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 DNE: 26. 2. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1438/2018/taj 

 

NÁZEV: 
 

Problematika pověřence pro ochranu osobních údajů 

 

ANOTACE: 

Dne 28.5.2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (GDPR), které stanovuje pro orgány veřejné správy povinnost jmenovat 
pověřence pro ochranu osobních údajů. Tento materiál předkládá možnosti k zajištění 
této povinnosti. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů dle 
varianty 1 nebo 2  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: tajemník 

 

Předkládá: tajemník 

 



 

• Název materiálu: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(GDPR), 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 
 
Popis 
 
Orgány veřejné správy mají povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
Povinnosti správce: 
 
1. Správce a zpracovatel zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas 
zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů. (INFORMOVANOST, 
ZAPOJENÍ) 
2. Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů 
uvedených v článku 39 tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k 
osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných znalostí. (PODPORA 
VEDENÍ A ZDROJE)  
3. Správce a zpracovatel zajistí, aby pověřenec pro ochranu osobních údajů nedostával žádné 
pokyny týkající se výkonu těchto úkolů. V souvislosti s plněním svých úkolů není správcem nebo 
zpracovatelem propuštěn ani sankcionován. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo 
podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům správce nebo zpracovatele.(NEZÁVISLOST)  
4. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech 
záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle 
tohoto nařízení. (PŘÍSTUP K ZAMĚSTNANCŮM, PORADENSTVÍ)  
5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán 
tajemstvím nebo důvěrností, v souladu s právem Unie nebo členského státu. (MLČENLIVOST) 
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může plnit i jiné úkoly a povinnosti. Správce nebo 
zpracovatel zajistí, aby žádné z těchto úkolů a povinností nevedly ke střetu zájmů. (IDENTIFIKACE 
NESLUČITELNÝCH POZIC) 
 
 

1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává alespoň tyto úkoly: 

 

 a) poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří 
provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo 
členských států v oblasti ochrany údajů;  
b) monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti 
ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, 
včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do 
operací zpracování a souvisejících auditů;  
c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, 
a monitorování jeho uplatňování;  
d) spolupráce s dozorovým úřadem a hlášení incidentů 
e) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, 
včetně předchozí konzultace, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci. 
 
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů bere při plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko 
spojené s operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
zpracování.  
 
 
 



 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – role v organizaci, kvalifikace 
• Pomocník a konzultant v systému ochrany osobních údajů 
• Nenese osobní odpovědnost za nedodržování nařízení 
• Úkoly vykonává nezávislým způsobem 
• Měl by být přímo podřízen vedení organizace 
• Odborník s dostatečnými vědomostmi v oblasti práva a praxí v oblasti ochrany 

osobních údajů 
• Odpovídající znalost informačních technologií a bezpečnosti 
• Zásadní – dokonalá znalost organizace a její působnosti 
• Etické předpoklady  
• Mlčenlivost 

 
Pověřenec může být jmenován i pro několik orgánů veřejné moci a pověřenec může být zajišťován 
vlastním zaměstnancem, tak smluvně třetí osobou. 
Zásadním problémem s ohledem na unikátnost této nově zřizované pozice je odhad časové 
náročnosti (kapacity) potřebné k zajištění úkolů na ni kladených! 
Povinnost jmenovat pověřence se dotýká nejenom MěÚ, ale i městem zřízených organizací 
 
Geneze případu 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), 

 
Návrh řešení 

 Rozhodnout o způsobu zajištění pověřence a to buď ve formě vlastního zaměstnance, 

nebo služby 

 Rozhodnout o rozsahu, pro který bude pověřenec jmenován 

1. Pouze pro MěÚ (odhad úvazku 0,2) 

2. MěÚ a všechny městem zřízené organizace (1 celý úvazek) 

Náklady lze odhadovat pouze v případě pověřence – zaměstnance a to ve výši cca 700 až 800 tis. 
Kč. Cenu služby je nutné ověřit výběrovým řízením. 
 
Varianty návrhu usnesení 

1. Rada města po projednání zřizuje pracovní místo pověřence pro ochranu osobních 

údajů pro MěÚ a městem zřízené organizace jako součást oddělení finanční kontroly a 

interního auditu a ukládá MěÚ zajistit výběrové řízení na tuto pozici. 

2. Rada města po projednání rozhodla o zajištění úkolů pověřence pro ochranu osobních 

údajů pro MěÚ a městem zřízené organizace formou služby zajišťované třetí osobou a 

ukládá MěÚ zajistit výběrové řízení k zajištění této služby. Rada města ukládá ředitelům 

zřízených organizací spolupracovat a poskytnout součinnost pro přípravu a zadání 

výběrového řízení. 

 
Doporučení předkladatele 
S ohledem na objem zpracovávaných osobních údajů a především na body 1.,3.,4., a 6. 
Uvedených v Povinnostech správce osobních údajů a dále bod 1. Písmena a) a b) úkolů 
pověřence uvedených výše doporučuji zajistit pověřence pro ochranu osobních údajů vlastním 
zaměstnancem. 
 
 
Stanoviska  
Nejsou. 
 


