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Vážená paní předsedkyně, 
vážený pane předsedo, 
vážená paní ředitelko, 
vážený pane řediteli, 
vážená paní primátorko, 
vážený pane primátore, 
vážená paní starostko, 
vážený pane starosto, 
vážená paní tajemnice, 
vážený pane tajemníku, 
 
 
 dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 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 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jednou 
z povinností, kterou toto nové nařízení zavádí, je povinnost správců a zpracovatelů 
osobních údajů zřídit funkci tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato 
povinnost se přitom týká každého kraje, města i obce a některých právnických osob, 
které jsou územními samosprávnými celky zřizovány. 
 
 S cílem usnadnit obcím a krajům splnění této nové povinnosti připravilo 
Ministerstvo vnitra na základě konzultací s Úřadem pro ochranu osobních údajů 
metodické doporučení k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence 
pro ochranu osobních údajů v podmínkách obcí. Toto metodické doporučení se 
záměrně soustřeďuje pouze na organizační zajištění této funkce, nikoli na její 
samotný výkon. Zodpovídá proto především otázky, kdo může být pověřencem, jak 
má obec právně zabezpečit tuto činnost, zda je pověřenec úředníkem podle zákona 
o úřednících územních samosprávných celků, zda je možné mít pro více obcí 
společného pověřence apod.  
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Ministerstvo vnitra počítá s tím, že v metodických aktivitách týkajících se činnosti 
pověřence pro ochranu osobních údajů bude ve spolupráci s Úřadem pro ochranu 
osobních údajů i nadále pokračovat. Předpokládáme proto, že na základě Vašich 
ohlasů bude metodické doporučení průběžně doplňováno a rozšiřováno o odpovědi 
na nejčastější otázky, které se činnosti pověřence budou týkat. Je proto vhodné 
sledovat internetové stránky Ministerstva vnitra (http://www.mvcr.cz/odk), kde je 
metodické doporučení v elektronické podobě publikováno a kde budou rovněž 
publikována případná doplnění či aktualizace. Stejně tak je vhodné sledovat 
internetové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), na 
nichž je a bude publikována celá řada materiálů týkajících se činnosti pověřence 
i aplikace celého nařízení. 
 
 Dodávám, že metodickou pomoc ve vztahu k výše uvedenému nařízení, 
včetně zodpovídání dotazů, poskytuje jak Úřad pro ochranu osobních údajů na 
základě § 29 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak Ministerstvo vnitra, 
v jehož organizační struktuře se této oblasti věnuje odbor bezpečnostní politiky 
a prevence kriminality. 
 
 Věřím, že výše zmíněné metodické doporučení, které Vám zasílám přílohou 
tohoto dopisu, bude pro vás užitečnou a především praktickou pomůckou při zajištění 
této nové funkce ve veřejné správě. 
 
 S pozdravem 
 

 
       JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.  
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
předsedkyně Asociace krajů České republiky 
předseda Svazu měst a obcí České republiky 
předseda Sdružení místních samospráv České republiky 
předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů 
ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy 
ředitelky a ředitelé krajských úřadů 
primátorky a primátoři statutárních měst 
starostky a starostové měst, městských obvodů, městských částí a obcí 
tajemnice a tajemníci městských a obecních úřadů, magistrátů a úřadů městských 
obvodů a městských částí 
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