
Příloha 1 

Právní analýza zpracování osobních údajů statutárním městem Přerov, posouzení 

souladu současného stavu zpracování osobních údajů s GDPR a návrh opatření 

k zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR 

 

Dne 23.11.2017 usnesením č. 3413/81/11/2017 pověřila Rada města Přerova Odbor řízení 

projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací administrací veřejné 

zakázky malého rozsahu „Právní analýza zpracování osobních údajů statutárním městem 

Přerov, posouzení souladu současného stavu zpracování osobních údajů s GDPR a návrh 

opatření k zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR“ s předpokládanou hodnotou 

plnění ve výši 450 tis. Kč bez DPH. Dále Rada města Přerova schválila příslušnou úpravu 

rozpočtu a pověřila Ing. Petra Měřínského, náměstka primátora oprávněním činit úkony 

zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. Dle 

sdělení Mgr. Strejčka, vedoucího odd. PZD byla předpokládaná hodnota plnění stanovena 

cenovým průzkumem trhu na základě indikativních nabídek společností, včetně advokátních 

kanceláří, které se zabývají GDPR.  

 

Dle usnesení Rady města Přerova č. 3413/81/11/2017 ze dne 23.11.2017 Odbor řízení 

projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací komplexně 

administroval výběrové řízení dle Vnitřního předpisu č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Předmětem veřejné zakázky bylo dle Výzvy  

k podání nabídky následující plnění: 
 

Právní analýza zpracování osobních údajů statutárním městem Přerov  

- stanovení rozsahu působnosti GDPR ve vztahu k procesům u objednatele 

- stanovení komplexnosti, rozsahu a různorodosti dopadů GDPR na objednatele 

v oblasti zpracování a uchovávání osobních údajů 

- kategorizace typů osobních údajů zpracovávaných objednatelem (rozsah, typ a 

kategorie dat, které mají charakter osobních údajů), definování zdrojů osobních 

údajů u jednotlivých účelů zpracování, posouzení rozsahu a nezbytnosti 

zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé účely (účely zpracování osobních 

údajů včetně právních titulů ke zpracování)  

- analýza dostupné dokumentace objednatele (strategické dokumenty, vnitřní 

předpisy, smlouvy, souhlasy subjektů údajů atd.) 

- zmapování služeb, agend a procesů zhotovitele podléhajících GDPR (definování 

všech agend a úrovní procesů včetně definování všech atributů procesu – 

odpovědnosti, účastníci procesů, cíle, nástroje, vstupy, výstupy atd., se zaměřením 

na typ, rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů, množství a typy míst, kde 

dochází ke zpracování osobních údajů), a to zejména pomocí dotazníků určených 

pro všechny dotčené zaměstnance objednatele 

 

 

Posouzení souladu současného stavu zpracování osobních údajů s GDPR  

- srovnání současného stavu zpracování osobních údajů u objednatele s požadavky 

dle GDPR 

- zhodnocení souladu identifikovaných způsobů zpracování osobních údajů u 

objednatele s GDPR 

- vyhodnocení míry naplnění požadavků GDPR u objednatele, soulad a případné 

mezery mezi stávající praxí a požadavky GDPR,  

- vyhodnocení rizik, identifikaci hrozeb a zranitelnosti (analýza rizik) 



 

 

Návrh opatření k zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR  

- zpracování návrhu veškerých konkrétních opatření k dosažení souladu zpracování 

osobních údajů s GDPR a způsobu jejich implementace v podmínkách 

objednatele (návrh opatření bude obsahovat minimálně cíl navrženého opatření, 

požadované výstupy, popis jednotlivých kroků vedoucích k naplnění cíle opatření, 

odhad náročnosti a nákladů na realizaci opatření a harmonogram realizace 

opatření – bude zpracován plán implementace vhodných nápravných opatření) 

- návrh opatření bude obsahovat odhad míry závažnosti a pravděpodobnosti 

výskytu rizik identifikovaných v analýze rizik 

- zpracování návrhu změny vnitřních předpisů, směrnic, příkazů tajemníka, 

metodických či jiných interních pokynů objednatele k dosažení souladu s GDPR 

- zpracování návrhu vnitřního předpisu o ochraně osobních údajů v souladu 

s GDPR v podmínkách objednatele 

- doporučení dalšího konkrétního postupu objednatele k dosažení souladu s GDPR 

(a to i na základě dotazů příslušných zaměstnanců objednatele nebo jím 

pověřených osob v souvislosti se zaváděním navržených opatření na základě této 

smlouvy) 

 

Odbor řízení projektů a investic jako administrátor veřejné zakázky malého rozsahu oslovil 5 

dodavatelů:           

Oslovení dodavatelé:       

- Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.     

Vyšehradská 21, 128 00 Praha 2, IČ: 24265853 

nabídka nebyla podána         

  

- MT Legal s.r.o.        

Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, IČ: 28305043   

nabídková cena bez DPH/vč. DPH  375.000 Kč/453.750 Kč 

  

- Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.    

Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1, IČ: 28505913    

uchazeč nesplnil technické kvalifikační předpoklady v zadávacích podmínkách - byl 

vyloučen z výběrového řízení 

 

- Frank Bold advokáti, s.r.o.      

Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČ: 28359640    

nabídková cena bez DPH/vč. DPH 398.000 Kč/481.580 Kč 

 

- ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 

Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1, IČ: 27636836   

nabídková cena bez DPH/vč. DPH 440.000 Kč/532.400 Kč 

 

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele MT Legal s.r.o., Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, 

IČ: 28305043 z důvodu nejnižší nabídkové ceny – tj. 375.000 Kč bez DPH. Smlouva o dílo 

byla se společností MT Legal s.r.o. uzavřena dne 20.3.2018 a nabyla účinnosti dne 22.3.2018, 

kdy byla uveřejněna v registru smluv.  

 

Zpracovala: Mgr. Jana Hrubá  dne 4.7.2018 



 
 

 

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále zákon) a vnitřním předpisem č. 16/2016, ve znění předpisu č. 5/2018, zásady 

postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí, vyzval odbor VNITŘ 6 

potenciálních dodavatelů, o nichž bylo známo, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a 

zkušenosti způsobilí k podání nabídky na VZMR, kategorie III., tj. do 500.000,- Kč bez DPH: 

 

 „GDPR – analýza ICT infrastruktury Magistrátu města Přerova, posouzení a vyhodnocení 

současného stavu rizik, včetně návrhu jejich ošetření formou konkrétních administrativních, 

technických a organizačních opatření, nezbytných k dosažení souladu s GDPR“ 

 

Výzvou do datových schránek byli osloveni následující uchazeči: 

 

1. Network Security Monitoring Cluster, družstvo, Jundrovská 618/31, Brno 

2. ATTN Consulting s.r.o., Hanušova 100/10, Olomouc 

3. ELAT s.r.o., Kuřimská 1503/42, Brno 

4. Grant Thornton Advisory a.s., Jindřišská 937/16, Praha 

5. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava 

6. Asseco Central Europe a.s., Budějovická 778/3, Praha 

 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu na 300.000,- Kč bez 

DPH. 

 

S ohledem na skutečnost, že se jedná celorepublikově o zcela nový typ plnění, bylo korektní stanovení 

předpokládané hodnoty poměrně obtížné. Hodnota zakázky byla nakonec stanovena po konzultaci se 

specialistou na GDPR, Ing. Mašínem a dle informací z Brna, kde se podařilo zajistit firmu, která městu 

Brnu zajišťuje zároveň jak právní, tak i technickou analýzu souladu s GDPR v režimu rozšířeného 

paušálního plnění. 

 

Předmět veřejné zakázky byl vymezen: 

a) Zpracování rozdílové analýzy požadavků GDPR na prvky ICT infrastruktury Magistrátu 

města Přerova, tj. HW, SW, síťová a serverová infrastruktura, aplikace a informační systémy 

(dále jako „aktiva“), které zpracovávají a uchovávají osobní údaje ke stavu aktiv k datu 

zpracování předmětné analýzy, kdy dodavatel 

- detailně popíše a vymezí posuzovaná aktiva včetně jejich případné podpory nebo servisu; 

- zpracuje požadavky GDPR na posuzovaná aktiva; 

- objektivně zhodnotí jejich naplnění ke dni zpracování analýzy, a to jak ze smluvního 

pohledu, tak z věcného pohledu s ohledem na běžnou praxi včetně odůvodnění; 

- navrhne ideální cílový stav naplnění požadavků GDPR na posuzovaná aktiva. 

b) Vypracování analýzy rizik posuzovaných aktiv, a to zejména, nikoliv však výhradně: 

- vyhodnocení míry naplnění požadavků GDPR, soulad a případné mezery mezi stávající 

praxí a požadavky GDPR, obecně pak vyhodnocení rizik, identifikaci hrozeb a 

zranitelnosti (analýza rizik) 

- Zadavatel předpokládá, že dodavatel vyjde při provádění analýzy, vedle GDPR zejména, 

ne však výhradně z běžně používaných metodických rámců pro oblast ICT a to 

ČSN/ISO/IEC 27 001, ČSN/ISO/IEC 27 005, Zákona o kybernetické bezpečnosti (Zákon 

č. 181/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů), aktuální metodiky k zákonu o 

kybernetické bezpečnosti, Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v 

oblasti kybernetické bezpečnosti (Vyhláška č. 316/2014 Sb.), zákona o informačních 

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (Zákon č. 365/2000 Sb.) 

apod. 



- Zadavatel požaduje v rámci výstupů jednoznačnou identifikaci rizik a hrozeb, jejich 

detailní zdůvodnění, posouzení rizik (kategorizace) a jejich vyhodnocení dle závažnosti, 

návrh mitigace rizik (dopad na subjekt údajů, organizační, administrativní, bezpečnostní, 

technická apod. opatření, vedoucí k jejich odstranění či zmírnění), např., nikoliv však 

výhradně v oblastech: správa ICT, řízení práv a přístupů, ochrana perimetru, zálohování, 

disaster recovery, postupy při detekci odchylek a porušení politik, ICT služeb, agend, IS 

organizace a procesů podléhajících GDPR (odpovědnosti, účastníci procesů, cíle, 

nástroje, vstupy, výstupy atd.) atd. 

- součástí analýzy rizik musí být její metodika a to tak, aby mohl Zadavatel analýzu rizik 

následně zpracovávat vlastními silami v rámci a dle zásad PDCA (plan-do-check-act) a 

zpracování doporučení pro následné opakované provádění analýzy rizik s ohledem na 

životní cyklus posuzovaných aktiv a předpokládaných změn vyplývající z běžného 

provozování posuzovaných aktiv 

c) Zadavatel požaduje rovněž analýzu své aktuální ICT dokumentace a aktuálně používaných 

postupů (strategické dokumenty, vnitřní předpisy, smlouvy, apod.) v rozsahu: 

- srovnání současného stavu s požadavky dle GDPR 

- vymezení vztahů Správce vs. Zpracovatel dle GDPR u posuzovaných aktiv, a to zejména 

s ohledem na přístup třetích osob plynoucí z potřeby zajištění služeb podpory a údržby 

posuzovaných aktiv 

- vyhodnocení míry naplnění požadavků GDPR u Zadavatele, soulad a případné mezery 

mezi stávající praxí a požadavky GDPR,  

d) Návrh opatření k zajištění souladu s GDPR  

- zpracování návrhu konkrétních opatření k dosažení souladu s GDPR a způsobu jejich 

implementace v podmínkách zadavatele při respektování principu „Privacy by design/by 

default“. Návrh opatření bude obsahovat minimálně popis, cíl navrženého opatření, 

požadované výstupy, definici konkrétních opatření, metodiku implementace konkrétních 

opatření - výhody, nevýhody, podrobný návrh realizace opatření, metodiku ověření 

bezpečnosti, popis jednotlivých kroků vedoucích k naplnění cíle opatření, odhad 

náročnosti, nákladů na realizaci opatření a harmonogram realizace opatření (od 

nejzávažnějšího po nejméně závažné riziko) 

- návrh opatření bude obsahovat odhad míry závažnosti a pravděpodobnosti výskytu rizik 

identifikovaných v analýze rizik 

- zpracování návrhu změny vnitřních předpisů, směrnic, příkazů tajemníka, metodických či 

jiných interních pokynů zadavatele k dosažení souladu s GDPR pro oblast ICT ve vztahu 

ke stávajícím interním aktům řízení (organizační řád, předpisy o provozování výpočetní 

techniky, spisový a skartační řád aj.) 

- doporučení dalšího konkrétního postupu zadavatele k dosažení souladu s GDPR (a to i na 

základě dotazů příslušných zaměstnanců nebo jím pověřených osob v souvislosti se 

zaváděním navržených opatření) včetně harmonogramu a rámcového rozpočtu 

případných organizačních nebo technických projektů 

 

Zadavatel/VNITŘ nepřijal v souladu s Výzvou a do konce lhůty pro podání nabídek ani jedinou 

nabídku.  

 

Výběrové řízení proto bylo osobou oprávněnou jednat za zadavatele, tj. vedoucím odboru VNITŘ, 

zrušeno. 

 

Prostřednictvím oddělení ICT byly následně osloveny všechny společnosti, kterým byla doručena 

Výzva se žádostí o zpětnou vazbu. Telefonicky se vyjádřily 4 z nich, a vyslovily se shodně, že cena je 

vzhledem k požadovanému rozsahu plnění a stanovené lhůtě na zpracování analýzy, 

nepřiměřeně nízká. Firma Network Security Monitoring Cluster odpověděla i písemně a jejich 

vyjádření je identické tj., vzhledem ke stanovenému rozsahu plnění, lhůtě a předpokládané hodnotě, je 

zakázka za těchto podmínek nerealizovatelná. 

 



Na položenou otázku, jaká cena by byla pro tento rozsah plnění optimální uvedla nejnižší částku spol. 

Grant Thornton Advisory a.s., a to 1,5 až 2 násobek předpokládané hodnoty, kterou jsme stanovili ve 

Výzvě. Ostatní oslovení uvedli minimálně 3 až 3,5 násobek, tj. až 1.050.000,- Kč bez DPH. Všichni 

zároveň žádali o prodloužení lhůty plnění (až na 6 měsíců). Grant Thornton uvedl, že je potenciálně 

schopen analýzu zpracovat do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti SoD. 

 

S ohledem na výše uvedené, zahájil vedoucí odboru VNITŘ jednání, za jakých podmínek by byla 

ochotna spol., která při sběru zpětné vazby uváděla nejlepší podmínky, tj. Grant Thornton Advisory 

a.s., Jindřišská 937/16, Praha, převzít plnění zakázky, v případě, že bude schválena výjimka z VP č. 

16/2016, dle čl. XVII., odst. 3.  Po opakovaném jednání obdržel VNITŘ písemně souhlas, že spol. 

je ochotna uzavřít SoD, a to v plném rozsahu původně stanoveného předmětu plnění, za cenu 

450.000,- Kč bez DPH. Následně vedoucí VNITŘ, na základě udělené výjimky z VP, s výše 

uvedeným dodavatelem SoD dne 28.5.2018 uzavřel. Dne 28.5.2018 byla smlouva uveřejněna 

v registru smluv.  

 

Zadavatel/VNITŘ vzal na vědomí informaci, že se ceny plnění za zpracování analýz souladu s GDPR 

jsou místně i nižší, nicméně je přesvědčen, že cena plnění odpovídá požadovanému rozsahu plnění a 

lhůtě ve které musí být poskytnuto. 

 

Zpracoval: Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru VNITŘ 

 


