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Vážení klienti,
Nové nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
osobních údajů, označované jako GDPR (General Data
Protection Regulation), účinné od 25. 5. 2018, je novou
právní úpravou ochrany osobních údajů na úrovni EU přímo
aplikovatelnou na území členských států. Pro obce a obecní
organizace znamená zásadní zásah do jejich běžné činnosti.
Již nyní je nejvyšší čas se na přicházející změny připravit a
vyhnout se zmatkům.

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D.
advokát

Czech Republic & Slovak Republic

E: office@vozab.com | W: www.vozab.com

Nové obecné nařízení EU (GDPR)
Nové nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General
Data Protection Regulation), účinné od 25. 5. 2018 je novou právní úpravou ochrany osobních údajů na
úrovni EU přímo aplikovatelnou na území členských států. Pro obce a obecní organizace znamená
zásadní zásah do jejich běžné činnosti.
Jak uvádí Ministerstvo vnitra ČR v rámci Metodického doporučení k činnosti obcí „Ode dne 25. května
2018, …, jsou mimo jiné všechny obce povinny mít tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů a plnit
další povinnosti s tímto související. Každou obec je totiž nutné chápat jako „orgán veřejné moci“ ve
smyslu čl. 37 obecného nařízení, jemuž nařízení povinnost zřídit funkci pověřence ukládá. „Orgánem
veřejné moci“ jsou v podmínkách obcí nepochybně též školy ve formě školské právnické osoby či
příspěvkové organizace, neboť i ty jsou nadány pravomocí rozhodovat o právech a povinnostech
fyzických osob. Povinnost mít pověřence nařízení vztahuje dále i na ty instituce nebo subjekty, jejichž
hlavní činnost (a) vyžaduje pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve velkém měřítku
(např. provozovatelé městské hromadné dopravy, kteří provádí evidenci cestujících) nebo (b) spočívá v
rozsáhlém zpracování citlivých údajů (např. nemocnice nebo sociální zařízení, provozovatelé městské
hromadné dopravy). Všechny tyto subjekty tedy budou muset mít s účinností od 25. května 2018
pověřence pro ochranu osobních údajů.“
Kompletní znění Metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR k činnosti obcí k organizačnětechnickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení
v celém rozsahu je dostupné na stránkách MV ČR zde: http://www.mvcr.cz/soubor/metodickedoporuceni-k-cinnosti-obci-k-organizacne-technickemu-zabezpeceni-funkce-poverence.aspx.
(plné znění příspěvku je dostupné na http://law.vozab.com/czech-cs/publications

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec jako nová funkce podle GDPR
Pověřenec je novou funkcí zavedenou nařízením a jeho úkolem je zajišťovat soulad činnosti obce s
právními předpisy na ochranu osobních údajů.
Jak se uvádí v Metodickém doporučení k činnosti obcí Ministerstva vnitra ČR „Pověřence pro ochranu
osobních údajů lze chápat jako důležitého pomocníka a konzultanta v systému ochrany osobních údajů.
Jeho povinností je poskytovat poradenství správcům a zpracovatelům a jejich zaměstnancům, kteří se
podílí na zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho úkolem
je dále monitorovat zpracování osobních údajů, tzn. sledovat, analyzovat a vyhodnocovat soulad
zpracování s požadavky nařízení a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů
(evropskými i národními). Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro dozorový orgán, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů, jakož i pro jednotlivce, k nimž se osobní údaje vztahují (tj. subjekty osobních
údajů). Tito se mohou na pověřence obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich
osobních údajů.“
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Kdo může být pověřencem?
Pověřenec má být odborně kvalifikovanou osobou znalou právních předpisů. Pověřencem může být
buď interní pracovník obce, nebo externě spolupracující osoba (např. advokát nebo advokátní
kancelář). V případě vlastních zaměstnanců je potřeba zabezpečit odborné zaškolení a následné
kvalifikační kurzy a testování znalostí. Navíc bude složité zajistit nezávislost pověřence na vedení obce
(požadavek nařízení) a může být problém s ním ukončit pracovní poměr (čl. 38 odst. 3 nařízení).
V případě externího dodavatele služby je
nezbytné uzavření Smlouvy o poskytování služeb Revize
stávajících procesů a
pověřence a povinnosti spojené s kvalifikací podle
dokumentů může zabrat týdny
GDPR jsou potom už na externím dodavateli.
Podle čl. 37 odst. 5 nařízení „Pověřenec pro
ochranu osobních údajů musí být jmenován na
základě svých profesních kvalit, zejména na
základě svých odborných znalostí práva a praxe v
oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly
stanovené v článku 39 nařízení.“
Pověřenec musí být přímo podřízen vrcholovým
řídícím pracovníkům správce nebo zpracovatele,
resp. mít přímý přístup k vedení obce či příslušné
obecní organizace.
Pověřenec musí být snadno dosažitelný pro obec,
Úřad pro ochranu osobních údajů i veřejnost.

nebo měsíce. Kapacita většiny
odborníků bude přitom s blížícím
se datem 25. 5. 2018 čím dál více
omezena. Již nyní je nejvyšší čas se
na přicházející změny připravit a
vyhnout se zmatkům.
Mgr. Tomáš Vavro
advokát
vavro@vozab.com

Sdílení pověřenec pro ochranu osobních údajů více subjekty
Pověřence je možné sdílet, jinými slovy, jedna osoba může vykonávat funkci pověřence jak pro obec a
zároveň pro její organizace, tak i pro několik obcí dohromady.
Ustanovení čl. 37 odst. 3 nařízení k tomu uvádí, že „Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci
či veřejným subjektem, může být s přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován jediný
pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů.“

Služby externího pověřence podle GDPR
Naše advokátní kancelář poskytuje služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR
jako externí dodavatel za paušální měsíční odměnu 2 000 až 15 000 Kč bez DPH dle povahy a
rozsahu činnosti klienta.
Paušální odměna zahrnuje vypracování dokumentace pro ochranu osobních údajů a její
aktualizace v závislosti na změnách právní úpravy, dále zajištění a udržení odborné kvalifikace
pověřence a personálu advokátní kanceláře a školení pracovníků klienta v případě změny právní
úpravy formou elektronických publikací.
Služby související s posouzením konkrétních situací a přípravou konkrétních dokumentů v rámci
činnosti klienta jsou účtovány samostatně.
Rádi s Vámi probereme detaily dle potřeb Vaší obce. V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat telefonicky nebo na gdpr@vozab.com.
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