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GDPR NEWSLETTER/1 – POVĚŘENEC 

 
Dobrý den,  

protože je role pověřence nová a zpravidla se pouze málokdo přesně orientuje v tom, 

co skutečně tato role obnáší, jaké činnosti lze od pověřence očekávat a další, dovoluji si 

Vám přinést odpovědi na nejčastější otázky k této nově se objevující pracovní roli. Jedná 

se o odpovědi, které vyjadřují stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů, lze je tedy 

považovat za skutečně relevantní ve vztahu k řešené problematice. 

            Váš (Data Protection Officer, tedy pověřenec)      

 

Musí být pověřenec organizačně podřízen přímo vedení organizace? 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být přímo vrcholovému vedení školy. Nejde 

o podmínku organizační, tj. že pověřence musí řídit přímo vedení organizace, ale jde 

o podmínku, aby pověřenec měl přímý přístup k vedení organizace, tedy aby při 

předávání informací z jeho strany vedení školy nebyl mezi pověřencem a vedením další 

mezičlánek a pověřenec se mohl na vedení organizace kdykoli obrátit v záležitostech 

ochrany osobních údajů. 

 

Jaké jsou úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů? 

Mezi klíčové úkoly pověřence patří především poskytování informací a poradenství správci 

či zpracovateli OÚ, ale také zaměstnancům, kteří se na zpracování osobních údajů 

podílejí. Pověřenec dále monitoruje soulad zpracování s obecným nařízením a dalšími 

předpisy. Dále pověřenec na požádání poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu 

na ochranu osobních údajů. Nedílnou součástí výkonu funkce pověřence je spolupráce 

s Úřadem pro ochranu osobních údajů a působení jako kontaktní místo. 

Kdy může docházet ke střetu zájmu u pověřence? 

Především tehdy, pokud by určoval účel zpracování osobních údajů (např. jako statutární 

orgán).  

Jaké má mít pověřenec pro ochranu osobních údajů vzdělání? 

Obecné nařízení nestanovuje přesné požadavky na vzdělání pověřence ve smyslu 

akademických titulů. Pověřenec musí být osoba disponující profesními kvalitami a 

odbornou znalostí práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů a musí dostatečně 

ovládat obsah/ustanovení Obecného nařízení (GDPR). Každému správci může vyhovovat 
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pověřenec s jiným vzděláním (např. právní vzdělání versus technické či jiné odborné, 

např. také znalost problematiky, které se správce při zpracovávání osobních údajů 

věnuje). 

Musí být pověřenec pro ochranu osobních údajů certifikován? 

Obecné nařízení nestanovuje certifikaci pověřence jako předpoklad výkonu funkce 

pověřence. Obecné nařízení ani nijak s certifikacemi pověřenců nepracuje, tj. ani je 

nepředpokládá. Pověřenec tak certifikát mít nemusí a správce může jako pověřence 

vybrat i necertifikovanou osobu, která disponuje dostatečným právním povědomím o 

ochraně osobních údajů a obecném nařízení. Do budoucna není vyloučen vznik subjektů, 

které se „certifikace“ pověřenců chopí, nicméně využití certifikace pověřence bude na 

dobrovolné bázi, a to jak ze strany pověřence, tak ze strany správce, který nemá 

povinnost vybírat certifikovaného pověřence.  

Může poskytnout pověřence i právnická osoba? Např. jako službu? 

Obecné nařízení tuto možnost nevylučuje, resp. umožňuje i jeho fungování na základě 

smlouvy o poskytování služeb. Vždy však musí být, v případě, že pověřence jako službu 

poskytuje právnická osoba, určena konkrétní fyzická osoba, která pověřence bude 

vykonávat.  

Kdo bude kontrolovat pověřence pro ochranu osobních údajů, že vykonávají svou 
činnost řádně a s péčí odborníka? Bude to ÚOOÚ? 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů stanovuje povinnost jmenovat pověřence 

vymezenému okruhu organizací. Primárně tak bude Úřad pro ochranu osobních údajů 

kontrolovat, zdali organizace, která má podle článku 37 odst. 1 obecného nařízení 

povinnost jej jmenovat, tak učinila. K institutu pověřence se však váží i další povinnosti, 

mimo jiné povinnost jmenovat pověřence na základě jeho profesních kvalit, zejména na 

základě jeho odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a schopnosti plnit 

úkoly stanovené v článku 39 obecného nařízení. Součástí kontroly tak může být i kontrola 

plnění povinnosti dle článku 37 odst. 5 obecného nařízení. Ta by byla na místě především 

tehdy, pokud by zpracování, které provádí organizace se jmenovaným pověřencem, 

vykazovalo závažná pochybení a vznikaly by tak pochyby o odborné úrovni jmenovaného 

pověřence. 

 


