
Odpověď na žádost o poskytnutí informací týkající se výkonu agend „POVĚŘENCE PRO OCHRANU 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ a „PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“  

 

Vážený pane,  
dne 16.112022  jsme obdrželi vaši žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb následně dále jste  
zaslal upřesnění , kterým nepožadujete informace o příslušné osobě .  
 
Vaše žádost obsahuje tyto body : 
1. Vyplnění zaslané tabulky: 

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): 
  

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.  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. 
  
 

Na vaši žádost odpovídáme takto : 
k bodu 1.  
Některé vámi požadované informace jsou uvedeny na oficiální webové stránce úřadu. V tabulce bude 
doplněna informace, kde můžete tyto informace nalézt.  

Název Vaší organizace/úřadu: 
 Obec Jestřebí 

https://jestrebi.eu/  

E-mailová adresa Vaší elektronické podatelny: 
 webová stránka obce sekce 

Kontakty 

Agenda GDPR   

Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy pověřence pro ochranu 

osobních údajů (dále „pověřenec“)? (Ano/Ne): 
 NE 

Využíváte služeb externího pověřence pro ochranu osobních údajů (dále 

„pověřenec“)? (Ano/Ne): 
ANO  

Využíváte jeho služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové organizace? 

(Ano/Ne): 
 ANO 

Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací (pokud žádné nejsou, 

uveďte „0“): 
 1 

Pokud využíváte externího pověřence, uveďte prosím Vaše náklady včetně DPH 

vynaložené na služby externího pověřence za měsíc říjen 2022: 
 1 000 Kč 

Uveďte prosím jméno a příjmení pověřence: 
 webová stránka obce sekce 

Ochrana osobních údajů 

Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální smlouvy s externím 

pověřencem: 
 Viz přiložená smlouva. 

https://jestrebi.eu/


Agenda ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie 

(WHISTLEBLOWING) 

 Dle informace v upřesnění 

žadatele není požadována 

odpověď pro celou agendu. 

Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy „příslušné osoby“ v rámci 

ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie („Whistleblowing“)? 

(Ano/Ne): 

 Bez odpovědi. 

Využíváte služeb externí PŘÍSLUŠNÉ OSOBY pro výkon agendy 

„Whistleblowing“? (Ano/Ne): 
 Bez odpovědi. 

Využíváte jejích služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové organizace? 

(Ano/Ne): 
 Bez odpovědi. 

Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací (pokud žádné nejsou, 

uveďte „0“): 
 Bez odpovědi. 

Pokud využíváte externí „příslušnou osobu“, uveďte prosím Vaše náklady 

včetně DPH vynaložené na služby PŘÍSLUŠNÉ OSOBY za měsíc říjen 2022: 
 Bez odpovědi. 

Uveďte prosím jméno a příjmení příslušné osoby:  Bez odpovědi. 

Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální smlouvy s externí 

příslušnou osobou: 
 Bez odpovědi. 

K bodu 2. 

Anonymizovaný tvar smlouvy je součástí odpovědí zaslané datovou schránkou. 
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