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Vážení,

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení Evropské unie, které má zlepšit ochranu osobních údajů 
a sjednotit pravidla pro zpracování osobních údajů v rámci EU. GDPR bude závazné a přímo použitelné i v ČR. 
Nařízení se dotkne všech, kteří pracují s informacemi o fyzických osobách, ať už jako zaměstnavatelé, dodavatelé, 
poskytovatelé služeb, provozovatelé webových stránek a e-shopů či jinak. Na GDPR se musí připravit soukromý 
i veřejný sektor. 

GDPR vstoupí v účinnost 25. května 2018. Vzhledem k pravidlům, které GDPR zavádí, a procesům, které v jejich důsledku bude nutné nově 
implementovat, považujeme za klíčové nepodcenit Vaši přípravu na GDPR a první kroky podniknout již nyní.

To je dáno i tím, že za porušení GDPR hrozí pokuty až do výše 20 milionů EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu celosvětově (podle 
toho, co je vyšší). Při rozhodování o pokutách a jejich výši přitom bude dozorový úřad mimo jiné zkoumat, jaká opatření byla přijata na 
ochranu osobních údajů. Přípravu na GDPR tedy nelze brát na lehkou váhu.

Rád bych Vám v této souvislosti nabídl služby našeho GDPR teamu. Jeho členové mají rozsáhlé znalosti problematiky GDPR a ochrany
osobních údajů obecně. Situaci kolem GDPR monitorujeme již od roku 2012, kdy byl poprvé předložen návrh nařízení. Problematice se 
intenzivně věnujeme i na poli mezinárodní organizace IAPP (International Association of Privacy Professionals) sdružující profesionály 
v oblasti ochrany soukromí. To nám umožňuje Vás efektivně připravit na změny, které GDPR přináší. V rámci přípravy na GDPR zejména 
provedeme audit Vašich stávajících procesů zpracování osobních údajů, identifikujeme potřebné změny a připravíme jejich implementaci. 
To vše v úzké spolupráci s Vašimi pracovníky, pro které přichystáme praktická GDPR školení. Po implementaci potřebných změn bude 
v rámci závěrečného compliance auditu konstatováno, že jste GDPR ready. 

V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na spolupráci. 

Mgr. Matyáš Kužela
advokát
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
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Co nového přináší GDPR?

• GDPR sjednocuje a zásadním způsobem zpřísňuje pravidla ochrany osobních údajů v celé EU. GDPR se vztahuje i na 
organizace se sídlem mimo EU, pokud (i) nabízejí zboží či služby fyzickým osobám v EU; nebo (ii) monitorují jejich chování.

• GDPR ukládá nové povinnosti osobám, které zpracovávají osobní údaje. Řada těchto povinností má zásadní dopady i na 
interní systémy a procesy uvnitř organizace.

• GDPR je mnohem podrobnější než stávající zákon o ochraně osobních údajů. GDPR zavádí vyšší standardy ochrany 
osobních údajů; co bylo pouze doporučenou praxí, bude podle GDPR povinné. 

• Rizikovější zpracování si vyžádají předchozí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (data protection impact
assessment). Pokud zpracování provádí orgán veřejné moci, dochází k rozsáhlému monitorování fyzických osob nebo 
rozsáhlému zpracování citlivých údajů, bude nutné jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (data protection
officer).

• Pokuty za porušení GDPR mohou dosáhnout až 20 milionů EUR nebo 4 % celkového ročního obratu celosvětově (podle toho, 
co je vyšší). Vedle veřejnoprávních sankcí hrozí též soukromoprávní vymáhání náhrady újmy ze strany dotčené fyzické 
osoby.

• GDPR vstupuje v účinnost již 25. května 2018.
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Základní otázky při přípravě na GDPR

Každý, kdo pracuje s informacemi o identifikovatelných fyzických osobách, by si měl položit zejména následující otázky:

• Jsem oprávněn zpracovávat osobní údaje? Organizace musí být schopna doložit, že disponuje titulem pro zpracování osobních údajů. 
Takovým titulem může být např. souhlas subjektu údajů, plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, ochrana životně důležitých zájmů subjektu 
údajů, veřejný zájem či oprávněné zájmy správce. Titul, na základě kterého organizace zpracovává osobní údaje, přitom má zásadní dopady i 
na její povinnosti při daném zpracování.

• Plním dostatečně svou informační povinnost? GDPR podstatně rozšiřuje seznam informací a sdělení, které musí být poskytnuty 
subjektům údajů. Tyto informace přitom musí být poskytnuty stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za 
použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

• Umím vyhovět novým právům subjektů údajů? Organizace musí subjektům údajů umožnit výkon jejich práv na přenositelnost údajů, 
práva být zapomenut, práva vznést námitku aj. Tomu by mělo odpovídat i nastavení interních procesů a postupů u každé organizace.

• Využívám pro zpracování údajů třetí stranu? GDPR předepisuje řadu nových náležitostí smlouvy o zpracování osobních údajů. Smlouva 
by měla reflektovat i nové procesy a upravit vzájemnou odpovědnost stran. 

• Potřebuji pro mé zpracování DPO nebo DPIA? Některá zpracování údajů vyžadují předchozí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
(data protection impact assessment) nebo jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (data protection officer). Určité typy správců, 
zejm. organizace s 250 a více zaměstnanci, budou muset vést záznamy o činnostech zpracování.

• Mám nastaveny interní procesy pro případ data breach? Podle GDPR je nutné do 72 hodin ohlásit dozorovému orgánu taková 
porušení zabezpečení osobních údajů, která představují rizika pro dotčené fyzické osoby. V některých případech bude nutné informovat přímo 
i tyto fyzické osoby. To vyžaduje velmi rychlou reakce na straně organizace. 

• Mám zavedena dostatečná technická a organizační opatření na ochranu údajů? Organizace je povinna zavést, udržovat a 
aktualizovat vhodná opatření, jejichž cílem je provádět zásady ochrany údajů tak, aby splnila požadavky GDPR a ochránila práva subjektů 
údajů. 
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Vaše příprava na GDPR

V rámci přípravy Vaší organizace na GDPR budeme zpravidla postupovat v níže uvedených krocích. Konkrétní rozsah 
právních služeb samozřejmě bude záviset na Vašich požadavcích a dohodě s Vámi.

• Úvodní audit. Členové našeho GDPR teamu provedou úvodní audit zpracování osobních údajů, v jehož rámci zanalyzujeme zejména stávající 
dokumentaci týkající se zpracování osobních údajů (např. souhlasy se zpracováním osobních údajů, informace o prováděném zpracování, 
smluvní vztahy, vnitřní předpisy atd.) a na ni navázané procesy a postupy.

• Identifikace potřebných změn. Výstupem úvodního auditu bude zpráva pro klienta, ve které identifikujeme rizikové oblasti a změny 
nezbytné/vhodné pro dosažení souladu prováděného zpracování s požadavky GDPR. Prioritně Vás upozorníme na případná rizika z hlediska 
stávající právní úpravy.

• Revize stávající dokumentace. Provedeme revizi dokumentace týkající se zpracování osobních údajů za účelem jejího uvedení do souladu s 
GDPR.

• Dohled nad implementací změn. Spolupráce s odpovědnými osobami při implementaci systémových a procesních změn, jejichž provedení 
bylo vyhodnoceno jako nezbytné/vhodné pro dosažení souladu s GDPR.

• Školení pracovníků. Praktická školení, v jejichž rámci proškolíme Vaše pracovníky z GDPR a seznámíme je se změnami vyplývajícími z 
revidované dokumentace. Školení pracovníků budou svým obsahem odpovídat jejich zaměření (HR, obchod, atd.).

• Závěrečný audit. Výstupem závěrečného compliance auditu bude zpráva pro klienta, ve které zhodnotíme připravenost Vaší 
organizace na GDPR. V případě implementace potřebných změn bude konstatováno, že jste GDPR ready.
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Hlavní členové GDPR teamu 
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MATYÁŠ KUŽELA
vedoucí advokát

Hlavní oblasti zaměření:

� Ochrana osobních údajů
� Soutěžní právo
� IT/IP

Zkušenosti:

Matyáš Kužela se v ŘANDA HAVEL LEGAL 
specializuje na problematiku ochrany osobních 
údajů. Matyáš má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti 
z projektů týkajících se zpracování a předávání 
osobních údajů, ať už v rámci bankovních skupin, 
nadnárodních organizací nebo subjektů působících 
v oblasti E-commerce. Matyáš zastupoval řadu 
klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu 
osobních údajů, včetně úspěšného zastupování hl. 
m. Prahy v rámci medializovaného projektu 
Opencard. Matyáš je členem prestižní mezinárodní 
organizace IAPP sdružující profesionály v oblasti 
ochrany soukromí. V současnosti Matyáš vede 
team připravující klienty na nové obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

EVA BAJÁKOVÁ
advokátka

Hlavní oblasti zaměření:

� Ochrana osobních údajů
� IP/IT
� Soutěžní právo

Zkušenosti:

Eva Bajáková poskytuje právní poradenství v oblasti 
ochrany soukromí a osobních údajů od roku 2012. Má 
praktické zkušenosti z celé řady oblastí využívání 
osobních údajů, včetně předávání osobních údajů do 
zahraničí, přímého marketingu, provozu zákaznických 
linek, linek pro whistleblowing, kamerových systémů 
nebo monitoringu zaměstnanců. Vedle specializace na 
ochranu osobních údajů se Eva Bajáková zaměřuje též 
na ochranu duševního vlastnictví a regulaci 
hospodářské soutěže. 



O advokátní kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL
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Zkušenosti

ŘANDA HAVEL LEGAL poskytuje kompletní poradenství v oblasti práva ochrany osobních údajů. 
Naši právníci mají rozsáhlé znalosti problematiky na národní i  evropské úrovni a bohaté zkušenosti s 
jednáním před Úřadem pro ochranu osobních údajů a zastupováním klientů při kontrolách a 
správních řízeních prováděných tímto úřadem. Problematice ochrany osobních údajů se 
intenzivně věnujeme i na poli mezinárodní organizace IAPP, již jsme členy.

ŘANDA HAVEL LEGAL poskytuje právní služby při zpracování osobních údajů zejména v prostředí 
HR systémů, obchodu a služeb, platebních a  kartových systémů, informačních technologií a 
internetu. Zaměřujeme se na problematiku vytváření databází a jejich následného využívání pro 
provoz závodu či pro marketingové účely. Poskytujeme poradenství k outsourcingu zpracování 
osobních údajů na třetí subjekty s důrazem na garance souladu prováděného zpracování s požadavky 
právních předpisů.

Mezinárodní přesah

ŘANDA HAVEL LEGAL je členem mezinárodní sítě právních firem LAWORLD , která spojuje 
advokátní kanceláře z 90 měst 42 států celého světa. Jsme tak připraveni pro Vás zprostředkovat 
právní služby poskytované v různých zemích světa na jednom kontaktním místě a při současném 
zachování kontroly nad náklady na právní služby poskytnuté v zahraničí.

Filosofie

• Považujeme za zásadní nahlížet na záležitosti 
našich klientů ze všech úhlů. Jsme schopni 
řešit náročná zadání a máme odvahu pro ně 
hledat inovativní řešení.

• Naším cílem je poskytovat co nejkvalitnější 
právní služby bez ohledu na velikost našeho 
mandátu. Jsme vždy profesionální.

• Dodržujeme termíny. 

• V komunikaci s klientem jsme tak aktivní, 
abychom byli schopni poskytnout co 
nejefektivnější radu. Neměníme kontaktní 
osoby a jsme vždy dostupní.

• Pracujeme s úctou a respektem ke všem 
zúčastněným stranám, ctíme profesní etiku 
a klademe důraz na dlouhodobé vztahy 
s klienty založené na důvěře.
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Mezinárodní ocenění ŘANDA HAVEL LEGAL

Advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL je oceňována prestižními mezinárodními ratingovými agenturami:

• Legal500

ŘANDA HAVEL LEGAL je pravidelně od roku 2010 zařazována mezinárodní publikací Legal500: Europe, Middle East and Africa mezi 
doporučované advokátní kanceláře pro následující odvětví: (i) korporátní právo a fúze a akvizice, (ii) právo nemovitostí a stavebnictví, (iii) 
bankovnictví, finance a kapitálové trhy, (iv) řešení sporů a (v) právo technologií, médií a telekomunikací.

Legal500 ve svém vydání pro rok 2016 také doporučuje pět právníků naší kanceláře, a to jmenovitě Martina Řandu, Aloise Šatavu, Tomáše 
Rydvana, Jana Havla a Ivu Javorskou. 

• Chambers & Partners

Chambers and Partners označují ŘANDA HAVEL LEGAL ve své publikaci Chambers Europe 2015 jako uznávaného odborníka v oblastech 
pracovního práva a energetiky. 

Vedoucí společník ŘANDA HAVEL LEGAL, Martin Řanda, byl prominentní ratingovou agenturou Chambers & Partners zařazen mezi 
významné právníky v oblasti nemovitostí.

• IFLR1000

Prestižní ratingová agentura IFLR1000 již od roku 2011 pravidelně zařazuje ŘANDA HAVEL LEGAL mezi významné advokátní kanceláře v 
České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva , bankovního práva a financování a projektů a energetiky.

• Právnická firma roku

ŘANDA HAVEL LEGAL je ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2016 společnosti EPRAVO.CZ velmi doporučována 
v oblastech právo informačních technologií a veřejné zakázky a doporučována v kategoriích právo 
hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, řešení sporů a arbitráže a duševní vlastnictví.



Právní služby
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Advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL poskytuje právní služby v následujících oblastech:

• Korporátní právo • Bankovnictví a finance • Insolvence

• Fúze a akvizice • Regulatorika • Právo životního prostředí a problematika odpadů

• Spory a jejich řešení • Cenné papíry • Nemovitosti a development

• Veřejné zakázky • Pracovní právo • Osobní údaje a ochrana soukromí

• Energetika • Soutěžní právo a veřejná podpora • Právo duševního vlastnictví

• Investiční celky • Technologie, media a telekomunikace • Privátní právní služby a svěřenské fondy
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Kontakty

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Kancelář Praha 
Truhlářská 13–15
110 00 Praha 1
Česká republika
T : + 420 222 537 500 – 501
F : + 420 222 537 510

Matyáš Kužela
T: + 420 222 537 500-501
M: + 420 739 451 887
E: matyas.kuzela@randalegal.com

www.randalegal.com


