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Vzorová cenová nabídka funkce pověřence pro ochranu 

osobních údajů pro soukromou společnost 
(tvořena pro vzorovou společnost zabývající se ubytovacími službami, mající 1.000 zaměstnanců a 90.000 

zákazníků/ročně. Cenová nabídka není závazná, jedná se o cenový rámec z důvodu transparentnosti a 

předvídatelnosti učiněné nabídky na konkrétní poptávku)  

 

DPO bude činit tyto úkony: 

a) vedení záznamů o zpracování – vypracování záznamů 4x do roka s časovým rozpočtem  4 x 1 den (tedy 32 

hodin ročně celkem). Praxe může ukázat, že bude potřeba v menším, ale i větším rozsahu 

b) monitorování souladu s GDPR a monitorování procesů zpracování osobních údajů ve společnosti – a to 

formou sledování změn legislativních, judikaturních, doporučujících stanovisek WP 29, aj. a podávání zpráv 4 x 

do roka odpovědným osobám, s tím, že budou adresně konkrétním společnostem zasílány zprávy pověřence 

s návrhy úprav procesů oproti navrhovaným technickým a organizačním opatřením přijatých v  auditu. 

Odhadovaný rozsah 2 pracovní dny ročně celkem (celkem tedy 16 hodin ročně celkem). 

c) školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů – dostačuje 1 x ročně (i méně) dle fluktuace 

vedoucích pracovníků, bude-li zaškolováno maximálně 5 vybraných vedoucích pracovníků. (celkem 8 hodin 

ročně celkem)  

d) interní audity a interní poradenská a konzultační činnost – vždy dle potřeby Správce  

e) dohled nad činnostmi prováděnými zpracovateli osobních údajů – vždy podle potřeby Správce a počtu 

zpracovatelů. Jedná se o namátkovou kontrolu na základě podnětu Správce 

f) posouzení souladu nových projektů a technických řešení s  GDPR a analýzy rizik (DPIA – Data Protection 

Impact Assessment) – vždy pokud Správce zavede novinku mající vliv na zpracování osobních údajů (kde bude 

zvýšené riziko vzhledem k subjektům údajů) – rozsah 1 – 2 dny, pokud bude potřeba (není ale zahrnuto v ceně 

protože DPIA je spíše méně obvyklá činnost u společností u kterých se předpokládá razantní technický rozvoj 

a zavádění nových technologických prostředků mající vliv na zpracování osobních údajů). 

g) příprava a revize interní dokumentace – tuto část nelze odhadnout, kdy záleží od množství používané 

smluvní dokumentace. Tuto část je však vhodné vyřešit před nabytím účinnosti Nařízení GDPR, tedy do 25. 5. 

2018, tak aby byla dokumentace v souladu již první den účinnosti Nařízení 

h) posuzování žádostí subjektů údajů – dle jejich počtu 

Při této nabídce jsme dospěli k základní sazbě ve výši 56 hodin ročně. S klientem uzavíráme smlouvu na 5 

hodin měsíčně (tedy s rezervou pro občasné vyřizování žádostí, emailovou konzultaci se Správcem), to vše při 

měsíční fakturaci 8.250,-Kč. Jedná se o velkého Správce, který zpracovává velké množství osobních údajů, 

včetně citlivých.         


