MĚSTO PŘÍBRAM
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor práva a veřejných zakázek
Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

VÁŠ DOPIS:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:

P/2017/007
SZ MeUPB 103842/2017
MeUPB 106840/2017

VYŘIZUJE:
TEL/FAX:
E-MAIL:

Mgr. Radka Škubalová
318 402 367
radka.skubalova@pribram.eu

DATUM:

24.11.2017

Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou bránou 21/365
186 00 Praha 8 - Florenc

ROZHODNUTÍ
Město Příbram, Městský úřad Příbram (dále též město či povinný subjekt), jako povinný subjekt ve smyslu
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále zákon),
rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 2 odst. 4 zákona, o žádosti
společnosti Holubová advokáti s.r.o., se sídlem Za Poříčskou bránou 21/365, 186 00 Praha 8 - Florenc
(dále žadatel), o poskytnutí informací podle zákona – příprava na Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679, 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 nebo též GDPR),
(dále nařízení GDPR), takto:
Žádost žadatele se částečně odmítá tak, že dále jsou poskytnuty informace existující, avšak nebudou
poskytnuty informace ohledně budoucích rozhodnutí ve smyslu § 2 odst. 4 zákona, jichž se povinnost
poskytovat informace netýká.
Odůvodnění:
Město Příbram
podle zákona.

obdrželo

dne

15.11.2017

prostřednictvím

datové

schránky

žádost

žadatele

K jednotlivým bodům povinný subjekt uvádí následující:
1. Jakým způsobem zajišťuje/hodlá zajistit povinný subjekt soulad zpracování osobních údajů
s nařízením GDPR?
Povinný subjekt se v současnosti seznamuje s požadavky stanovenými nařízením GDPR. Informace
ohledně budoucího postupu je informací dle § 2 odst. 4 zákona.
2. Zadal povinný subjekt nebo plánuje zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na
právní služby (advokátní kanceláří) v souvislosti s implementací nařízení GDPR?
Povinný subjekt zakázku nezadal, ohledně plánů nutno odkázat opět na § 2 odst. 4 zákona.
3. Kolik příspěvkových organizací zřizuje povinný subjekt?
Povinný subjekt je aktuálně zřizovatelem 30 příspěvkových organizací.
4. Jako obec s rozšířenou působností implementuje povinný subjekt nebo plánuje implementovat
nařízení GDPR i pro obce / společně s obcemi ve správním obvodu?
Plány povinného subjektu na implementaci naplňují znaky budoucího rozhodnutí uvedené v § 2 odst. 4
zákona.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje
prostřednictvím města Příbram do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

v.r.
Mgr. Radka Škubalová
vedoucí odboru práva a veřejných zakázek

otisk úředního razítka
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