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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
ANEB 4 ROKY S GDPR 
 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 

Místo  

Praha (adresa školení bude upřesněna na webu u nabídek školení a zaslána 
účastníkům na mail) 

TERMÍN 

8. listopadu 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

CENA 

2.190,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 
2.650,-  Kč vč. DPH) 

CÍLE KURZU  

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost 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 dále jen „GDPR“). Dne 12. března 2019 Poslanecká 
sněmovna přijala dlouho očekávaný adaptační zákon k tomuto nařízení, a to zákon o 
zpracování osobních údajů (dále jen „ZoZOÚ“). Dne 24. dubna 2019 byl zákon vyhlášen ve 
Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 110/2019 Sb.  

Účinností ZoZOÚ došlo k úplnému zrušení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
ZoZOÚ upřesňuje některá ustanovení GDPR a stanovuje několik výjimek. Je výsledkem 
vnitrostátní snahy o zpřesnění právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů. Zákon o 
zpracování osobních údajů navazuje na GDPR a musí být aplikován současně s ním. 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k problematice 
nakládání s osobními údaji a jejich ochranou, a to především v souvislosti s účinností GDPR a 
ZoZOÚ, a reflektovat dosavadní zkušenosti s touto právní úpravou ochrany osobních údajů.  

Absolvent kurzu bude schopen identifikovat účel při zpracování osobních údajů a dle toho 
dále postupovat v souladu s platnou právní úpravou, bude schopen odlišovat režimy 
povinného a nepovinného zveřejňování údajů a bude znalý svých povinností jako správce 
osobních údajů.  

 

 
 

 

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být 
kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na 
kontaktní e-mail ladova@kolumbuspm.cz. 
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OBSAH KURZU 

• Obecná úprava ochrany osobních údajů – GDPR, ZoZOÚ  

o Aktuální stav legislativy k ochraně osobních údajů 

o Základní změny  

o Principy 

o Pojmy 

• Otázka účelu zpracování osobních údajů 

• Rozsah zpracovávaných/zveřejňovaných osobních údajů 

• Proces zpracování osobních údajů 

• Povinnosti správce (osobních údajů) 

• Aktuální zkušenosti s prvními roky účinnosti GDPR a ZoZOÚ 
• Smlouva o zpracování osobních údajů a kde se v ní nejčastěji chybuje 
• Videozáznamy, kamerové systémy a zvláštnosti jejich používání 
• Poznatky z rozhodovací praxe v oblasti ochrany osobních údajů 
• Diskuse 

 

 

LEKTOR KURZU 

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

Advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti soukromého i veřejného 
práva, specializace na oblast poskytování informací a ochrany osobních 
údajů, působí jako pověřenec pro ochranu osobních údajů. Autorka řady 
odborných příspěvků a publikací   

  


