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Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé 
jako GDPR, přináší zásadní změny přístupu k ochraně osob-
ních údajů, se kterými se budou muset podniky v následují-
cích měsících vyrovnat. Nařízení je výsledkem několikaletého 
vyjednávání, které bylo schváleno v květnu tohoto roku. Nyní 
běží dvouletá implementační lhůta pro zavádění kroků a opat-
ření zaručujících soulad s touto velmi složitou právní normou.

Proč nové nařízení vzniklo? 

Nařízení vzniklo jako náhrada stávající legislativy, která ve-
šla v platnost před více než 20 lety a byla vyhodnocena 
jako již nedostačující s ohledem na dnešní dynamickou 
dobu. Osobní data se v současnosti využívají v ohromných 
objemech a mnohé společnosti, jako například sociální mé-
dia nebo online reklamy, tvoří velkou část svého zisku právě 
díky těmto datům.

Původní směrnice stanovovala minimální úroveň bezpečnosti 
osobních dat. Bylo tak možné narazit na velmi odlišné hladi-
ny regulace napříč členskými státy. Nové nařízení si stanovi-
lo jako jeden z cílů harmonizaci a ujednocení přístupu k této 
oblasti bezpečnosti napříč EU.

Jde o revoluci v ochraně dat?

Kolem nařízení vyvstává mnoho otázek. Jednou z nejvíce dis-
kutovaných je otázka výše sankcí. V této oblasti EU tvrdostí 
skutečně nešetřila. Sankce jsou stanoveny až na 4 % globálního 
obratu společnosti nebo 20 milionů EUR podle toho, která část-
ka je vyšší. Jedná se tedy o sumy pro mnohé podniky likvidační.

Jaké změny nařízení přináší?

 První v řadě zásadních změn je samotné chápání osobních 
údajů. Původní charakteristika osobních dat byla výrazně roz-
šířena. V kontextu nařízení jsou vnímána jako osobní údaje 
taková data, která mohou přímo či nepřímo vést k identifikaci 
fyzické osoby. Nově tak zahrnuje například genetické a bio-
metrické údaje, údaje o sexuální orientaci a další. Díky této 
změně se otevírá otázka, zda budou jako osobní data vnímány 
také všechny cookies nebo každá IP adresa, a další…

 Data nebudou moci být nadále uchovávána permanent-
ně, ale pouze za účelem, pro který byla získána, a pouze 
po nezbytně nutnou dobu, což povede k rozšíření oblasti 
datového managementu.

 Zavádí se právo být zapomenut, ukládající povinnost 
na vyžádání smazat osobní údaje o fyzické osobě, a to 
jak u vlastníka údajů, tak u všech partnerů, kterým byla 
data poskytnuta.

 V případě, že společnost zpracovává velký objem speci-
álních kategorií dat, musí zaměstnat pracovníka ochrany 
dat (Data Protection Officer), případně zajistit výkon této 
role externím subjektem. Odhad potřebných DPO byl sta-
noven v řádech tisíců.

 Podniky budou muset na vyžádání jednotlivců infor-
movat dotčenou osobu, kde jsou její data uložena 
či kdo s nimi nakládá. Na požádání budou podniky 
také povinny umožnit osobě přenést data k jinému 
subjektu.  

Kdo řeší přípravu na nařízení  
o ochraně dat v ČR?

V České republice bude ministerstvo vnitra odpovědno 
za přípravu nového zákona o ochraně osobních údajů či no-
velizaci stávajícího.  

Jak se připravit  
na přicházející bouři
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Do pozice dozorového orgánu byl pak na lokální úrovni postaven 
Úřad na ochranu osobních údajů, který v současné době novou 
legislativu analyzuje a připravuje své kapacity na jeho aplikaci.

Celkovou koordinací adaptace nařízení do českého právního 
řádu je pověřen úřad státního tajemníka pro EU a digitálního 
koordinátora Prouzy. Státní tajemník zařadil toto téma do svých 
priorit v Akčním plánu digitální agendy a ustanovil pracovní sku-
pinu složenou se zástupců ministerstev, státních úřadů, zástup-
ců podnikatelské sféry, neziskového sektoru či odborů.

Jak reaguje český business?

Z nedávných aktivit je dobré zmínit výzvu iniciovanou Sva-
zem průmyslu a dopravy, kterou podepsalo 19 podnikatel-
ských organizací a svazů. Signatáři výzvy vyzývají vládu ČR 
k neprodlenému zahájení prací na adaptaci na nařízení, pro-
vedení analýzy dopadu na podnikatelské prostředí a zahájení 
informační a osvětové kampaně vůči českým podnikům. Svaz 
průmyslu také oslovil společnosti, byly obeslány informač-
ním dotazníkem s cílem zjistit současný stav připravenosti 
na implementaci nařízení a zvýšit povědomí o dané tematice.

Z výše zmíněného vyplývá, že český trh má z nové regulace znač-
né obavy a chce být aktivně zapojen do probíhajících příprav.

IBM: „My jsme připraveni.“ 

Nařízení o ochraně dat znamená velké změny a IBM si je plně 
vědoma jejich závažnosti. 

IBM se společně s dalšími podniky napříč hospodářský-
mi odvětvími podílí na sběru informací a faktické přípravě 
na příchod dlouhé řady nových povinností. Účastní se jed-
nání na mezifi remní i vládní úrovni a aktivně se zapojuje 

do všech aktivit, které jsou vzhledem k tomuto tématu v sou-
časné době dostupné.

Na evropské i lokální úrovni operují specializované týmy za-
bývající se právě implementací nových evropských regulací 
v čele s ochranou osobních údajů. Přizpůsobujeme nařízení 
vnitřní fungování organizace, produktové řady i služby. V ne-
dávných dnech jsme dokončili metodologie zavedení soula-
du s nařízením pro všechny typy společností napříč trhem.

Vzhledem k rozsáhlému portfoliu bezpečnostních řešení IBM 
Security, stejně jako dalším produktům, konzultacím a exper-
tům na dané oblasti, je IBM v současné době schopna stát se 
plnohodnotným partnerem a pomoci našim partnerům a zá-
kazníkům s přípravou na změny, které přináší toto nařízení. 

Závěrem je nutné poznamenat, že přicházející bouře 
bude mít dopad na celý podnikatelský sektor. Společ-
nosti musí začít aktivně pracovat na souladu s novým 
nařízením. 28. května 2018 je termín, který se blíží rych-
leji, než by se mohlo zdát.

Daniel Joksch
Security Client Representative
IBM Security Česká Republika

Daniel Joksch se v rámci IBM specializuje na GDPR a jeho im-
plikace s ohledem nejen na bezpečnost. Aktivně spolupracuje 
se svazy komerčních společností a veřejného sektoru v rámci 
diskusí nad daným tématem.


