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Sdělení o poskytnutí informace

Dne 13. 12. 2021 jste se prostřednictvím elektronické podatelny obrátil na Městský úřad Rožnov 

pod Radhoštěm s žádostí o informace podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb."), 

prostřednictvím které žádáte o poskytnutí následujících informací:

„1)Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činností spojené 

s kybernetickou bezpečností svépomocí.

2) Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností 

svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří pro 

povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují.

V souladu s § 19 odst. 4 správního řádu žádám o poskytnutí požadovaných informací 

v elektronické podobě a jejich zaslání na výše uvedenou e-mailovou adresu pro doručování.

V případě, že to umožňuje povaha poskytované informace, žádám o poskytnutí zasláním 

(hypertextových) odkazů na výše uvedené smlouvy. “ (dále jen “Žádost“)

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění důvodu pro prodloužení lhůty definovaném 

ustanovením § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., prodloužil povinný subjekt sdělením č.j. 

MěÚ-RpR/105057/2021 ze dne 22.12.2021 lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dní tj. do 7.1.2022.

Dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt sděluje, že služby a činnosti 

spojené s kybernetickou bezpečností si zajišťuje svépomocí, kromě oblasti ochrany osobních
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údajů, které zajišťuje prostřednictvím extrerního subjektu. Smlouvy s externím subjektem 

zajišťujícím ochranu osobních údajů poskytuje povinný subjekt níže v souladu se Žádostí formou 

hypertextových odkazů.

• Smlouva o dílo GDPR https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4198764

• Smlouva o dílo GDPR - Dodatek č. 1 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12779208

S pozdravem

Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 

vedoucí odboru kanceláře starosty 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
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