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Praha 14. června 2018 
 
 

Vážený pane náměstku,  
 
obracím se na Vás s dotazem na zařazování ředitelů příspěvkových organizací 

poskytujících sociální služby, tj. zejména ředitelů zařízení pobytových služeb (domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením) do 
platových tříd. 

 
Nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve 

znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb. bylo s ohledem na Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 
rozšířeno mj. o povolání „Referent správy osobních údajů“.  

 
2.10.34 Referent správy osobních údajů 
 
10. platová třída 
1. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a 

zpracovatele osobních údajů, který standardně zpracovává omezené množství osobních 
údajů pro účely plnění povinností, popřípadě zvláštních práv správce nebo omezeného počtu 
jeho subjektu údajů například v oblasti personální správy. 

 
11. platová třída 
1. Kontrola ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolované osoby mající postavení 

správce nebo zpracovatele osobních údajů nebo provádění specializované činnosti v rámci 
kontrolní skupiny. 

2. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a 
zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaje nezbytné pro určení, výkon a 
obhajobu práv subjektu údajů, pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů nebo pro plnění 
dílčích úkolů při výkonu veřejné moci. 

 
12. platová třída 
1. Komplexní dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí 

zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se 
obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob. 

2. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a 
zpracovatele osobních údajů, který shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní údaje 
nezbytné pro splnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci se značným rizikem 
ohrožení práv a svobod subjektů údajů vyžadující specifická, rozsáhlá technická a 
organizační ochranná opatření. 

 
13. platová třída 
1. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při 

zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo nakládání s 
identifikátory. 
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2. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a 
zpracovatele osobních údajů, který systematicky shromažďuje, zpracovává a ukládá 
nejrozsáhlejší soubory osobních údajů z důvodu významného veřejného zájmu na 
celostátní nebo mezinárodní úrovni při plnění povinností a úkolů při výkonu veřejné 
moci s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektu údajů. 

 
Domnívám se, že pokud ředitelé příspěvkových organizací poskytujících sociální 

služby nezajistí tvorbu standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při 
zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo nakládání s 
identifikátory prostřednictvím externí agentury, ale vytváří je v rámci své činnosti osobně v 
plném rozsahu tak, jak je definuje aktuální katalog prací pro referenta správy osobních údajů 
v 13. platové třídě, měli by pak být v souladu s dikcí § 123 odst. 3 zákoníku práce zařazeni 
do 13. platové třídy.  

 
Pokud tito ředitelé v rámci své organizace pověří určitého podřízeného zaměstnance 

úkoly v oblasti správy osobních údajů v rozsahu 13. platové třídy, pak tomuto zaměstnanci v 
postavení referenta správy osobních údajů náleží 13. platová třída a jeho nadřízený, tj. 
ředitel dané příspěvkové organizace, musí být (rovněž s ohledem na shora uvedené 
ustanovení zákoníku práce) zařazen do stejné, tj. 13 platové třídy.  

 
Děkuji za potvrzení či upřesnění našeho výkladu. 
 
V úctě 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
JUDr. Petr Hůrka, PhD 
náměstek ministryně práce a sociálních věcí 
MPSV 
Na Poříčním právu 1 
128 01  PRAHA 2 


