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STANOVISKO 
ODBORU CENTRÁLNÍ HARMONIZAČNÍ JEDNOTKA  

Č. 2/2018 
 

Dotaz 

Může interní auditor zřizující organizace u příspěvkové 
organizace vykonávat zároveň veřejnosprávní kontrolu a 
funkci pověřence pro ochranu osobních údajů? 

ZAŘAZENÍ DOTAZU 

PRÁVNÍ PŘEDPIS • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ 
PŘEDPISY 

• 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 

KLÍČOVÁ SLOVA interní audit; GDPR ; pověřenec pro ochranu osobních údajů; DPO 
veřejnosprávní kontrola; příspěvková organizace 

DATUM ZPRACOVÁNÍ 28. května 2018; aktualizováno 14. ledna 2021 

ZPRACOVATEL Oddělení 4701 – Harmonizace interního auditu 

Stanovisko 
Interní auditor může u zřízených příspěvkových organizací vykonávat zároveň 
veřejnosprávní kontrolu a funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 

Odůvodnění: 

Interní audit u příspěvkových organizací může být nahrazen veřejnosprávní kontrolou 
v případě, že je zde malá pravděpodobnost výskytu nepřiměřených rizik. Sloučení funkcí 
interního auditora a pověřence pro ochranu osobních údajů je nepřípustné 
u organizací, kde je zřízen interní audit (více viz stanovisko CHJ č - 1/2018). Výkon 
veřejnosprávní kontroly je však jiný typ ujišťovací činnosti, než je interní audit. S ohledem 
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na skutečnost, že veřejnosprávní kontrolu může vykonávat libovolný pověřený 
zaměstnanec a nejsou na jeho osobu, nebo na výkon veřejnosprávní kontroly samotné 
kladeny žádné požadavky, které by znemožňovaly současný výkon funkce pověřence pro 
ochranu osobních údajů, může interní auditor u zřízených příspěvkových organizací 
vykonávat zároveň funkci pověřence pro ochranu osobních údajů a veřejnosprávní 
kontrolu. V případě ověřování výdajů na zajištění ochrany osobních údajů, které 
vynakládá příspěvková organizace a za které je odpovědný pověřenec pro ochranu 
osobních údajů, musí být ze strany zřizovatele příspěvkové organizace řízeno riziko 
možného střetu zájmů. 
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