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GDPR pro obce. Způsoby jak jmenovat pověřence
pro ochranu osobních údajů (DPO)
Účinnost GDPR1 se blíží a čím dál víc
subjektů se začíná na nová pravidla
v oblasti ochrany osobních údajů
připravovat. Výjimkou nejsou ani
města a obce, na které má nařízení
významný dopad. Na rozdíl od soukromých subjektů mají města a obce
povinnost za všech okolností jmenovat pověřence pro ochranu osobních
údajů (dále „DPO“ nebo „Pověřenec“).
Jelikož povinnost jmenování Pověřence
platí pro všech 6 2582 obcí v České republice, k zajištění jednotného postupu při
organizačně-technickém zabezpečení

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů neboli General Data Protection Regulation)
2 Dle údajů Českého statistického úřadu platných
k 31. 1. 2017.

funkce Pověřence vydalo Ministerstvo vnitra pro obce metodické doporučení (dále
jen „Doporučení“). Doporučení je zaměřeno na výklad a zodpovězení praktických
problémů a poskytnutí návodu, jak zabezpečit plnění povinností obcí v souvislosti se
jmenováním Pověřence v podmínkách obcí.
V rámci města či obce mají navíc povinnost jmenovat DPO všechny instituce
rozhodující o právech a povinnostech osob
(např. školy), dále ty subjekty, jejichž hlavní
činnost vyžaduje pravidelné, systematické
a rozsáhlé monitorování subjektů údajů
(např. provozovatelé městské hromadné
dopravy evidující cestující) a ty subjekty,
které provádějí rozsáhlé zpracování citlivých údajů subjektů údajů (typicky nemocnice), (dále vše společně jako „Instituce“).
Dále v tomto článku uvažujeme nad praktickými možnostmi přístupu obcí k této
povinnosti, a to co do rozsahu zpracování osobních údajů, které budou spadat
do jeho agendy.

Jak jmenovat DPO
Funkci pověřence může vykonávat zaměstnanec obce nebo osoba, která není přímo
zaměstnancem a s obcí by tedy spolupracovala „externě“, tedy na základě jiné
než pracovní smlouvy (typicky na základě
smlouvy o spolupráci mezi obcí a Pověřencem). Co se týče přístupu ke jmenování
Pověřence, jeví se jako praktické následující
varianty.
První možností je jmenování Pověřence
pro obec, tedy pro veškerou agendu dané
obce, včetně agendy Institucí v rámci dané
obce, pokud takové jsou. Výhodou této
varianty je eliminace rizika, že u Pověřence
nastane konflikt zájmů nebo že dojde
k problému se zachováním mlčenlivosti
či udržením si nezávislosti. Na Pověřence
jsou za těchto okolností nicméně kladeny
vysoké nároky co do odbornosti, neboť
jeho agenda je v takovém případě značně
různorodá, když Pověřenec musí být
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schopen plnit úkoly jak ve vztahu k agendě
obecního úřadu, tak případně pro všechny
typy Institucí nacházející se v obci či městě.
Bude tedy, vzhledem ke specifikům činností obcí a Institucí, při kterých obce
zpracovávaní osobní údaje, a které jsou
vzájemně velmi odlišné co do rozsahu,
způsobu a prostředků zpracování osobních
údajů, muset být obeznámen s rozsáhlými
informačními systémy, dokumentací a dalšími okolnostmi zpracování. Tato varianta
proto přichází v úvahu spíše u menších až
středně velkých obcí, které jsou schopny
Pověřence samostatně plně pracovně
vytížit.

sdíleného Pověřence, který bude plnit
zadané úkoly pro několik obcí současně
(v tomto případě stále v rozsahu veškeré
agendy všech těchto obcí). Výhodou
takového přístupu je rovněž jeho hospodárnost, spočívající v úspoře finančních
prostředků, které bude nutné v souvislosti
s vytvořením funkce DPO vynaložit a které
by tak malé obce mezi sebe dle dohody
mohly rozdělit. Od Pověřence bude v takovém případě nicméně vyžadována zvýšená
pozornost při plnění úkolů tak, aby nedošlo k narušení jeho nezávislosti, porušení
povinnosti mlčenlivosti či možnému konfliktu zájmu.

Jeden pro všechny…
V případě malých obcí bez většího počtu
Institucí, které by samostatně nebyly
schopny plně pracovně vytížit jednoho
Pověřence, připadá v úvahu rovněž možnost ustanovit jednoho společného,

…nebo rovnou celý tým
Další varianta se naopak bude týkat hlavně
velkých obcí či měst, kde bude hrozit, že
vzhledem k množství agend a Institucí
nebude jeden Pověřenec schopen pokrýt
kompletní agendu obce, která bude příliš

široká a různorodá. V takové situaci se
nabízí možnost zvolit Pověřence pro
jednotlivé oblasti (obecní úřad, doprava,
zdravotnictví, školství apod.), případně dle
jiného rozdělení dle uvážení obce či města
a odborné způsobilosti Pověřence.
Možnost zvolit více Pověřenců může být
vhodným řešením také např. pro obce či
města střední velkosti, které se mohou
dohodnout na jmenování vícero společných Pověřenců, kdy každý DPO bude plnit
úkoly v každé obci v rámci jedné konkrétní
oblasti, tedy obce zvolí jednoho společného Pověřence např. pro obecný úřad,
dalšího oblast školství apod. Na tomto
místě znovu zdůrazňujeme nutnost obezřetnosti Pověřenců při plnění jim stanovených úkolů tak, aby nedošlo k možným
konfliktům zájmů, ohrožení jejich nezávislosti či povinností mlčenlivosti.
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Co tedy obce čeká
Při jmenování DPO by dle našeho
názoru obce měly přihlížet především
ke své velikosti, rozsahu agendy, počtu
Institucí a individuálním potřebám.
V případě, že by měl být DPO v rámci
jedné obce nedostatečně pracovně
vytěžován a pokud jsou k tomu splněné
„politické“ podmínky, může být v rámci
hospodárnosti pro obcí výhodnější zvolit
společného Pověřence. Určení, kolik obci
současně může obstarat jeden Pověřenec,
záleží na individuálním posouzení. Je však
potřeba mít na paměti, že Pověřenec musí
být schopen vykonávat své povinnosti
řádně a efektivně pro všechny spolupracující obce.

Pokud se obec, resp. skupina obcí, rozhodne jmenovat více Pověřenců, je třeba
kromě výše uvedeného dbát na jednoznačně vymezení úkolů, které bude daný
Pověřenec vykonávat, resp. jednoznačně
vymezit oblast(i), pro kterou (které) bude
Pověřenec plnit zadané úkoly. V případě
většího počtu Pověřenců se rovněž doporučuje ustanovit jednoho Pověřence jako
hlavní kontaktní osobu, na kterou se budou
primárně obracet jak obec a subjekty
zpracování údajů, tak i Úřad pro ochranu
osobních údajů.

Lívia Kuľhová
lkulhova@deloittece.com
Ján Kuklinca
jkuklinca@deloittece.com
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GDPR Detective vás připraví na nová pravidla
pro zpracování osobních údajů
komplikací, nejasností a překážek. Někdy je
to trochu „detektivka“.
Proto společnost Ambruz & Dark Deloitte
Legal vytvořila aplikaci GDPR Detective
– online rádce, který podá firmám pomocnou ruku a pomůže jim zorientovat se
v nové právní úpravě.
Shromažďujete anebo jinak zpracováváte osobní údaje lidí, kteří se nachází
v Evropské unii? A víte, že už za 7 měsíců
začnou platit nová pravidla? Připravte se
na ně s online aplikací GDPR Detective,
vyřešte zpracování osobních údajů, odhalte
případné nesoulady ještě předtím, než
nařízení vstoupí v platnost.
Vyznat se v této nové právní úpravě,
kterou přináší právě evropské nařízení
označované jako „GDPR“, rozhodně není
jednoduché, a ti, kteří zpracovávají osobní
údaje, se tak mohou potýkat s množstvím

Jaké případy umí detektiv vyšetřit?
•• GDPR Detective je online aplikace, která
prověří správné nastavení ochrany osobních údajů. Správcům a zpracovatelům
poradí, zda je zpracovávají v souladu s evropským nařízením, pomůže jim odhalit
jejich slabá místa.
•• V případě, že najde chybu v nastavení,
upozorní na ni.
•• Prošetří všechny oblasti regulované
GDPR, jako jsou například zásady zpracování a zabezpečení osobních údajů,

plnění informační povinnosti, vztahy se
zpracovateli nebo předávání osobních
údajů do cizích zemí.
Vytříbené vyšetřovací metody
•• Aplikace byla vyvinuta tak, aby ji mohl
používat skutečně každý. Je proto přehledná a uživatelsky přívětivá.
•• Dokáže se přizpůsobit specifickým
potřebám odvětví, v němž firma podniká.
•• Poté, co uživatel odpoví na sadu specifických otázek, dostává od GDPR Detective pouze takové informace, které jsou
pro něho relevantní a reflektují právě jím
prováděné zpracování osobních údajů.
Náš detektiv je připraven. A jak jste
na tom vy? Vyřešte případ zpracování
osobních údajů s GDPR Detective.
Aplikaci můžete získat online:
legalcz@deloittece.com.

5

GDPR pro obce. Způsoby jak
jmenovat pověřence pro ochranu
osobních údajů (DPO)

Právní novinky – listopad 2017

6

GDPR Detective vás připraví
na nová pravidla pro zpracování
osobních údajů

Den D pro GDPR:
25. května 2018
GDPR nabývá účinnosti
za 7 měsíců, toto nařízení bude
přímo vymahatelné na území
všech členských států Evropské
unie. Veškeré společnosti, které
zpracovávají osobní údaje na tomto
území, budou muset své nastavení
ochrany osobních údajů přizpůsobit a upravit tak, aby vše bylo
v souladu s GDPR. Nedodržení
stanovených podmínek s sebou
přináse nemalé sankce.

Jaroslava Kračúnová
jkracunova@deloittece.com
Ján Kuklinca
jkuklinca@deloittece.com
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Kontakty
Máte-li zájem o další informace ohledně služeb poskytovaných společností Deloitte v České republice,
obraťte se prosím na odborníky z právního oddělení:
Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
Tel.: +420 246 042 100
Fax: +420 246 042 030
www.deloittelegal.cz

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů
a pozvánek zde: http://www2.deloitte.com/cz/subscribe

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením
omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích
členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako
„Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno
na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství
v oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně
propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky
a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce
kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více
o způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních
sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.
Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích
členských firem či jejich spřízněných podniků (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje
odborné rady a služby. Přijetí jakéhokoliv rozhodnutí či jednání, které může mít dopad na Vaše finance či podnik,
byste měli konzultovat s kvalifikovaným odborným poradcem. Žádný subjekt v rámci sítě společností Deloitte nenese
odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této komunikace.
© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

