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GDPR – Analýza a její implementace 
 

 

Důvodová zpráva 

V návaznosti na Usnesení č. 441/14 Rady města Milevska z 23.11.2017, kterým rada vzala na 

vědomí nařízení EU 2016/679 GDPR a nutnost další kroků k vytvoření souladu s novou 

legislativou, předkládám zhodnocení nabídek na provedení analýzy/auditu MěÚ a návrh 

nejhodnějšího kandidáta pro veřejnou zakázku malého rozsahu – typ B. Veřejná zakázka řeší 

provedení analýzy, poté bude potřeba dokončit implementaci změn a školení zaměstnanců. 

Vytvoření funkce Pověřence DPO je řešeno probíhajícím výběrovým řízením. 

 

Analýza/audit stavu je první etapou k vytvoření souladu s GDPR – shromáždění informací, 

popis současného stavu, identifikace osobních údajů, identifikace procesů, analýzy účelu 

zpracování a zabezpečení, identifikace rizik a nedostatků. Druhá etapa bude probíhat na základě 

předchozí analýzy a bude směřovat k implementace opatření – úpravy vnitřních předpisů, 

zavedení registru osobních údajů, úpravy smluvních vztahů, zpracování souhlasů a prohlášení, 

optimalizace IT nástrojů, školení uživatelů. 

 

Z důvodu složitosti nacenění druhé etapy bez známých výsledků etapy první, doporučuji zadat 

etapy separátně. Přehled nabídek na řešení první etapy – viz. tabulka níže. Dle předběžných 

odhadů se cena druhé etapy odhaduje na 200 000 – 400 000 Kč. 

 

Poptávané firmy (dle směrnice): 

 

 společnost odpověď doručení kompletní nabídky 

1. KRUCEK, s.r.o.  ANO ANO 

2. BDO Audit s.r.o. ANO ANO 

3. ADVICE.CZ  NE NE 

4. Absolook s. r. o. ANO ANO 

5. Frank Bold Advokáti, s.r.o. ANO NE 

6. KVB advokátní kancelář s.r.o. ANO NE 

7. Pražská znalecká kancelář s.r.o. ANO NE 

8. PIERSTONE NE NE 

9. GORDIC spol. s r. o. NE NE 

 

Vyhodnocení nabídek: 

3 společnosti zaslali kompletní nabídky včetně rozpisu analyzovaných částí, dle ceny i 

kvalifikace vítězí společnost KRUCEK, s.r.o. – nejnižší cena zpracování, již zkušenost 

s analýzou obcí typu III. 

 

 společnost cena analýzy (bez DPH) 

1. KRUCEK, s.r.o.  149 600 Kč 



2. BDO Audit s.r.o. 199 000 Kč 

3. Absolook, s.r.o. 198 400 Kč 

 

Finanční prostředky pro GDPR analýzu a její implementaci jsou navrhované v rozpočtové 

aktualizaci předkládané do zastupitelstva 14.02.2018. 

 

Na závěr bych rád připomenul, že přestože analýzu bude provádět externí firma, bude zapotřebí 

aktivní spolupráce úřadu a jeho zaměstnanců, a to v etapě analýzy i implementace. 


