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EVROPSKÁ REFORMA OCHRANY DAT 

 GDPR:  

 Účinnost 25. 5. 2018 

 Obecný předpis EU pro práci s osobními údaji > speciální předpisy nejsou 
dotčeny 

 Nahrazuje dosud platnou evropskou směrnici + vnitrostátní legislativu všech 
28 států 

 Free flow of data – nařízení o volném toku neosobních dat:  

 Ve vyjednávacím procesu v Radě EU, tzv. obecný přístup, účinnost plánována 
po 6 měsících od publikace 

 Problémy: omezení volného toku dat z důvodů ochrany veřejného zájmu a 
národní bezpečnosti 

 E-privacy – nařízení o ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací: 

 Dtto v jednání v Radě EU – nalezení kompromisu velmi složité 

 Nebezpečí pro Průmysl 4.0: zpřísnění pravidel pro IoT a M2M komunikaci 

 

 

 



GDPR - EVROPSKÁ REFORMA OCHRANY OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

Povinná příprava pro všechny firmy a instituce:  

 Revize datové architektury, všech informačních systémů 

 Zavedení/revize metodik pro práci s osobními údaji ve firmě 

 Přijetí organizačních a technických opatření zajišťujících ochranu 
osobních údajů 

 Příprava na nová práva subjektů údajů: informace, přenositelnost, 
výmaz 

 Vyhodnocení potřeby jmenovat pověřence pro ochranu osobních 
údajů 

 Zpracování matice pro hodnocení rizik firemních procesů, produktů a 
služeb pro ochranu osobních údajů 

 Příprava procesu hodnocení dopadů veškerých firemních operací na 
oblast osobních údajů  

 Nové povinnosti, smluvní doložky, hlášení a rizika vysokých sankcí 

 



GDPR - EVROPSKÁ REFORMA OCHRANY OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

Dotčené „životní situace“ členů SVTP:  

 Pracovněprávní vztahy:  

Změna textu pracovních smluv, DPČ a DPP 

Nové povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců 

Nové interní směrnice a metodiky pro všechny zaměstnance 

 Klientská agenda:  

Způsob zpracování osobních údajů klientů/nájemců 

 Projekty:  

Zpracování osobních údajů v rámci projektové činnosti 

Nebezpečí: přeshraniční projekty -> přeshraniční přenosy osobních dat 

 Návštěvníci areálů:  

Změna v přístupu ke sběru a zpracování dat jednorázových či opakovaných 
návštěvníků 

 



NEJČASTĚJŠÍ MÝTY A OMYLY PANUJÍCÍ OHLEDNĚ GDPR 
1. GDPR je směrnice => počkám s přípravou na transpoziční zákon: 

 Nikoliv, jedná se o nařízení, které platí bez ohledu na vnitrostátní legislativu 
přímo 

2. Pro soulad s GDPR mi stačí ISO (27…): 

 Nikoliv, GDPR není součástí žádného standardizačního schématu 

3. Koupím si „GDPR řešení“ od svého dodavatele SW a mám vystaráno: 

 Nikoliv, GDPR vyžaduje velmi individuální přístup každého správce údajů 

4. Stačí mi zaškrtnout si kolonky v checklistu a zjistím hned, zda nařízení plním: 

 Nikoliv, je potřeba plnit celou řadu nových povinností a implementovat 
metodické postupy, na které musí být Vaše firma procesně připravena 

5. Najmu si externího certifikovaného poradce/pověřence a ten mi ve firmě udělá 
pořádek: 

 Nelze aplikovat, pověřenec nebo jakákoli osoba zodpovědná za zpracování 
osobních údajů musí mít nejen právní a technické povědomí, nýbrž být i 
zevrubně zasvěcen do chodu Vaší firmy  

6. Budu sdílet pověřence s ostatními členy podnikatelské organizace, jejímž jsem 
členem: 

 Tento postup nelze aplikovat, neb pověřenec by se dostal do střetu zájmů 

 

 

 

 



NEJČASTĚJŠÍ MÝTY A OMYLY PANUJÍCÍ OHLEDNĚ GDPR 

7.   Souhlasem vyřeším vše: 

 Nikoliv, souhlas je až důvodem „ultima ratio“ pro zpracování dat a jeho 
aplikace má svá rizika a limity 

8.   GDPR platí jen pro digitální/jen pro papírová data: 

 Nikoliv, GDPR platí jak pro elektronické zpracování dat, tak i pro data papírová, 
je třeba zachovat stejná pravidla pro jejich zpracování 

9. Nejsem správcem údajů, protože nezpracovávám rozsáhlé objemy osobních 
dat/nepracuji s citlivými daty: 

 Nikoliv, zpracováním osobních dat je např. i vedení firemních seznamů kontaktů 
či jakákoli práce s daty zaměstnanců či klientů 

10. GDPR se mě netýká, pokud jsem OSVČ nebo mikrofirma:  

 Nikoliv, GDPR neobsahuje žádné výjimky co do velikosti podniku 

11. Na zahraničním obchodu naší firmy GDPR nic nezmění: 

 Nikoliv, Evropská komise vydala dosud seznam pouhých 12 „bezpečných zemí“, 
do kterých bude moci přenos osobních údajů probíhat bez dalšího; pro ostatní 
platí přísná omezení nebo povolovací procedury 

 

 

 

 

 



PŘÍSPĚVEK SP ČR K PŘÍPRAVĚ FIREM NA GDPR 

Akademie GDPR:  

 Společný projekt SP ČR, ÚOOÚ a odborných partnerů (PRK Partners + 
IBM Česká republika) 

 2017:  

17 seminářů, z toho 12 s unikátním obsahem 

150 zúčastněných firem, 700 účastníků 

 2018:  

Naplánováno 10 seminářů, z toho 5 opakovacích, 4 prohlubovací pro 
pokročilé a 1 regionální 

V přípravě e-learningový systém: 1 prodloužený modul pro CEOs a datové 
manažery, 1 zkrácený modul pro řadové zaměstnance 

Spuštěn automatický konverzační asistent – chatbot 

www.gdprakademie.cz  
 

http://www.gdprakademie.cz/


DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST 

 

Mgr. Tereza Šamanová 
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