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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
16. 11. 2022   CJ MML 244564/22 Kumpová/485 243 162 22.11.2022 

 
 
 
Vážený pane  
 
16. 11. 2022 byla statutárnímu městu Liberec doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), kde žádáte:  

  „Název Vaší organizace/úřadu: 
   
  E-mailová adresa Vaší elektronické podatelny: 
 
  Agenda GDPR 
    
  Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy pověřence pro ochranu   osobních údajů (dále 

„pověřenec“)? (Ano/Ne): 
   
  Využíváte služeb externího pověřence pro ochranu osobních údajů (dále  „pověřenec“)? (Ano/Ne): 
    
  Využíváte jeho služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové organizace? (Ano/  Ne): 
    
  Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací (pokud žádné nejsou,  uveďte „0“): 
    
  Pokud využíváte externího pověřence, uveďte prosím Vaše náklady včetně DPH  vynaložené na 

služby externího pověřence za měsíc říjen 2022: 
    
  Uveďte prosím jméno a příjmení pověřence: 
    
  Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální smlouvy s externím  pověřencem: 
    
 
  Agenda ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie (WHISTLEBLOWING) 
    
  Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy „příslušné osoby“ v rámci  ochrany osob, které 

oznamují porušení práva Unie („Whistleblowing“)?  (Ano/Ne): 
    
  Využíváte služeb externí PŘÍSLUŠNÉ OSOBY pro výkon agendy „Whistleblowing“? (Ano/Ne): 
    
  Využíváte jejích služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové organizace?  (Ano/Ne): 
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  Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací (pokud žádné nejsou,  uveďte „0“): 
    
  Pokud využíváte externí „příslušnou osobu“, uveďte prosím Vaše náklady  včetně DPH vynaložené 

na služby PŘÍSLUŠNÉ OSOBY za měsíc říjen 2022: 
    
  Uveďte prosím jméno a příjmení příslušné osoby: 
    
  Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální smlouvy s externí  příslušnou osobou: 
    
       
2. Žádám o poskytnutí elektronické podoby (PDF nebo skenu) aktuální  smlouvy nebo dohody 
o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních  údajů uzavřené mezi Vaší organizací a externím 
poskytovatelem formou  přílohy k odpovědi na tuto žádost.  Pokud je dodavatelem služby (tj. příjemcem 
veřejných prostředků) fyzická  osoba, stačí poskytnutí jejích ZÁKLADNÍCH osobních údajů v rozsahu  
stanoveném v §8b, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tj. s anonymizací  případných osobních údajů nad 
tento rámec. 
    
3. Žádám o poskytnutí elektronické podoby (PDF nebo sken) aktuální smlouvy  nebo dohody 
o poskytování služeb příslušné osoby v rámci výkonu agendy  ochrany osob, které oznamují porušení 
práva Unie („whistleblowing“)  uzavřené mezi Vaší organizací a externím poskytovatelem formou 
přílohy k   odpovědi na tuto žádost.  Pokud je dodavatelem služby (tj. příjemcem veřejných prostředků) 
fyzická  osoba, stačí poskytnutí jejích ZÁKLADNÍCH osobních údajů v rozsahu  stanoveném v §8b, odst. 
3 zákona č. 106/1999 Sb., tj.  anonymizací  případných osobních údajů nad tento rámec.“ 
 
 
Dle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může 
povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit 
žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.  
 
Vámi požadované informace k naší organizaci jsou zveřejněny na webu města Liberec: 
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/zakladni-kontaktni-udaje/. 
 
 
Vámi požadované informace k agendě GDPR jsou zčásti zveřejněny v registru smluv: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16296579?backlink=9296e. Smlouvu s informacemi otevřete 
po kliknutí na „Smlouva_o_vykonu_funkce_poverence_2021_ANON.pdf“ v části soubory. 

 
Dále je možné najít informace na webu města Liberec v části Ochrana osobních údajů – GDPR: 
https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-
udaju-gdpr/  
 
Služby externího pověřence využívá také 45 našich příspěvkových organizací.  
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K vámi položeným dotazům ohledně agendy ochrany osob, které oznamují porušení práva 
Unie (whistleblowing), sdělujeme, že pro výkon této agendy nevyužívá náš úřad ani naše 
příspěvkové organizace vlastního zaměstnance ani služeb externí osoby. 
 
 
S pozdravem a přáním příjemného dne 
 
 
 
        Ing. Zbyněk Vavřina v. r. 
        vedoucí odboru vnitřních věcí  
 
 


