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Právní rámec 

▪ Směrnice 95/46/ES - s účinností GDPR zrušena

▪ Nařízení (GDPR) 2016/679

▪ Platnost od 24.5.2016

▪ Účinnost od 25.5.2018

▪ WP29 – vodítka: 

▪ Pokyny ke správnímu pokutování

▪ Pokyny k právu na přenositelnost údajů 

▪ Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

▪ Pokyny pro určení vedoucího dozorového úřadu

▪ Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – novelizace 

(návrh v srpnu 2017)  zůstane působnost ÚOOÚ, správní trestání

2



Definice

▪ Osobní údaje = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě (= subjekt údajů):

▪ jméno, identifikační číslo, adresa, věk, telefon, fotografie, IP adresa

▪ zvláštní kategorie osobních údajů: rasový či etnický původ, politické názory, 

náboženské vyznání, filozofické přesvědčení, členství v odborech, zpracování 

genetických a biometrických údajů, údajů o zdravotním stavu či sexuálním 

životě nebo sexuální orientaci

▪ Zpracování = jakákoliv operace s osobními údaji: shromáždění, zaznamenání, 

uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 

použití, zpřístupnění přenosem, šíření, zkombinování, omezení, výmaz, zničení

▪ Správce = fyzická či právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura či jiný subjekt, 

který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů

▪ Zpracovatel = fyzická či právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura či jiný 

subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

 smlouva o zpracování osobních údajů
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Jako správce zpravidla zpracováváte

▪ Osobní údaje zaměstnanců

▪ Osobní údaje zákazníků

▪ Osobní údaje dodavatelů

= SUBJEKTY ÚDAJŮ
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Hlavní zásady GDPR
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Zákonnost zpracování
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Motivace - hrozící sankce

▪ Pokuta: až do výše 20 mil. euro anebo až do výše 4 % 

celosvětového celkového ročního obratu za předchozí finanční rok 

(uplatní se vždy vyšší hodnota)

▪ Při ukládání sankcí se přihlíží ke krokům podniknutým ke zmírnění 

škod způsobených subjektům údajů.
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Projektový tým - kdo se účastní
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Jak postupovat při implementaci

▪
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nepodceňovat, ale zbytečně nepřeceňovat

zjistit si fakta – povinnosti, zásady, pokuty

sledovat aktuální vývoj – vodítka WP 29, novely

stanovit si cíle a postup

řešení: zvolit způsob realizace a jasný timeline



Časová osa implementace
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s GDPR



Děkujeme za pozornost! 
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Vizitka

Tomáš Černý provozuje vlastní advokátní kancelář v Praze, která má mezinárodní

klientelu a zaměřuje se na obchodně právní poradenství, zejména v oblastech

obchodního práva, velkých investičních celků a projektů výstavby nemovitostí, claim

a risk management, Corporate Governance, M&A, squeeze out. Dále se zaměřuje

na právní poradenství v oblasti vedení soudních sporů, mezinárodních arbitrážních

řízení, exekucí a insolvenčního práva a zastupování významných mezinárodních a

národních koncernů zejména v elektrotechnickém, stavebním a automobilovém

průmyslu.

Jazykové kompetence

Čeština, angličtina, němčina, ruština, slovenština

Vzdělání

Studium práv na Univerzitě Karlově v Praze a na Ruprecht-Karls-University v

Heidelberku

Praxe

2005 – současnost vlastní advokátní kancelář

1998 – 2004 Nörr Stiefenhofer Lutz v.o.s.

Různé

Člen České advokátní komory ČR

Člen Smírčího výboru Svazu průmyslu a dopravy ČR

Compliance Officer of Market Surveillance Support Initiative / MSSI

Člen Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace LFA ČR

Kontakt:
Mgr. TOMÁŠ ČERNÝ LL. M., MBA

U Mlýnského kanálu 687/7 

18600 Praha

Tel: +420 – 731 431 497

E-mail: cerny@cernylegal.com 

Mgr. Tomáš Černý, LL.M.,

MBA.

Advokát



Vizitka

Gabriela Jiráková je advokátkou v bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. Specializuje se

na ochranu osobních údajů, procesní právo, rodinné právo, farmaceutické právo, a

obchodní právo.

Jazykové znalosti

Čeština, angličtina

Vzdělání

Studium práv na Univerzitě Karlově v Praze

Praxe

Od 2014 bpv Braun Partners

Vybrané publikace

Gabriela Jiráková: Pověřenec ochrany osobních údajů pro firmy, Moderní řízení, 

5/2017

Gabriela Jiráková: Citlivé osobní údaje vydá katastr na počkání komukoli, Právo, 

Novinky.cz, 5/2017

Gabriela Jiráková: Odškodnění za regulaci nájmu, Ekonom, 3/2017

Gabriela Jiráková, Jiří Bárta: Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů, 

Moderní řízení, 6/2016 

Různé

Členka České advokátní komory

Členka Pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů při Úřadu vlády

Certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů
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Kontakt:
bpv Braun Partners s.r.o.

Palác Myslbek, Ovocný trh 8

110 00  Praha 1

Tel: +420-224 490 000

Fax: +420-224 490 033

E-mail: gabriela.jirakova@bpv-bp.com

Mgr. Gabriela Jiráková

Advokátka CZ


