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POPIS NABÍDKY

1.1.1

PRODUKTOVÝ LIST DPO PRO ŠKOLY NEBO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
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Nabídka na zajištění činnosti DPO dle
požadavků GDPR pro školy, školky a PO
(v1.05)
Poznámka:
Symbolem „●“ je označena povinná činnost DPO, která je zahrnuta do měsíční paušální
odměny
Symbolem „○“ je označena povinná činnost DPO, která bude účtována v hodinové sazbě
podle skutečně odpracovaných hodin DPO a odsouhlaseného výkazu práce DPO. U činností
označených tímto symbolem nelze předem kvalifikovaně odhadnout jejich potřebnost, výskyt,
pracnost nebo časovou náročnost a není možné je tudíž odpovědně a seriózně ocenit.

1.1.2

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Kontinuální plnění úkolů DPO v souladu s ustanoveními nařízení GDPR, tak jak je uvedeno v
v článku: „1.1.1 - produktový list“ této nabídky
Pravidelné schůzky a návštěvy v sídle organizace dle sjednaného rozsahu
Zajištění činností DPO v rozsahu odpovídajícím potřebám organizace.
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CENA POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

Měsíční cena služeb DPO pro školy, školy a PO, v souladu s nařízením EU 2016/679:
Kód produktu

Název produktu

Cena bez DPH

0200-0030-001

Služby DPO pro školy a školky od 0 do 150 žáků

2 960 Kč

0200-0030-002

Služby DPO pro školy a školky od 150 do 300 žáků

3 950 Kč

0200-0030-003

Služby DPO pro školy a školky od 300 do 800 žáků

4 950 Kč

0300-0030-001

Služby DPO pro ostatní PO a organizace – malého rozsahu

3 950 Kč

Dodatečné položky cen k měsíční ceně služeb DPO:
Kód produktu

Název produktu

0000-0000-001

Hodinová sazba DPO

3

Cena bez DPH
1 300 Kč

ZPŮSOB PLNĚNÍ
Vlastní poskytování služeb DPO bude realizováno následovně:
Poskytovatel zajistí za účelem plnění sjednaných služeb DPO konkrétní odborně způsobilou a
vybavenou fyzickou osobu a poskytne objednateli její kontaktní údaje DPO ke zveřejnění
Poskytoval zajistí zastupitelnost DPO v plném rozsahu.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platba za poskytnuté služby DPO ve výši uvedené v článku 2 bude odběratelem hrazena za
uplynulý kalendářní měsíc
Poskytovatel vystaví objednavateli fakturu se splatností 14 dní.

Platnost nabídky je 30 dní.
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