
Informace o doručené žádosti na městský úřad 
 
Informace poskytl: 04.12.2017, Ing. Petr Klouda, starosta 
Zveřejněno dne: 06.12.2017 
 
 
Předmět  žádosti: 
Žadatel se obrátil na město Rýmařov jako příslušný povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace:  

1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů?  

2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby 
(advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů?  

3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete?  

4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi ve vašem správním 
obvodu? 

 
Poskytnuté informace:  

1. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyla vypsána Výzva č. 10 - 
Kybernetická bezpečnost. Město Rýmařov vypsalo soutěž na provedení bezpečnostního 
auditu a zpracování Studie proveditelnosti. Na základě zjištěných skutečností vylo požádáno 
o dotaci z daného operačního programu.  

Realizace projektového záměru bude mít dopad na zabezpečení fyzické i na SW úrovni. V 
rámci realizace dojde k posílení a zavedení modernější a robustnější ICT infrastruktury města 
– odhalení nežádoucích aktivit v síti s možností logování a vyhledání incidentů pro budoucí 
audity a analýzy.  

Veškeré použité technologie musí být postaveny na základě všeobecných standardů a s 
ohledem na vysoký standard zabezpečení provozních komponent.  

Součástí služeb dodavatele bude i kompletní implementace dodaných technologií a jejich 
následná podpora, včetně dodávky potřebné dokumentace, zejména návodů. 
Dále bude nutno:  

 Dokumentovat prostředí včetně analýzy rizik a plánu zvládání rizik, 

  Vyhotovit Procesní mapu úřadu,  

 Proškolit zaměstnance v oblasti informační bezpečnosti,  

 Provést revizi směrnic a nařízení s dopadem na novou regulaci a zvýšení odolnosti 
systému řízení jednotlivých agend,  

 Provádět průběžnou analýzu, implementaci, kontrolu, údržbu a zlepšovat systém,  

 Provádět systematickou prevenci vzniku incidentů,  

 Mít spolehlivou vnitřní kontrolu mechanizmů,  

 Zavést vymahatelná pravidla a povinnosti pro všechny zainteresované strany.  



2. Prozatím neplánujeme zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby 
(advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů.  

3. V současné době je město zřizovatelem 6 (šesti) příspěvkových organizací.  

4. Jako obec s rozšířenou působností neimplementujeme a ani neplánujeme implementovat 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů společně s obcemi ve správním obvodu obce s 
rozšířenou působností Rýmařov.  

 
 

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu zasláním požadované informace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


