, a
zmapování agend vykonávanými naší organizací. Dále bude vypsáno zadávací řízení na výkon
funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci a naše dotčené příspěvkové
organizace dle vnitřního předpisu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
3. Viz. rozhodnutí níže.
4. Zde odkazujeme na odpověď č. 2.
5. V dané chvíli běží plnění veřejné zakázky na provedení interního auditu pro zhodnocení GDPR
připravenosti a provedení Vstupní analýzy dopadů GDPR na činnost organizace.
a. dodavatelem těchto služeb je společnost ICT plus, s.r.o., IČ: 01384163, se sídlem
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
b. výše uvedený dodavatel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu postupem dle vnitřního předpisu města Česká Skalice
c. celková cena plnění – činností popsaných výše činí 40.000,- Kč bez DPH
d. přílohou zasíláme předmětnou smlouvu
Co do článku 3. vaší žádosti vydává město Česká Skalice toto
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
Město Česká Skalice, jako orgán příslušný ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost žadatele KAMIKA
TRADING, s.r.o., IČ: 24770078, se sídlem Holečkova 619/59, 150 00 Praha 5, Smíchov (dále jen
TEL.: 491 490 011
IČ: 00272591

FAX: 491 490 067-8
DIČ: CZ272591

DS: f8Yb27v
KB Náchod, č. ú.: 9005-2420551/0100

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

„žadatel“) o poskytnutí informace týkající se uveřejnění zadávacího řízení na dodávku služeb pro
zajištění souladu organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a rozhodl takto:

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí shora
uvedené informace
z č á s t i o d m í t á,
a to poskytnutí informace o termínu zveřejnění zadávacího řízení na dodávku služeb pro zajištění
souladu města Česká Skalice s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Odůvodnění: město Česká Skalice (dále jen „město“) je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o
svobodném přístupu k informacím subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat
informace vztahující se k jeho působnosti, a to v oblasti samostatné působnosti (spravování svých
záležitostí samostatně bez možnosti zásahů jiných orgánů) a v oblasti přenesené působnosti (výkon
státní správy svěřené orgánu obce zákonem). Dne 1. 2. 2018 byla městu doručena prostřednictvím
elektronické komunikace žádost žadatele KAMIKA TRADING, s.r.o. dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádost
je členěna do pěti odstavců a je v ní požadováno poskytnutí informací týkajících se Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů a postupy města s tímto nařízením věcně souvisejícími. Město posoudilo
podanou žádost v jednotlivých bodech, tak i v jejich vzájemné souvislosti.
Na čtyři body město odpovědělo a poskytlo tak relevantní informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. V
článku 3. své žádosti požaduje žadatel sdělení termínu uveřejnění zadávacího řízení na dodávku služeb
pro zajištění souladu organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Tuto informaci
odmítlo město poskytnout, a to vzhledem ke skutečnosti, že v tuto chvíli vzhledem k fázi přípravy této
veřejné zakázky není město schopno jednoznačně určit datum, kdy budou podklady připraveny
k předložení orgánům města a zda budou tyto schváleny, což dle vnitřních předpisů pro zadávaní
zakázek malého rozsahu je nutné před jejich uveřejněním. Vzhledem k této skutečnosti, by poskytnutí
jakékoliv informace v tuto chvíli bylo vytvořením nové informace ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 Infz
na kterou se povinnost poskytnout informace dle Infz nevztahuje.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 16 zákona o svobodném přístupu k
informacím odvolání ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho
doručení, prostřednictvím města Česká Skalice, které toto rozhodnutí vydalo. Včas podané odvolání
má odkladný účinek.

…………………………………………….
Ing. Miroslav Novák, tajemník
Příloha č. 1: Smlouva o dílo ze dne 26. 1. 2018, BI: A017502
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