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Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 
 

 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
Tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky a stanovuje technické 
specifikace a další podmínky pro předmětnou zakázku a zadávací řízení.  
Název zakázky: Výběr pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) pro Město Kojetín 

A. Identifikace zadavatele 
Zadavatel:  Město Kojetín   
Se sídlem:  Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín  
IČ:   00301370 
DIČ:   CZ00301370  

B. Doba poskytování služeb předmětu zakázky 
Zadavatel požaduje poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů na dobu 
neurčitou. 

C. Specifikace zakázky a další podmínky 
Předmětem této veřejné zakázky je závazek Dodavatele zajišťovat pro Zadavatele výkon funkce 
pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR), a to v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení GDPR“). Dodavatel bude 
vykonávat veškeré činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) ve smyslu článku 
37 až článku 39 Nařízení GDPR, a dále ve smyslu dalších obecně závazných předpisů (včetně 
těch, které budou vydány) a Zadavatel se zavazuje za jeho služby zaplatit Dodavateli odměnu. 
Dodavatel bude pro Zadavatele vykonávat činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů 
(GDPR), tj. povinnosti, které vyplývají Nařízení GDPR a obecně závazných právních předpisů. 
Vítězný Uchazeč se zaváže uzavřením smlouvy. 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR) vykonává tyto základní úkoly (paušální cena 
za činnost pověřence): 

a) poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, 
kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle Nařízení GDPR a dalších 
předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů; 

b) monitorování souladu činností s Nařízením GDPR, dalšími předpisy Unie nebo 
členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v 
oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a 
odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů; 

c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35 Nařízení GDPR; 

d) spolupráce s dozorovým úřadem; 
e) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se 

zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36 Nařízení GDPR, a případně 
vedení konzultací v jakékoli jiné věci. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR) vykonává tyto další úkoly (pokud nejsou 
součástí paušální ceny, uvést samostatně cenu v příloze 3 a jednoznačně specifikovat v návrhu 
smlouvy): 



f) dohled nad souladem činností Zadavatele při ochraně osobních údajů na základě 
podnětů Zadavatele, zaměstnanců Zadavatele, kontrolních orgánů a subjektů údajů; 

g) zpracování návrhů na opatření k dosahování souladu s Nařízením GDPR a dalšími 
předpisy; 

h) posuzování návrhů dokumentů Zadavatele týkajících se ochrany osobních údajů, jako 
jsou vnitřní právní předpisy, návrhy smluv o zpracování osobních údajů, vydávaní 
potvrzení o souladu s Nařízením GDPR atd.; 

i) přijímání podání subjektů údajů v záležitostech souvisejících se zpracováním jejich 
osobních údajů a vyřizování žádostí, pokud jde o uplatňování jejich práv dle Nařízení 
GDPR; 

j) spolupráce při plnění povinnosti Zadavatele hlásit porušení zabezpečení osobních údajů 
dozorovému úřadu a oznamovat porušení zabezpečení osobních údajů subjektům 
údajů; 

k) školení všech zaměstnanců Zadavatele týkající se problematiky ochrany osobních údajů 
a související legislativy a ICT bezpečnosti ve vazbě na ochranu osobních údajů ke 
zvyšování jejich povědomí a odborné zdatnosti v rozsahu min. 4 hod/rok; 

l) realizace pravidelných konzultačních hodin na pracovišti Zadavatele k problematice 
GDPR a ochrany osobních údajů pro zaměstnance v rozsahu min. 4 hod./čtvrtletí; 

m) pravidelná telefonická či korespondenční (e-mail, datová schránka) komunikace se 
Zadavatelem a se zaměstnanci Zadavatele za účelem řešení jejich konkrétních žádostí 
v rozsahu min. 4 hod./měsíc. 

D. Varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

E. Doba a místo plnění zakázky 
Místem plnění pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) je pro Město Kojetín budova 
radnice, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, okr. Přerov.  
Doba funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) bude vykonávána ode dne 
01.10.2021 na dobu neurčitou. 

F. Finanční limit zakázky  
Cena za poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) pro Město Kojetín 
nepřesáhne za rok paušální částku 72.600 Kč (včetně DPH dle platné sazby). Překročení tohoto 
limitu v nabídce bude považováno za nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení. 

G. Způsob zpracování nabídkové ceny 
Uchazeči stanoví Nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami 
zakázky této zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídkové 
ceny se považují za ceny konečné, pevné a neměnné a musí obsahovat veškeré náklady 
potřebné ke splnění zakázky. Celkové Nabídkové ceny budou uvedeny v krycím listu nabídek 
(příloha č. 3), a to pro každou část předmětu plnění samostatně (činnosti vykonávané v rámci 
paušální částky/mimo ni) v českých korunách takto: 
- cena bez DPH/měsíc, rok 
- výše DPH v korunách i %/rok 
- cena celkem včetně DPH/rok 

H. Požadavky na zpracování nabídky 
Uchazeč zpracuje nabídky v tomto členění: 
- krycí list nabídky  
- prokázání kvalifikace 
- uchazečem podepsaný návrh smlouvy 



I. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky při 
nabízeném rozsahu činnosti v rámci paušální částky. 
Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu: 

a) ekonomická výhodnost (váha 50 %) 
b) obsahová výhodnost (váha 50 %) 

 
Bodové hodnocení nabídek bude provedeno podle vzorců: 

a) nejnižší celková paušální cena rok/konkrétní nabídková cena za rok x 100 x váha kritéria 
= ekonomická výhodnost daného kritéria; 

b) počet dalších činností (body f) – m) dle zadávací dokumentace) uvedených v paušální 
částce hodnocené nabídky/nejvyšší počet dalších činností (body f) – m) dle zadávací 
dokumentace) x 100 x váha kritéria = obsahová výhodnost daného kritéria.  

 
Hodnocení provede zadavatel spolu s hodnotící komisí jmenovanou Zadavatelem o minimálně 
3 členech. Otevírání obálek se uskuteční před Zadavatelem a hodnotící komisí dne 31.08.2021 
ve 14 hod. v sídle Zadavatele. 
Hodnotící komise vybere na základě výše stanovených kritérií z předložených nabídek 
nejvhodnější nabídku a sestaví pořadí a doporučí k rozhodnutí Zadavateli. 

J. Další ustanovení 
Zadavatel zašle všem účastníkům oznámení o výsledku výběrového řízení bez zbytečného 
odkladu. Současně Zadavatel vyzve vítěze výběrového řízení k projednání Smlouvy. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, jakož i bez udání důvodů všechny nabídky 
odmítnout a neuzavřít smlouvu se žádným z Uchazečů. 
 
 
V Kojetíně dne: 16.8.2021 
 
Zástupce Zadavatele: 
 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. Leoš Ptáček, starosta  


