
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů ve světle pracovního 

práva 

Abstrakt 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem na právo a praxi v oblasti 

ochrany osobních údajů. Jeho úkolem je pomáhat správci a zpracovateli plnit jeho 

povinnosti související se zpracováním osobních údajů. Svou funkci může vykonávat jako 

zaměstnanec správce či zpracovatele nebo na základě smlouvy o poskytování služeb. 

Jeho postavení vykazuje jistá specifika, se kterými zvláštní charakter některých 

ustanovení pracovního práva nepočítá. Ačkoliv nejasnosti týkající se možnosti dát mu 

výpověď či žádat po něm povinnost nahradit majetkovou újmu zatím nečiní vzhledem 

k teprve nedávné změně právní úpravy problémy, lze do budoucna očekávat spory, které 

se budou objevovat nejen před českými soudy. 

Klíčovým problémem tématu je to, zda lze pracovněprávní úpravu vztáhnout 

bez dalšího i na zaměstnaného pověřence pro ochranu osobních údajů, a to s ohledem 

na jeho specifické nezávislé postavení, které je mu právem na ochranu osobních údajů 

garantováno. Cílem práce je pokusit se řešit problematické aspekty zakotvení institutu 

pověřence pro ochranu osobních údajů se zřetelem k institutům českého pracovního 

práva. Hlavním záměrem této diplomové práce je posoudit, jakým způsobem se promítá 

zákaz sankcionovat pověřence pro ochranu osobních údajů v podobě pracovněprávního 

vztahu. 

Pro naplnění uvedených cílů bylo nutné determinovat institut pověřence 

pro ochranu osobních údajů jako celek. První kapitola se zabývá vývojem myšlenek 

vedoucích k zakotvení tohoto institutu, a to z hlediska evropské i národní úrovně. V druhé 

kapitole jsou vymezeny případy povinného a dobrovolného jmenování pověřence 

pro ochranu osobních údajů a mimo jiné i aspekty související s jeho profesními kvalitami. 

Třetí kapitola pojednává o jeho úkolech včetně problematiky svěření úkolů nad rámec 

vymezení právní úpravy. Následující tři kapitoly se týkají garance nezávislého postavení 

pověřence pro ochranu osobních údajů, čtvrtá kapitola hovoří o nutnosti zamezení střetu 

zájmů, pátá kapitola zahrnuje výklad o možném sankcionování pověřence pro ochranu 

osobních údajů a v šesté kapitole jsou analyzovány jednotlivé možnosti jeho propuštění 



z pracovněprávního vztahu. Sedmá kapitola se krátce zabývá eventualitami postihu 

správce či zpracovatele v situacích porušujících ustanovení týkající se pověřence 

pro ochranu osobních údajů. Poslední kapitola shrnuje problematické aspekty právní 

úpravy a navrhuje změny, které by měly být do budoucna provedeny. 
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