
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 21.5.2018 
 
 
  
1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?  

• Externím poskytovatelem služeb pověřence?  

• Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?  

2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?  

3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 
1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR 
?  

4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)  

• náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných);  

• náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;  

• náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo).  

 

Odpověď ze dne 5.6.2018 

 

na základě vaší žádosti vám posílám požadované info. 
 
 
1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?  

• Externím poskytovatelem služeb pověřence? ANO, externě. 

• Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?  

2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem? 192 000 Kč bez DPH/12 měsíců 

3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017  

do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR ?  

Řádově statisíce, do 1 mil. Kč vč. DPH. 

4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)  

• náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných);  

50.649 Kč 

• náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;  

192 000 Kč bez DPH 

• náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo).  
 
 

produkt firma poznámka  cena vč DPH 
 Myslivecké a 

rybářské průkazy - 
evidence 

YAMACO Software, s. r. 
o. 

funkce GDPR pro 
EMY 

1 694,00 Kč 

 



Programové 
vybavení VEMA 

Vema, a.s. modul GDPR 45 677,50 Kč  

SW GINIS GORDIC, s. r.o. 
rozšíření o modul 
GDPR 

414 425,00 Kč  

CELKEM     461 796,50 Kč 

  
 
 
 

 


