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Podrobný popis jednotlivých položek ceníku 
 1. Audit osobních údajů 
Přímo ve škole by měl proběhnout audit osobních údajů, který zjistí, jaké osobní údaje zpracováváte, kde                
se nacházejí, kdo k nim má přístup a jak s nimi pracuje. Audit si můžete udělat sami nebo využít jednu                    
z námi nabízených variant auditu: 

A. Jen dotazník 
Popis služby 

○ Obdržíte metodický pokyn pro provedení auditu a interaktivní dotazník vypracovaný          
speciálně pro ZUŠ v elektronické podobě s velkým množstvím otázek, které budete          
postupně zodpovídat. 

○ Pravdivým vyplněním, dle skutečného stavu, získáte přehled o nedostatcích z hlediska          
bezpečnosti práce s daty. Pokud bude dotazník vyplněn nepravdivě, neručíme za správnost            
výsledku auditu. 

○ Tato varianta je vhodná pro školy, které požadují co nejnižší cenu a audit si na základě                
metodického pokynu a dotazníku provedou samy. 

○ Jestliže se v průběhu vyplňování rozhodnete, že chcete vyplnění dotazníku přenechat na            
nás, můžete přejít na některou z vyšších variant. 

○ Výsledkem auditu bude vyhodnocení dotazníku, které ukáže všechna rizika v práci s            
osobními údaji a nesoulady s GDPR.  

○ Neobsahuje vypracování žádných dalších dokumentů (lze přiobjednat za příplatek P04). 

Sestavení ceny služby: 

Kód Ceníková položka Cena bez DPH Cena s DPH 

P01 Vstupní dotazník (včetně zobrazení míry, popisu rizik 
a doporučení) 

5 000 Kč 6 050 Kč 

 



 

B. Dotazník a fyzická kontrola naším pracovníkem jeden den 
Popis služby 

○ Obdržíte metodický pokyn pro provedení auditu a dotazník v elektronické podobě s velkým            
množstvím otázek, které budete postupně zodpovídat. 

○ Pravdivým vyplněním dle skutečného stavu, získáte přehled o nedostatcích z hlediska          
bezpečnosti práce s daty. 

○ Správnost vyplnění dotazníku zkontroluje náš pracovník. Přímo ve Vaší škole ověří, zda            
vyplnění odpovídá skutečnosti. Opraví případné nedostatky a doplní s Vašimi zaměstnanci          
nezodpovězené dotazy. 

○ Tato varianta je vhodná pro malé školy bez odloučených pracovišť. 
○ Výsledkem auditu bude vyhodnocení dotazníku, které ukáže všechna rizika v práci s            

osobními údaji a nesoulady s GDPR.  
○ V ceně 1 hodina konzultace (po telefonu nebo e-mailu, vyčerpatelná do května 2018). 
○ Neobsahuje vypracování žádných dalších dokumentů (lze přiobjednat za příplatek P04). 

Sestavení ceny služby: 

Kód Ceníková položka Cena bez DPH Cena s DPH 

P01 Vstupní dotazník (včetně zobrazení míry, popisu rizik 
a doporučení) 

5 000 Kč 6 050 Kč 

P02 Osobní návštěva auditora v místě na 1 den 6 000 Kč 7 260 Kč 

Celkem: 11 000 Kč 13 310 Kč 

Ostatní náklady 

P08 Cestovné (včetně všech zákonných náhrad) 
Upozornění: Uvedená cena je orientační. Přesná cena vám bude         
sdělena na základě nezávazné objednávky. 

10 Kč / km 12,10 Kč 

PX1 1 hodina konzultace s auditorem (po telefonu nebo        
e-mailu, vyčerpatelná do května 2018) 

0 Kč 0 Kč 

C. Dotazník, úvodní seznámení účastníků auditu s GDPR a fyzická kontrola          
naším pracovníkem dva dny nebo dvěma pracovníky jeden den 
Popis služby 

○ Do Vaší školy přijede náš pracovník. Nejprve v rozsahu 1 hodiny seznámí účastníky auditu              
se základy GDPR (nejedná se o plnohodnotné školení jako v bodu 3). 

○ Pokud přijede pracovníků více, rozdělí si Vaše zaměstnance podle vykonávané činnosti           
(ekonomika, personalistika, učitelé atd.), proškolí je samostatně. 

○ Ve spolupráci s Vašimi zaměstnanci vyplní dotazník, vysvětlí jim všechny otázky. 
○ Tato varianta pro vás představuje minimum starostí s auditem a vyplňováním dotazníku. Je             

vhodná pro větší školy nebo školy s odloučenými pracovišti. 
○ Výsledkem auditu bude vyhodnocení dotazníku, které ukáže všechna rizika v práci s            

osobními údaji a nesoulady s GDPR.  
○ V ceně 2 hodiny konzultace (po telefonu nebo e-mailu, vyčerpatelné do května 2018). 
○ Neobsahuje vypracování žádných dalších dokumentů (lze přiobjednat za příplatek P04). 

 

 



 

Sestavení ceny služby: 

Kód Ceníková položka Cena bez DPH Cena s DPH 

P01 Vstupní dotazník (včetně zobrazení míry, popisu rizik 
a doporučení) 

5 000 Kč 6 050 Kč 

P03 Osobní návštěva auditora v místě na 2 dny nebo dvou          
auditorů na 1 den 

13 000 Kč 15 730 Kč 

Celkem: 18 000 Kč 21 780 Kč 

Ostatní náklady 

P08 Cestovné (včetně všech zákonných náhrad) 
Upozornění: Uvedená cena je orientační. Přesná cena vám bude         
sdělena na základě nezávazné objednávky. 

10 Kč / km 12,10 Kč 

PX2 2 hodiny konzultace s auditorem (po telefonu nebo        
e-mailu, vyčerpatelné do května 2018) 

0 Kč 0 Kč 

 
Podle našich zkušeností by audit neměl trvat déle než 1-2 dny. V případě nespolupráce Vašich               
zaměstnanců s našimi pracovníky nebo enormního množství dokumentů může audit zabrat více dnů.             
V tom případě by další postup byl projednáván a naceněn individuálně. 

 2. Vypracování dokumentů  
Popis služby 

○ Na základě auditu, který si můžete udělat sami, budou na míru pro Vaši školu vypracovány               
a v elektronické podobě dodány tyto dokumenty: 
1. Metodické pokyny , jak zlepšit současný stav ohledně práce s osobními údaji ve škole 
2. Vnitřní směrnice 
3. Informované souhlasy  pro zaměstnance, žáky a zákonné zástupce 
4. Návrhy smluv  s externími dodavateli 

○ Dokumenty si můžete vypracovat sami nebo využít služeb našich odborníků. 

Sestavení ceny služby: 

Kód Ceníková položka Cena bez DPH Cena s DPH 

P04 Vypracování dokumentů (metodiky, směrnice,    
souhlasy) 

12 000 Kč 14 520 Kč 

 

 3. Školení zaměstnanců 
Popis služby 

○ S vypracovanými dokumenty musí být seznámeni všichni zaměstnanci školy. V oblasti práce            
s osobními údaji se bude pro ně jednat o velkou změnu. Zaměstnance si můžete proškolit               
sami nebo to zajistí náš pracovník. Školení máme akreditované MŠMT v délce 4             
vyučovacích hodin (tj. 3 celé hodiny - obvykle od 9.00 do 12.00). Během školení mohou               
zaměstnanci klást dotazy, náš pracovník vše rád vysvětlí. 

 

 



 

 
Sestavení ceny služby: 

Kód Ceníková položka Cena bez DPH Cena s DPH 

P05 Školení zaměstnanců v místě (cena za účastníka) 
Upozornění: *) při nízkém počtu účastníků je stanovena        
minimální cena za celé školení. Pro přesnou kalkulaci nás prosím          
kontaktujte. 

350 Kč 423,50 Kč 

P08 Cestovné (včetně všech zákonných náhrad) 
Upozornění: Uvedená cena je orientační. Přesná cena vám bude         
sdělena na základě nezávazné objednávky. 

10 Kč / km 12,10 Kč 

 

 4. Kontrola dodržování nařízení 
Popis služby 

○ Pro připravenost školy na GDPR musí proběhnout kontrola, zda nedostatky zjištěné při            
auditu jsou již odstraněny a zda škola zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením.  

○ Tuto kontrolu může provést náš pracovník, který přímo ve Vaší škole projde všechny body              
auditu a zaznamená aktuální stav, který by již měl splňovat požadavky GDPR.  

○ Tato kontrola musí proběhnout do začátku účinnosti GDPR, tedy do 25. května 2018.  
○ Výstupem bude certifikát, že škola spravuje a zpracovává osobní údaje v souladu            

s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Sestavení ceny služby: 

Kód Ceníková položka Cena bez DPH Cena s DPH 

P06 Kontrola dodržování nařízení (včetně certifikátu) 6 000 Kč 7 260 Kč 

P08 Cestovné (včetně všech zákonných náhrad)     
Upozornění: Uvedená cena je orientační. Přesná cena vám        
bude sdělena na základě nezávazné objednávky. 

10 Kč / km 12,10 Kč 

 

 5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Popis služby 

○ Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“) je osobou nápomocnou 
správci nebo zpracovateli při monitorování toho, zda je zajištěn vnitřní soulad s nařízením. 
Stará se o správné nakládání s osobními údaji a o komunikaci s dozorovým orgánem i 
veřejností. Pověřenec poskytuje poradenství správcům a zpracovatelům v oblasti ochrany 
osobních údajů a zvyšuje povědomí a odbornou přípravu zaměstnanců, kteří pracují s 
osobními údaji. 

○ Každá škola je povinna zajistit si pověřence pro ochranu osobních údajů.  
○ Pověřenec bude pravidelně dohlížet na dodržování nařízení a koordinovat práce s osobními            

údaji (např. výmaz osobních údajů, komunikovat s dozorčím orgánem /ÚOOÚ/, řešit           
stížnosti subjektů apod.) 

 

 



 

Činnosti Pověřence 
○ Odborné konzultace a poradenství (telefonicky, videohovor, e-mail). 
○ Analýza již uzavřených smluv. 
○ Monitoring souladu s GDPR a monitoring procesů zpracování osobních údajů ve škole –             

sledování legislativních a judikaturních změn. 
○ Vyřizování a posuzování žádostí subjektů údajů a komunikace s nimi. 
○ Zajištění komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů. 
○ Sledování souladu vnitřní praxe školy/organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů. 
○ Poradenství při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. 
○ Podpora při vzdělávání pracovníků - akreditované školení na GDPR (nově i v rámci výzev č.               

63 a 64 Šablony II.) 
○ Revize, úprava, soupis a aktualizace právních dokumentů. 

 

Cena služby  

Kód Ceníková položka Cena bez DPH 
/měsíc 

Cena s DPH 
/měsíc 

PZ Pověřenec   (Základní varianta) 
V ceně služby je započítána  1 hodina měsíčně činnosti         
Pověřence. 

800 Kč 968 Kč 

Každá další hodina činnosti Pověřence 750 Kč / hod 907,50 Kč 

PP Pověřenec   (Premium varianta) 
V ceně služby jsou započítány  3 hodiny měsíčně činnosti         
Pověřence. 

1 800 Kč 2 178 Kč 
 

 

Každá další hodina činnosti Pověřence 650 Kč / hod 786,50 Kč 

PE Pověřenec   (Exclusive varianta) 
V ceně služby je započítáno  8 hodin  měsíčně činnosti         
Pověřence. 

4 000 Kč 4 840 Kč 

Každá další hodina činnosti Pověřence 550 Kč / hod 665,50 Kč 

PO Osobní  návštěva Pověřence (individuální nabídka) individuální individuální 

 
Pozn.: Pro školy využívající informační systém iZUŠ od společnosti Sensio.cz, s.r.o. je možná 
individuální sleva na službu Pověřenec (Premium varianta)  a  Pověřenec (Exclusive varianta).  

 



 

 

Celkový číselník ceníkových položek 
Kód Ceníková položka Cena bez DPH Cena s DPH 

P01 Vstupní dotazník (včetně zobrazení míry, popisu rizik a 
doporučení) 

5 000 Kč 6 050 Kč 

P02 Osobní návštěva auditora v místě na 1 den 6 000 Kč 7 260 Kč 

P03 Osobní návštěva auditora v místě na 2 dny 13 000 Kč 15 730 Kč 

P04 Vypracování dokumentů (metodiky, směrnice, souhlasy) 12 000 Kč 14 520 Kč 

P05 Školení zaměstnanců v místě (cena za účastníka) 
Upozornění: při nízkém počtu účastníků je stanovena minimální cena za celé           
školení. Pro přesnou kalkulaci nás prosím kontaktujte. 

350 Kč 423,50 Kč 

P06 Kontrola dodržování nařízení (včetně certifikátu) 6 000 Kč 7 260 Kč 

P08 Cestovné (včetně všech zákonných náhrad) 
Upozornění: Uvedená cena je orientační. Přesná cena vám bude sdělena na           
základě nezávazné objednávky. 

10 Kč / km 12,10 Kč 

P09 Fakturační hodina auditora navíc v místě školy  750 Kč / hod 907,50 Kč 

P10 Konzultace auditora (po telefonu, e-mailu) 500 Kč / hod 605 Kč 

P11 Vypracování Závěrečné zprávy z vstupního dotazníku (pro       
variantu 1.A) 

2 000 Kč 2 410 Kč 

P12 Vypracování Závěrečné zprávy z auditu (pro variantu 1.B, 1.C) 0 Kč 0 Kč 

PS1 Sleva při objednání celého portfolia služeb -4 000 Kč -4 840 Kč 

PZ Pověřenec   (Základní varianta) 
V ceně služby je započítána  1 hodina měsíčně  činnosti Pověřence. 

800 Kč 968 Kč 

Každá další hodina činnosti Pověřence 750 Kč / hod 907,50 Kč 

PP Pověřenec   (Premium varianta) 
V ceně služby jsou započítány  3 hodiny měsíčně  činnosti Pověřence. 

1 800 Kč 2 178 Kč 
 

Každá další hodina činnosti Pověřence 650 Kč / hod 786,50 Kč 

PE Pověřenec   (Exclusive varianta) 
V ceně služby je započítáno  8 hodin   měsíčně  činnosti Pověřence. 

4 000 Kč 4 840 Kč 

Každá další hodina činnosti Pověřence 550 Kč / hod 665,50 Kč 

PO Osobní  návštěva Pověřence (individuální nabídka) individuální individuální 

 

  

 



 

Modelový příklad auditů 
Škola s 30 zaměstnanci vzdálená 100 km od sídla společnosti (Přerov) nebo od místa bydliště auditora: 

Nejnižší varianta  - jen dotazník 

Kód Ceníková položka Množstv
í 

Cena bez 
DPH 

Cena s 
DPH 

P01 Vstupní dotazník (včetně zobrazení míry, popisu rizik 
a doporučení) 

1 5 000 Kč 6 050 Kč 

 

Střední varianta  - dotazník s návštěvou auditora  

Kód Ceníková položka Množství Cena bez 
DPH 

Cena s 
DPH 

P01 Vstupní dotazník (včetně zobrazení míry, popisu rizik 
a doporučení) 

1 5 000 Kč 6 050 Kč 

P02 Osobní návštěva auditora v místě na 1 den 1 6 000 Kč 7 260 Kč 

P04 Vypracování dokumentů (metodiky, směrnice,    
souhlasy) 

1 12 000 Kč 14 520 Kč 

P08 Cestovné (včetně všech zákonných náhrad) 
Upozornění: Uvedená cena je orientační. Přesná cena vám bude         
sdělena na základě nezávazné objednávky. 

200 10 Kč / km 12,10 Kč 

Celkem: 25 000 Kč 30 250 Kč 
 

Nejvyšší varianta  - kompletní příprava na GDPR  

Kód Ceníková položka Množství Cena bez 
DPH 

Cena s 
DPH 

P01 Vstupní dotazník (včetně zobrazení míry, popisu rizik 
a doporučení) 

1 5 000 Kč 6 050 Kč 

P03 Osobní návštěva auditora v místě na 2 dny nebo dvou          
auditorů na 1 den 

1 13 000 Kč 15 730 Kč 

P08 Cestovné (včetně všech zákonných náhrad) 
Upozornění: Uvedená cena je orientační. Přesná cena vám bude         
sdělena na základě nezávazné objednávky. 

400 4 000 Kč 4 840 Kč 

P04 Vypracování dokumentů (metodiky, směrnice,    
souhlasy) 

1 12 000 Kč 14 520 Kč 

P06 Kontrola dodržování nařízení (včetně certifikátu) 1 6 000 Kč 7 260 Kč 

 



 

P08 Cestovné (včetně všech zákonných náhrad) 
Upozornění: Uvedená cena je orientační. Přesná cena vám bude         
sdělena na základě nezávazné objednávky. 

400 4 000 Kč 4 840 Kč 

PS1 Sleva při objednání celého portfolia služeb 1 -4 000 Kč -4 840 Kč 

Celkem: 40 000 Kč 48 400 Kč 

Školení  - možno fakturovat zvlášť, aby nebyla překročena hranice 50 000 Kč 

P05 Školení zaměstnanců v místě (cena za účastníka) 
Upozornění: při nízkém počtu účastníků je stanovena minimální        
cena za celé školení. Pro přesnou kalkulaci nás prosím         
kontaktujte. 

30 10 500 Kč 12 705 Kč 

P08 Cestovné (včetně všech zákonných náhrad) 
Upozornění: Uvedená cena je orientační. Přesná cena vám bude         
sdělena na základě nezávazné objednávky. 

200 2 000 Kč 2 420 Kč 

Celkem: 12 500 Kč 15 125 Kč 

Celkem včetně školení: 52 500 Kč 63 525 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Platnost ceníku od 1. 1. 2018. Aktualizace ceníku 22. 5. 2018. 

 


