
Vážení obchodní přátelé, 

asi jste si už všimli zkratky, která nás teď bude po léta provázet – GDPR. Jde o následující právní dokument: 

 

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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

 

Zkráceně ho můžeme označovat jako Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data 

Protection Regulation), popř. jen Nařízení GDPR. Účinnost byla stanovena na 25. květen 2018.  

 

 

DRINGS – služby k GDPR 

Rozhodli jsme se pomoci našim klientům s touto nepříjemnou administrativní záležitostí. Zatím 
jsme absolvovali jedno krátké školení a převzali dokumentaci, v srpnu budeme vyškoleni více. 

Zpracováváme typové řešení, které budeme upravovat na podmínky firem. 

 

Předpokládaný obsah balíčku služeb 

1) prvotní prezentace GDPR pro vedení firmy, 

2) vyškolení vedení firmy a dalších zainteresovaných osob z principů GDPR, 

3) vypracování Politiky GDPR, 

4) vzory jmenování zmocněnců v GDPR, 

5) vypracování směrnice nebo kapitoly Příručky ISŘ, vč. popisu agend a SW s osobními údaji, 

6) pomoc s inventarizací osobních údajů ve firmě, 

7) informační dopis pro tvůrce SW shromažďujícího osobní data (určitě mzdový a personální 
program, možná i marketingový a obchodní program, popř. další), 

8) ověření znalostí výkonných pracovníků testem, 

9) ověření fungování systému GDPR kontrolou nebo interním auditem, 

10) zpráva z přezkoumání systému GDPR vedením firmy 

 

Zpracoval: Václav Brožek 
V Turnově dne 19. července 2017 

 

Příloha: Mýty kolem GDPR  



Mýty, které jste mohli slyšet a jejich uvedení na pravou míru: 

1) Počkám si, až to vyjde u nás zákonem, kdo ví, co z toho naši zákonodárci udělají a s jakým 
zpožděním to bude u nás vydáno a zavedeno. 

Tak to pozor! Nejde o směrnici EU, kterou by bylo třeba u nás dopracovat a vydat, jde o 
nařízení – a to platí rovnou ve všech členských zemích. Není tedy na co čekat! 

2) Týká se to jen firem, které nakládají s velkým objemem zákaznických dat – mobilních 
operátorů, dodavatelů energií, velkých e-shopů. 

Ani náhodou – GDPR se vztahuje na veškeré firmy s libovolným druhem podnikání, které 
vedou třeba jen osobní data svých zaměstnanců v rámci personální a mzdové agendy. 

3) Týká se to jen firem nad 250 zaměstnanců. 

Omyl – týká se to i jakkoli menších firem, pouze tyto firmy nemusí vést dokumentaci 
v plném rozsahu, pokud ale nezpracovávají citlivá osobní data. 

4) Jde jen o zajištění dat v používaných SW, to vyřeší útvary IT. 

Toto je pouze malá část problému. Musí jít o propojený systém zahrnující metodiku, 
informování a vyškolení personálu, pořízení třístupňové dokumentace, pořizování záznamů 
atd. 

5) Stačí si na GDPR najmout pověřence a tím se problému zbavit, veškerá odpovědnost bude na 
něm, což si pojistíme smlouvou. 

Rozhodně ne. Pověřenec odpovídá za metodiku, školení, dohled atd., ale odpovědnost za 
práci podle pravidel GDPR má firma, resp. její představitelé. 

6) No tak holt zaplatíme nějakou pokutu, nebude to poprvé a vždy jsme to přežili. 

Tady bych nebyl tak optimistický. Proti běžným pokutám je zde stanovena maximální 
pokuta ve výši 20,000.000 EUR. Ta by se samozřejmě týkala jen rozsáhlých problémů 
velkých firem, ale variantou jsou 4 % z hrubého obratu, a to není málo pro kteroukoli firmu! 

7) Zvládli jsme EET i kontrolní hlášení, nic už nás nemůže zaskočit! 

Odborníci se smějí porovnání EET nebo kontrolních hlášení s problematikou GDPR, která je 
mnohem komplexnější a náročnější. A hlavně, není řešitelná jen prostředky výpočetní 
techniky. 

8) Kontrolním úřadem pro GDPR má být Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten nemá kapacity 
na to, aby mohl kontrolovat i menší firmy, není se čeho bát. 

Pozor, stát hodlá přijmout na kontrolu až tisíce nových zaměstnanců. A navíc – máme 
zprávy, že s kontrolou dodržování GDPR má pomáhat Správa sociálního zabezpečení (SSZ) 
v rámci jiných kontrol personální a mzdové evidence. 

 

 

 


