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Stanovy
Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s.
(úplné znění ke dni 18. 12. 2017)

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. (dále též
„Komora“).
2. Sídlo Komory: Laudova 1386/33, 163 00 Praha 6 - Řepy
3. Komora je dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou právnickou osobou, spolkem
ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”).

Článek 2
Poslání a činnost Komory
1. Posláním a účelem Komory je sdružovat osoby, které vykonávají nebo mají
zájem vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen
“pověřenec”) ve smyslu evropského nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”), nebo svými aktivitami přispívat
k ochraně osobních údajů, rozvoji odborných znalostí a ochraně zájmů
pověřenců v České republice.
2. K naplnění svého poslání a účelu Komora zejména:
a) hájí a prosazuje oprávněné zájmy členů Komory, zejména s ohledem na
jejich odborný a profesní rozvoj;
b) informuje veřejnost o profesi pověřence, na ni kladených požadavcích a
dobré praxi jejího výkonu;
c) vede seznam členů Komory a registr pověřenců, činných na území České
republiky (dále jen “Registr pověřenců”);
d) usiluje o zavedení jednotné certifikace pověřenců;
e) vydává etický kodex a další normy, které usměrňují činnost pověřenců a
které jsou založené na konceptu dobré praxe, a dohlíží nad jejich
dodržováním osobami zapsanými do Registru pověřenců a seznamu členů
Komory,
f) řeší stížnosti na činnost členů Komory a osob zapsaných v Registru
pověřenců;
g) podílí se na legislativním procesu v rámci právní úpravy ochrany osobních
údajů, jak na národní, tak i na evropské úrovni;
h) zajišťuje možnost vzdělávání členům i odborné veřejnosti a spravuje systém
kontinuálního profesního vzdělávání pro pověřence;
i) poskytuje členům Komory informační servis;
j) úzce spolupracuje s adepty certifikace a poskytuje jim informační servis;
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k) rozvíjí spolupráci s tuzemskými i zahraničními organizacemi působícími
zejména v oblasti ochrany osobních údajů;
l) rozvíjí spolupráci s organizacemi poskytujícími vzdělání v oboru bezpečnosti
a ochrany osobních dat v rámci středních, vyšších odborných a vysokých
škol.
3. Plnění poslání Komory se považuje za hlavní činnost Komory.
4. Za účelem financování své hlavní činnosti může Komora provozovat také
podnikatelskou činnost jako činnost vedlejší.

Článek 3
Členství v Komoře
1. Členství v Komoře je dobrovolné. Členem Komory (dále jen “člen”) se může stát
každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která prokázala splnění
profesních podmínek dle těchto stanov, a každá řádně zřízená a existující
právnická osoba, která určí jako svého zástupce v Komoře fyzickou osobu, která
prokázala splnění profesních podmínek dle těchto stanov.
2. Profesními podmínkami pro členství v Komoře se rozumí splnění předpokladů
pro výkon funkce pověřence dle čl. 37 Nařízení.
3. Splnění profesních podmínek členství se u osob zapsaných v Registru
prověřených pověřenců presumuje.
4. Členem Komory se stane žadatel:
a) rozhodnutím výboru Komory o přijetí žadatele za člena, a
b) úhradou stanoveného členského příspěvku, a to do 60 dnů od rozhodnutí
výboru Komory o přijetí žadatele za člena.
5. Každý člen komory se přijetím členství v Komoře zavazuje dodržovat etický
kodex Komory v aktuálně platném znění.
6. Členství v Komoře zaniká:
a) prohlášením člena o jeho vystoupení z Komory k datu doručení prohlášení
Komoře nebo k datu v něm uvedeném, pokud prohlášení Komoře došlo před
ním; nebo
b) rozhodnutím disciplinární komise o vyloučení člena, a to k datu rozhodnutí
komise; nebo
c) ke dni právní moci rozhodnutí o úpadku člena vydaného příslušným soudem;
nebo
d) úmrtím, a to dnem úmrtí.
7. Osoba, jejíž členství v Komoře bylo ukončeno podle odst. 6 písm. b) tohoto
článku, může podat novou přihlášku do Komory nejdříve po uplynutí dvou let od
nabytí účinnosti rozhodnutí. V tomto případě rozhoduje o členství v Komoře její
sněm.
8. Zamítne-li výbor Komory žádost o členství, může se žadatel odvolat ke kontrolní
komisi do třiceti dnů od doručení rozhodnutí. Rozhodnutí kontrolní komise je
konečné.
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Článek 4
Evidence členů Komory
1. Komora vede seznam svých členů a Registr pověřenců; oba seznamy jsou
veřejné a Komora je zveřejňuje na svých internetových stránkách.
2. Tajemník komory zapíše do Registru pověřenců každou fyzickou osobu, která
splňuje profesní podmínky pro členství v Komoře, společně s písemnou žádostí o
zápis do Registru pověřenců předloží i doklad o pojištění při výkonu činnosti
pověřence a zaváže se k dalšímu vzdělávání v souladu s principy kontinuálního
profesního vzdělávání. Proti rozhodnutí tajemníka komory o zápisu do Registru
pověřenců se lze odvolat ke sněmu Komory. Podrobnější podmínky procesu
zápisu osoby do Registru pověřenců a rozsah v něm zveřejněných údajů určí
vnitřní předpis Komory.

Článek 5
Práva a povinnosti členů Komory
1. Člen Komory je oprávněn:
a) volit členy orgánů Komory;
b) být volen do orgánů Komory, pokud není upraveno jinak;
c) účastnit se činnosti Komory a předkládat jejím orgánům náměty a návrhy
týkající se činnosti Komory;
d) získávat informace o činnosti Komory;
e) spojovat či užívat jméno nebo logo Komory s vlastním jménem.
2. Člen Komory je povinen:
a) dodržovat tyto stanovy Komory, etický kodex a další normy Komory;
b) hájit zájmy Komory;
c) platit řádně členské příspěvky podle příspěvkového řádu Komory.
3. Člen Komory nesmí bez zmocnění výboru Komory vystupovat a jednat jménem
Komory.

Článek 6
Orgány komory
1. Orgány Komory jsou:
a) sněm Komory;
b) výbor Komory;
c) disciplinární komise;
d) kontrolní komise;
e) etická komise.
2. Orgány uvedené v odst. 1 písm. b) až e) tohoto článku jsou orgány volené
sněmem a jejich členem může být jen člen Komory. Podrobnosti o způsobu a
průběhu voleb do orgánů Komory stanoví volební řád.
3. Členové volených orgánů jsou voleni na období čtyř let, pokud se nejedná o
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4.

5.

6.

7.

8.

členy zvolené v doplňovacích volbách v průběhu funkčního období. Členové
orgánů zvolení v doplňovacích volbách jsou zvoleni pouze na zbytek daného
volebního období a jejich mandát zaniká společně s řádně zvolenými členy
orgánu. Členství v orgánech zaniká uplynutím volebního období. Za okamžik
uplynutí volebního období se považuje okamžik zahájení volebního sněmu ve
čtvrtém kalendářním roce následujícím po kalendářním roce zvolení. Nebyl-li
sněm v souladu s čl. 9 stanov svolán, zaniká členství v orgánech nejpozději
posledním dnem čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roku
zvolení. Předchozí věta se nevztahuje na kontrolní komisi.
Členové volených orgánů Komory mohou být v průběhu funkčního období
odvoláni ze své funkce pouze tím orgánem, který je zvolil. Členství ve volených
orgánech Komory dále zaniká vlastní rezignací na členství v orgánu nebo
ukončením členství v Komoře podle čl. 3 odst. 6 těchto stanov.
V případě, že člen orgánu Komory rezignuje na členství v orgánu v průběhu
funkčního období podle odst. 4 tohoto článku, nebo ukončí členství v Komoře
podle čl. 3 odst. 6 těchto stanov, proběhnou na nejbližším zasedání sněmu
Komory doplňující volby.
V případě, že v průběhu funkčního období rezignují tři a více členů výboru, který
tak přestane být usnášeníschopný, přebírá působnost tohoto orgánu v plném
rozsahu předseda nebo místopředseda kontrolní komise. V takovém případě
kontrolní komise bezodkladně, nejpozději do dvou měsíců od data, od kterého
není výbor usnášeníschopný, svolá mimořádný volební sněm Komory.
Členství ve volených orgánech Komory je čestné, za výkon funkce přísluší
úhrada cestovních náhrad. Výbor Komory může při respektování parametrů
schváleného rozpočtu Komory přiznat odměnu.
Členové volených orgánů Komory jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem svých funkcí, a
nesmí je zneužít k prospěchu svému nebo jiné osoby.

Článek 7
Sněm Komory
1. Sněm Komory (dále jen "sněm") je nejvyšším orgánem Komory. Jako řádný jej
svolává výbor Komory jednou ročně. Jako mimořádný jej svolává výbor Komory
na základě vlastního usnesení, nebo požádá-li o jeho svolání dozorčí komise,
popř. alespoň 25 % členů Komory. Právo zúčastnit se jednání sněmu mají
všichni členové Komory a bez hlasovacího práva tajemník, aspiranti členství,
zaměstnanci Komory a pozvaní hosté.
2. Člen Komory může písemně zmocnit plnou mocí jiného člena Komory, aby ho na
sněmu zastupoval a jeho jménem hlasoval (dále jen zástupce). Takto zastoupený
člen se považuje za přítomného na sněmu. Zastoupený člen v podepsané a
datované plné moci uvede výslovně, pro které jednání sněmu se zmocnění
uděluje, koho zmocňuje a k jakým právním jednáním. Udělení generální plné
moci pro více jednání sněmu není možné. Jeden člen může zastupovat nejvýše
tři další členy Komory a sám nemůže být na jednáních sněmu, pro která mu byla
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udělena plná moc, zastoupen. K plné moci, která nevyhovuje ustanovením tohoto
odstavce, nebude na jednání sněmu přihlíženo.
3. Sněm zejména:
a) schvaluje stanovy Komory, etický kodex, jednací řád sněmu, disciplinární a
volební řád Komory a další normy určené pověřencům pro ochranu osobních
údajů;
b) volí a odvolává před uplynutím volebního období členy volených orgánů
Komory;
c) volí delegáty do nejvyšších orgánů právnických osob, kterých je Komora
členem;
d) volí kandidáty na členství ve volených orgánech právnických osob, kterých je
Komora členem,
e) schvaluje rozpočet a účetní závěrku Komory;
f) projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru Komory a zprávy
disciplinární, kontrolní a etické komise Komory;
g) schvaluje výši členských příspěvků a administrativního poplatku aspirantů
členství;
h) může zrušit či změnit rozhodnutí výboru;
i) rozhoduje o zrušení Komory;
j) usnáší se o dalších věcech náležejících do působnosti Komory, které si
vyhradí.
4. Sněm svolává výbor Komory pozvánkou zaslanou minimálně jeden měsíc před
datem konání všem členům na kontaktní adresy evidované u jejich jména či
názvu v seznamu členů Komory s tím, že materiály, které předkládá výbor
Komory k projednání, zveřejní na internetových stránkách Komory nejpozději dva
týdny před datem konání sněmu.
5. Sněm je usnášeníschopný, byl-li řádně svolán podle odst. 4 tohoto článku a je-li
přítomna nadpoloviční většina členů Komory. Pokud se nesejde nadpoloviční
většina všech členů Komory ani po 30 minutách od času, na který byl sněm
svolán, je sněm usnášeníschopný i za přítomnosti alespoň jedné třetiny všech
členů Komory.

Článek 8
Rozhodování mimo sněm – per rollam
1. Není-li svolaný sněm způsobilý se usnášet, může výbor Komory navrhnout v
písemné formě do jednoho měsíce ode dne, kdy byl sněm svolán, aby členové
Komory rozhodli o bodech, které byly uvedeny na pozvánce, mimo sněm.
2. Stanovy připouštějí tento způsob hlasování i v jiných záležitostech, o kterých
rozhodne sněm.
3. Návrh musí obsahovat návrh na usnesení, podklady potřebné pro posouzení
nebo údaj, kde jsou zveřejněny a údaj o lhůtě, která činí 15 dnů, do kdy se má
člen Komory písemně vyjádřit.
4. Pro rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů
Komory.
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5. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena Komory s uvedením dne,
měsíce a roku podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu
rozhodnutí.
6. Výbor Komory oznámí členům Komory v písemné formě výsledek hlasování a
obsah přijatých usnesení nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
doručení vyjádření k návrhu (návrhům) usnesení.

Článek 9
Výbor Komory
1. Výbor Komory (dále jen výbor v tomto článku) je statutárním orgánem, který řídí
činnost Komory v období mezi sněmy. Za svou činnost odpovídá sněmu.
2. Výbor má pět členů. Ze svého středu volí předsedu, dva místopředsedy a další
funkcionáře podle potřeby. K zastupování Komory navenek jsou oprávněni
předseda a oba místopředsedové samostatně a tajemník na základě zmocnění
uděleného mu výborem (dále jen společně “statutární zástupci”, nebo jednotlivě
“statutární zástupce”).
3. Výbor rozhoduje o všech záležitostech Komory, které tyto stanovy nebo usnesení
sněmu nesvěří jinému orgánu Komory.
4. Výbor zejména:
a) připravuje podklady pro jednání sněmu a zajišťuje výkon jeho usnesení;
b) vypracovává návrh rozpočtu a odpovídá za řádné hospodaření a činnost
Komory v souladu s právními a interními předpisy;
c) vypracovává návrhy norem Komory;
d) zřizuje výkonné útvary nebo odborné rady Komory a jmenuje jejich členy;
e) předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k legislativním úpravám či
jiným materiálům v oblasti ochrany osobních údajů a souvisejících oborů;
f) řeší pracovně právní vztahy ve vztahu k zaměstnancům Komory,
g) může zrušit či změnit rozhodnutí učiněné statutárním zástupcem Komory v
době mezi zasedáními výboru,
h) oznamuje v případě rozhodování členů Komory mimo shromáždění (per
rollam) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů, členům Komory
výsledek hlasování a plné znění usnesení, která byla přijata.
5. V době mezi zasedáními výboru je statutární zástupce oprávněn učinit
neodkladné rozhodnutí, k němuž by jinak byl oprávněn výbor. Rozhodnutí musí
být projednáno na nejbližším zasedání výboru.
6. Jednání výboru svolává jeho předseda nebo místopředseda. Pro uskutečnění
jednání a usnášeníschopnost je nezbytná přítomnost nadpolovičního počtu členů
výboru. Usnesení je přijato prostou většinou hlasů, v případě nerozhodného
hlasování rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy, který jednání řídí.
Mimořádné jednání výboru svolává předseda nebo místopředseda na žádost
nejméně tří členů výboru, předsedy disciplinární nebo dozorčí komise Komory.
7. Rozhodování pro jednání výboru mimo zasedání (per rollam), nebo elektronickou
formou se nevylučuje.
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Článek 10
Disciplinární komise
1. Disciplinární komise (v tomto článku dále jen “komise”) je orgánem Komory, který
sleduje dodržování profesních norem, rozhoduje o tom, zda došlo k jejich
porušení, dohlíží na plnění kontinuálního profesního vzdělávání a řeší případné
stížnosti. Za svou činnost odpovídá sněmu.
2. Komise má tři členy. Členem komise nemůže být člen jiných volených orgánů
Komory a zaměstnanec Komory.
3. Členové komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost komise, a
jednoho místopředsedu. Pro uskutečnění jednání a usnášeníschopnost je
nezbytná přítomnost alespoň dvou členů komise. Předseda nebo jím pověřený
člen komise se účastní jednání výboru Komory s hlasem poradním.
4. Činnost komise a podrobnosti o disciplinárním řízení a ukládání disciplinárních
opatření upravuje disciplinární řád.

Článek 11
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise (v tomto článku dále jen “komise”) je kontrolním orgánem
Komory, který dohlíží na plnění usnesení sněmu, kontroluje činnost výboru
zejména s důrazem na soulad jednání s obecnými právními předpisy a normami
Komory, kontroluje hospodaření Komory a účetní závěrku, předkládá návrhy na
úpravu norem, je odvolacím orgánem ve věci členství. Za svou činnost odpovídá
sněmu.
2. Komise má tři členy. Členem komise nemůže být člen jiných volených orgánů
Komory. Členové komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost
komise,
a
jednoho
místopředsedu.
Pro
uskutečnění
jednání
a
usnášeníschopnost je nezbytná přítomnost alespoň dvou členů komise.
Předseda nebo jím pověřený člen komise se účastní jednání výboru Komory s
hlasem poradním.
3. Komise má právo nahlížet do veškeré dokumentace Komory a vyžadovat od
výboru Komory a zaměstnanců Komory potřebné informace.

Článek 12
Etická komise
1. Etická komise (dále jen „komise“ v tomto článku) je orgánem Komory, který
zejména vydává výkladová stanoviska k etickému kodexu, k dalším normám
vztahujícím se k výkonu profese a k povinnostem pověřenců pro ochranu
osobních údajů a předkládá návrhy na jejich úpravu. Za svou činnost odpovídá
sněmu.
2. Komise má tři členy. Členem komise nemůže být člen disciplinární či dozorčí
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komise Komory. Členem komise nemůže být člen Komory, který v kalendářním
roce volby nedosáhne věku 35 let věku.
3. Členové Komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost komise, a
jednoho místopředsedu. Pro uskutečnění jednání a usnášeníschopnost je
nezbytná přítomnost alespoň dvou členů komise. Předseda nebo jím pověřený
člen komise má právo účastnit se jednání výboru Komory s hlasem poradním,
pokud není zároveň členem výboru.

Článek 13
Hospodaření Komory
1. Komora hospodaří podle rozpočtu na kalendářní rok schváleného sněmem.
Rozpočet je sestavován zpravidla jako vyrovnaný. Pokud se rozpočet sestavuje
jako deficitní, musí být současně předložen zdroj financování deficitu.
2. V případě, že Komora nemá na začátku roku schválený rozpočet, musí do doby
jeho schválení výbor zajistit minimálně vyrovnané hospodaření. Přitom výbor
vychází ze schváleného rozpočtu na rok předchozí.
3. Výbor Komory je oprávněn v odůvodněných případech v průběhu roku k úpravám
jednotlivých rozpočtových kapitol při nezměněných celkových parametrech
rozpočtu. Významné změny zdůvodní v rámci zprávy o výsledku hospodaření.

Článek 14
Kancelář Komory
1. Pro zabezpečení činnosti Komory se zřizuje v sídle Komory kancelář Komory (v
tomto článku dále jen “kancelář”).
2. Kancelář zejména:
a) řeší administrativní a organizační záležitosti v souladu s posláním Komory;
b) zajišťuje hospodaření Komory podle schváleného rozpočtu a pokynů výboru
Komory a vedení účetnictví;
c) poskytuje podporu, připravuje informace a podklady členům výboru a
ostatních volených orgánů;
d) poskytuje klientský servis členům Komory, pověřencům pro ochranu
osobních údajů a ostatní veřejnosti.
3. V čele kanceláře je tajemník, kterého jmenuje a odvolává výbor Komory.
Tajemník se účastní jednání výboru Komory s hlasem poradním, jednání dalších
volených orgánů bez hlasovacího práva na jejich vyžádání a jedná jménem
Komory v rozsahu zmocnění uděleného mu výborem Komory.

Článek 15
Zrušení Komory
1. O zrušení Komory s likvidací, v důsledku fúze nebo rozdělení, rozhoduje sněm,
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který je svolán výhradně za tímto účelem, dvoutřetinovou většinou přítomných
členů.
2. Před rozhodnutím o zrušení sněm určí, na koho přechází jmění Komory, a určí
způsob jeho vypořádání a osoby, které ho provedou, nestanoví-li právní předpis
jinak.
Článek 16
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. dalšími právními předpisy.
2. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich vložení do sbírky listin spolkového
rejstříku příslušným soudem.

V Praze dne 18. prosince 2017
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