
Dodatek č.1  
Smlouvy o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 

 
 
Příkazce: 
 
Mikroregion Bystřicko 
Sídlo: Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01 
Zastoupený: Libor Pokorný, předseda svazku 
IČO: 70830355, DIČ: CZ70830355 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 86–4736480287/0100 
(dále jen „objednatel") 
 
a  
 
Příkazník:  
 
Ing. Petr Šnek,  
se sídlem: Borovinská 231, Svratka, PSČ 592 02, 
IČO: 67519652 DIČ: CZ 6507251047,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 107-2132250297/0100 
(dále jen „pověřenec”) 
 

Na základě dohody obou stran se nově s platností od 1.1.2021 mění znění čl. 4 
původní smlouvy na: 

 
4. Odměna pověřence a platební podmínky 

4.1 Odměna za výkon funkce pověřence dle této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši 25 000,- Kč měsíčně včetně DPH, přičemž DPH je 4 338,84,-  
Kč a odměna bez DPH je 20 661,16 Kč. Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni 
podpisu smlouvy.  
4.2  Sjednaná odměna obsahuje veškeré náklady pověřence nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení činností dle této smlouvy. 
4.3 Na dohodnutou odměnu vystaví pověřenec fakturu splatnou vždy k 15 - tému 
dni daného kalendářního měsíce. 
4.4  V případě, kdy si kterýkoliv subjekt pověřence vyžádá na osobní konzultaci 
v jeho sídle, náleží pověřenci cestovní náklady. 
4.5. Cestovní náklady náleží pověřenci také v případě, kdy na základě usnesení 
Vlády ČR bude na území ČR vyhlášen nouzový stav, nebo jeho další stupně a 
nebude možné uskutečnit hromadné předání informací formou školení subjektů v 
souladu se zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů. V tomto případě 



pověřenec tyto subjekty individuálně navštíví v jejich sídle za tímto účelem, nebo 
z důvodu předání nových informací o plnění nově vzniklých povinností. O této 
skutečnosti budou subjekty předem informovány ze strany pověřence, nebo ze 
strany DSO.  
4.5. V případě, že o službu pověřence projeví zájem některý z členských subjektů 
DSO (obec či její příspěvková organizace), který měl dosud službu GDPR zajištěnou 
přes jiný externí subjekt, náleží pověřenci jednorázový zaváděcí poplatek ve výši 
5 000,- Kč bez DPH, který je spojen s převzetím agendy po předchozím pověřenci, 
s aktualizací dokumentů a směrnice a se školením zástupců subjektu. 
 
 
Ostatní obsah smlouvy zůstává tímto dodatkem nedotčen.  
 
 

Dodatek byl uzavřen ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Příkazník a druhý 
Příkazce.  
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 18.2.2021 
 
 
 
 
----------------------------                                               ----------------------------- 
    Libor Pokorný                                                               Ing. Petr Šnek  
    Předseda DSO                   Pověřenec 

 


