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Příspěvkový a poplatkový řád 
Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů, z.s. 

 

 

Příspěvkový řád je jedním ze základních vnitřních dokumentů Komory pověřenců  

pro ochranu osobních údajů, z.s. (dále jen “Komora”). Komora podle čl. 3 odst. 4  

písm. b) Stanov stanoví: 

 

Článek 1 
Výše členských příspěvků 

 
1. Členský příspěvek se stanoví jako roční a je příjmem rozpočtu Komory. 

2. Výše členského příspěvku u fyzické osoby činí 1 500,- Kč. 

3. Výše členského příspěvku u právnické osoby činí: 

a)   3 500,- Kč u osoby, která je mikro účetní jednotkou1; 

b)   6 000,- Kč u osoby, která je malou účetní jednotkou; 

c)   9 000,- Kč u osoby, která je střední účetní jednotkou; 

d) 16 000,- Kč u osoby, která je velkou účetní jednotkou. 

Fyzická osoba, která je odpovědným zástupcem nebo členem statutárního orgánu 

takové právnické osoby, která je taktéž členem Komory, je osvobozena od 

povinnosti hradit členský příspěvek, dokud taková právnická osoba nepřestane být 

členem Komory, nebo od příspěvkové povinnosti osvobozená fyzická osoba 

nepřestane být odpovědným zástupcem nebo statutárním orgánem takové 

právnické osoby. 

4. V případě, že je členství v Komoře zahájeno ve třetím čtvrtletí daného 

kalendářního roku, výše členského příspěvku stanoveného v odst. 2 a 3 tohoto 

příspěvkového řádu se pro tento kalendářní rok snižuje o 50 %, pokud je členství 

v Komoře zahájeno ve čtvrtém čtvrtletí daného kalendářního roku, snižuje se výše 

členského příspěvku pro tento kalendářní rok o 75 %.  

5. V případě, že je členství v Komoře ukončeno v průběhu roku a příspěvek nebyl 

uhrazen v řádném termínu, stanoví se jeho výše poměrnou částí z výše ročního 

příspěvku podle počtu měsíců, v nichž členství trvalo.  

6. Manipulační poplatek za registraci a vedení jedné osoby ve funkci pověřence pro 
ochranu osobních údajů v Registru pověřenců je ve výši 500 Kč za jeden 
kalendářní rok.  

 
Článek 2 

Splatnost členského příspěvku a manipulačního poplatku 
 
1. Členský příspěvek je splatný k 31. lednu běžného roku s výjimkou první platby, 

která je splatná do 60 dnů ode dne rozhodnutí Výboru Komory o přijetí žadatele 
za člena.  

2. Manipulační poplatek za registraci a vedení jedné osoby ve funkci pověřence pro 
ochranu osobních údajů v Registru pověřenců je splatný k 31. lednu běžného roku 

 
1
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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s výjimkou první platby v roce zápisu osoby do Registru pověřenců, která je splatná 
do 30 dnů ode dne zápisu osoby v Registru pověřenců.  

3. Po uplynutí doby splatnosti dle odst. 1 a 2 tohoto článku vyzve Výbor bez 
zbytečného odkladu povinnou osobu k úhradě příslušné částky.  

4. Členský příspěvek nebo manipulační poplatek je možno uhradit převodem na účet 
Komory: 
MONETA Money Bank, a.s. 
č.ů.: 241904932/0600 
variabilní symbol: členské číslo. 

5. Po obdržení členského příspěvku nebo manipulačního poplatku vystaví Komora 
plátci potvrzení o zaplacení pouze na základě jeho žádosti. 

 
 

Článek 3 
Sankční ustanovení 

 
1. Neplnění povinnosti podle čl. 2 odst. 1 tohoto příspěvkového řádu podléhá 

disciplinárnímu řízení Komory podle disciplinárního řádu Komory. 
2. Nezaplacením členského poplatku do třech měsíců po termínu splatnosti, zanikne 

členství v Komoře.  
3. Nezaplacením manipulačního poplatku do třech měsíců po termínu splatnosti, 

bude proveden výmaz pověřence z Registru pověřenců.  
 
 

Článek 4 
Účinnost 

 
Příspěvkový a poplatkový řád nabývá účinnosti dnem 30. června 2022. 


