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Název Typ závazku Předmět činnosti Služby Odměna Čerpání ve 
sledovaném období 

Advokátní kancelář 
Korbel Tuháček 
&partneři, s.r.o. 
IČ: 28063104 

Rámcová smlouva č.j. 
SNPCS 02413/2016 

poskytování právních 
služeb v oblasti práva 
občanského, pracovního, 
trestního, finančního a 
práva duševního 
vlastnictví na základě 
rámcové smlouvy 

zpracovávání dílčích právních 
stanovisek, resp. právních 
rozborů vztahujících se ke 
konkrétnímu problému, 
poskytování právních porad a 
konzultací, sepisování listin a 
právních dokumentů, přípravu a 
posuzování návrhů smluv, účast a 
zastupování při jednáních, 
zastupování před soudy a 
správními orgány 

1 110,- Kč/h bez 
DPH 

66.444,- Kč vč. DPH 

Advokátní kancelář 
Korbel Tuháček 
&partneři, s.r.o. 
IČ: 28063104 

Rámcová smlouva č.j. 
SNPCS 04009/2013 

poskytování právních 
služeb v oblast správního 
práva a práva životního 
prostředí na základě 
rámcové smlouvy 

zpracovávání dílčích právních 
stanovisek, resp. právních 
rozborů vztahujících se ke 
konkrétnímu problému, 
poskytování právních porad a 
konzultací, sepisování listin a 
právních dokumentů, přípravu a 
posuzování návrhů smluv, účast a 
zastupování při jednáních, 
zastupování před soudy a 
správními orgány 

997,- Kč/h bez DPH 0,- Kč vč. DPH 

Ing. Pavel Lampa 
IČ: 41347366 

Smlouva poskytování 
daňového poradenství 

poskytování daňových a 
poradenských služeb 

služby poskytování právní pomoci 
a finančně ekonomických rad ve 
věcech daní, odvodů a poplatků a 
jiných podobných plateb, jakož i 
ve věcech s daněmi souvisejících 

1.330,- Kč bez 
DPH/h 

45.012, - Kč vč. DPH 

Kovařík Jan, JUDr., 
advokát 
IČ: 66212405 

Smlouva na právní 
zastoupení u soudního 
sporu 10 C 97/2013 

poskytování právních 
služeb 

obhajoba Správy NP ve věci 
žaloby na náhradu škod 
způsobených zvěří 

dle advokátního 
tarifu 

107.859,09 Kč 
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BE-MI. CZ s.r.o. 
IČ: 28255437 

Smlouva o poskytování 
služeb pověřence 
ochrany osobních 
údajů 

výkon funkce pověřence 
ochrany osobních údajů 
v souladu s nařízením 
evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob 
v souvislosti se 
zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu 
těchto osobních údajů, 
v účinném znění (GDPR) 

a) Analýza a ověřování souladu 
vnitřních předpisů a procesů s 
právní úpravou v oblasti ochrany 
údajů a s koncepcemi 
objednatele v oblasti ochrany 
osobních údajů včetně rozdělení 
odpovědnosti;  
b) Zvyšování povědomí a odborné 
přípravy pracovníků zapojených 
do operací zpracování a 
souvisejících auditů;  
c) Sběr informací o zpracování a 
identifikace procesů zpracování 
osobních údajů;  
d) Analýza k potřebnosti 
posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů a posouzení 
případných technických a 
organizačních opatření;  
e) Informační, konzultační a 
metodická činnosti v oblasti 
ochrany údajů, včetně 
poradenství zaměstnancům a 
případně dalším osobám 
podílejícím se na zpracování 
osobních údajů;  
f) Poskytování poradenství v 
oblasti kybernetické bezpečnosti 
související s oblastí ochrany 
osobních údajů, zejména pak v 
oblasti řízení rizik souvisejících s 
provozem informačních systémů, 
v nichž jsou zpracovávány osobní 
údaje, a v oblasti návrhu 

3 000,- Kč bez 
DPH/měsíc 
 
Doba trvání 
smlouvy od 
1.1.2021 do 
31.12.2023  

21.780,- Kč vč. DPH 
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bezpečnostních opatření.  
g) Poskytování poradenství v 
průběhu posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů a 
monitorování jeho uplatňování;  
h) Vydávání stanovisek k 
navrhovaným opatřením pro 
zmírnění rizik v oblasti ochrany 
osobních údajů;  
i) Spolupráce s dozorovým 
úřadem včetně působení jako 
kontaktní místo, fyzická účast 
pověřence v případě kontroly 
dozorového úřadu;  
j) Vyjadřování se k návrhům 
právních předpisů objednatele v 
oblastech dotýkající se 
zpracování osobních údajů 
organizací;  
k) Zajištění každoročního školení 
zaměstnanců v oblasti ochrany 
osobních údajů;  
l) Působení jako kontaktní bod 
organizace pro všechny subjekty 
v záležitostech týkající se 
zpracování osobních údajů v 
organizaci, včetně oznamování 
incidentů dozorovému úřadu.  

 


