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Už podvanácté vás vítám na tomto místě s potěšením, že 

jste rozhodli věnovat chvilku, abyste si přečetli Magazín 

KPCG, magazín, který je nedílnou součástí Klubu Partner 

Český Goodwill. Klub letos zahájil čtvrtý rok svého působení 

jako aktivní platforma pro rozvoj odpovědného podnikání 

v Česku a prohlubování vzájemných vztahů mezi firmami, 

kterých si lidé váží.

Počet členů KPCG se letos opět zvýšil a s ním také naše úsilí 

naplňovat všechna předsevzetí, se kterými jsme klub stejně 

jako ocenění Český Goodwill před lety zakládali. O bohatém 

dění v klubu a úspěších našich vážených podnikatelů opět 

přinášíme podrobnosti na následujících stránkách. 

Také zde naleznete řadu užitečných informací pro rozvoj 

vašeho odpovědného podnikání. Věnujeme se tématu 

ochrany osobních údajů, protože se blíží účinnost nového 

evropského nařízení. Pohled do budoucnosti přináší také 

nový projekt Marketing 4.0, v jehož rámci se letos snažíme 

hledat odpovědi na otázky, jak čtvrtá průmyslová revoluce 

ovlivní marketing v dalších deseti dvaceti letech. Budoucnost 

Česka poodhalili spíkři Ekonomického fóra, které jsme 

uspořádali v říjnu 2017. Na stránkách Magazínu KPCG 

se letos zaměříme na podrobnosti, které při tomto setkání 

lídrů zazněly. V neposlední řadě se můžete těšit na seriál 

o etiketě, protože slušnost je základem ve vztazích osobních 

i obchodních.

To nejdůležitější na závěr – nový ročník ocenění Český 

Goodwill je v plném proudu. Už po šesté může veřejnost 

nominovat podnikatele a společnosti, kterých si váží, 

a vyjádřit jim tak veřejně své uznání. První pětiletku projektu 

jsme uzavřeli publikací, která široké veřejnosti představuje 

15 příběhů lídrů českého byznysu. Díky kampani na podporu 

jejího prodeje se tak Český Goodwill poprvé dostal do 

televize a také do nejvýznamnějších českých knihoven. 

Doufám, že i druhá pětiletka, kterou letos otevíráme, bude 

alespoň stejně úspěšná jako ta první, a přeji si: „Pošlete 

to dál.“ Tu radost, zadostiučinění a motivaci, kterou vám 

nominace na ocenění Český Goodwill přinesla. Jděte 

příkladem a nominujte ty, kterých si vážíte. Od vás to má o to 

větší váhu, protože jste si projekt zažili na vlastní kůži.  

Jménem celé HPCG a týmu Český Goodwill Vám přeji 

krásné jaro, veselé Velikonoce a těším se brzy na osobní 

setkání s vámi!

EDITORIAL

Pošlete to dál

Vážení čtenáři,
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Lenka Hlavatá 

managing partner HPCG
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V minulosti se setkání uskutečnila v galerii GOAP, kde 

hosté mimo jiné mohli zhlédnout rozsáhlou výstavu děl 

Andyho Warhola (2016), a v Bankovním klubu ČNB, kdy 

mu předcházela beseda s guvernérem Rusnokem na aktuální 

téma kurzového závazku České národní banky (2017). 

Letos na hosty v secesním paláci v pražské ulici Na Příkopě, 

jehož prostory nejsou veřejnosti přístupné, čekala módní 

přehlídka české návrhářky Lenky Roch a její značky Fasheebo. 

Petr Hlavatý, zakládající partner firmy HPCG, přítomným 

představil plány rozvoje projektu Český Goodwill a dění 

v KPCG na rok 2018. K příjemné atmosféře večera 

přispěly jedinečné sekty vinařství Spielberg a výtečný raut 

od společnosti K.V.P. Gastro. Akci uzavřel VIP late night 

shopping značky Mango, která má v přízemí paláce svůj flag 

ship store.

T: red 

F: ARCHIV HPCG

Výroční setkání laureátů potřetí
Příjemnou tradicí projektu Český Goodwill se stalo Výroční setkání laureátů 
ocenění, které se pravidelně koná v lednu. Akce, která se těší rostoucí oblibě, se 
18. ledna 2018 nesla ve znamení módy a sektu. 

KPCG: OHLÉDNUTÍ
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Jadran Šetlík přezval jmenovací dekret z rukou Petra 

Hlavatého: „S Jadranem jsme se už nějakou dobu v rámci 

projektu Český Goodwill setkávali a tím, že přijal funkci 

čestného ambasadora, dostala naše spolupráce oficiální 

charakter.“ Výstava fotografických portrétů, jejichž autorem 

je nový ambasador, byla rovněž součástí Výročního setkání 

v závěru ledna.

Úkolem ambasadorů je zvyšovat prestiž a povědomí 

o projektu Český Goodwill mezi širokou veřejností. Proto 

jsou na tuto pozici jmenovány následování hodné osobnosti 

jako vzory v profesním i osobním životě.

OHLÉDNUTÍ

T: red 

F: archiv HPCG
Pátý ambasador 
ocenění Český 
Goodwill 
Při Výročním setkání laureátů ocenění 
Český Goodwill byl 18. ledna 2018 
jmenován nový ambasador. Čestnou 
funkci tentokrát přijal světoznámý 
umělecký fotograf Jadran Šetlík. Spolu 
se Stanislavou Dufkovou, Gábinou 
Slovákovou, Václavem Blahunkem 
a Miroslavem Krištofem vytvořil 
pětici osobností, které se zasazují 
o šíření dobrého jména projektu Český 
Goodwill a přispívají k jeho rozvoji. 

Jadran Šetlík

Narodil se v roce 1952 v italském Terstu 

českému otci a slovinské matce. Kariéru 

fotografa začínal jako nejmladší paparrazzi 

v ulicích Říma. V 60. letech 20. století zde 

potkal svou první velkou hvězdu Claudii 

Cardinale. Následovala další známá jména 

jako Brigitte Bardot, Raquel Welch, Anthony 

Quinn, Petr Sellers či Robert Kennedy. 

Během své profesní dráhy se věnoval všem 

fotografickým žánrům – od reportáže přes 

architekturu, až po reklamu a módu. Práce 

s modelkami ho vždy bavila nejvíc. 

V současné době se Jadran věnuje převážně 

portrétu. Z této oblasti pochází rozsáhlé 

výstavní cykly, které se sjednocují pod 

názvem Galerie Milénia Jadran. Aktuální 

tvorba směřuje – mimo jiné –k renezanci 

rodinného portrétu, který navozuje 

atmosféru klasického obrazu. „Portét je 

pro mě hledáním krásy a charisma v nitru 

člověka,“ říká Jadran.
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OHLÉDNUTÍ

Akce se konala v krásných prostorách Café Mozart na 

Staroměstském náměstí, ze kterých je ojedinělý výhled 

přímo na Pražský orloj. Spolu s Petrem Hlavatým publikaci 

symbolicky pokřtil známý český herec a dabér Zdeněk 

Podhůrský. Ten stál u zrodu projektu Český Goodwill 

a v letech 2013 a 2014 moderoval slavnostní předávání 

ocenění. Slavnostního křtu se zúčastnili exkluzivně 

členové Klubu Partner Český Goodwill, známé osobnosti 

společenského života, zpovídaní podnikatelé a realizační 

tým. 

„Na tvorbě publikace se podílelo mnoho lidí, od samotných 

zpovídaných podnikatelů, přes redaktory, fotografy 

a editory, až po tým grafického studia a tiskárny. Všichni 

odvedli skvělou práci, za kterou bych jim ještě znovu 

chtěla velmi poděkovat,“ řekla Lenka Hlavatá, managing 

partner HPCG, která projekt vedla. Jeho partnery, kteří 

vznik publikace a slavnostní křest podpořili, jsou Café 

Mozart, Tiskárna Libertas, FTV Prima a digitální agentura 

X Production.

T: red 

F: FTV Prima

Slavnostní křest  
V únoru se uzavřel takřka půlroční projekt, jehož výsledkem je jedinečná 
publikace Český Goodwill – 15 příběhů lídrů českého byznysu. Tvoří ji rozhovory 
s podnikateli, kteří v minulosti získali ocenění Český Goodwill. Slavnostní křest 
publikace se uskutečnil ve středu 7. března.

5 let ocenění pro firmy, kterých si 
lidé váží

Publikace symbolicky završuje pět let projektu 

Český Goodwill. Na více než sto stránkách přináší 

motivaci a inspiraci od těch nejpovolanějších – 

podnikatelů, kterých si lidé váží. Určená pro 

širokou odbornou i laickou veřejnost je od 14. 

března k dostání na prémiových novinových 

stáncích v síti PNS. 
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Prodej podpoří kampaň v televizi Prima. „Doplníme 

ji intenzivní komunikací ve spolupráci s mediálními 

partnery projektu Český Goodwill s výzvou k nominacím 

do 6. ročníku, který právě probíhá,“ uvedla Lenka Hlavatá 

s tím, že také samotná publikace přispěje ke zvýšení prestiže 

a povědomí o ocenění mezi čtenáři. 

Publikace je určená pro široké spektrum čtenářů počínaje 

zkušenými i začínajícími podnikateli, přes studenty a lidi, 

kteří o podnikání teprve uvažují a hledají inspiraci nebo 

motivaci. Exkluzivní zpracování a life-stylový duch publikace 

ale osloví i nepodnikatele – zaměstnance a lidi, kteří jsou hrdí 

na Českou republiku. 

PUBLIKACE ČESKÝ GOODWILL

T: red 

F: archiv HPCGPublikace uzavřela  
5 let projektu  
Tak zní podtitul publikace, která symbolicky završuje pět let projektu Český 
Goodwill. Na více než sto stránkách přináší motivaci a inspiraci od těch 
nejpovolanějších – podnikatelů, kterých si lidé váží. Určená pro širokou 
odbornou i laickou veřejnost je od 14. března k dostání na prémiových 
novinových stáncích PNS. 

Jak publikaci získat?

Publikaci lze volně zakoupit na prémiových 

novinových stáncích v síti PNS po celé České 

republice do vyprodání zásob. Členové KPCG, 

rodiny Český Goodwill a ostatní zájemci o větší  

počet kusů také mají možnost objednat si publikaci 

přímo u vydavatele – společnosti HPCG – a to buď 

e-mailem klub@cesky-goodwill.cz nebo  

jednoduše přes objednávkový formulář na  

www.kpcg.club/publikace2018. Zásilku pak 

dostanou pohodlně přímo na adresu,  

kterou si určí.
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T: red 

F: archiv HPCG

15 příběhů lídrů českého byznysu   
Dvacet tisíc kusů náklad, 15 podnikatelských příběhů, cena 99 korun za kus. 
To nejsou jediná čísla, která charakterizují novou publikaci Český Goodwill. 
V následující infografice naleznete ty nejzajímavější.

kg
20

zlaté barvy

km
2 073

ujeto

stran
108

inspirace a motivace

tun
6

celková váha  
všech výtisků

krajů
7

navštíveno

hodin
55

rozhovorů a focení = 
7 pracovních dnů  

čistého času
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PUBLIKACE ČESKÝ GOODWILL

znaků
425 000

z přepisu rozhovorů

hodin
21

nepřetržitého 
tisku

palet
10

hotových výtisků 
k distribuci

m
140

výška kusů na sebe  
vyskládaných =  
2 Staroměstské  
věže nad sebou

m
5 940

délka kusů  
vyskládaných za sebou

lidí
50
přiložilo  

ruku k dílu

Aa
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KPCG 2018

T: red

F: archiv HPCG 

Duben: Vazební věznice Praha Ruzyně

Druhý kvartál zahájíme exkurzí do věznice. Tato akce 

navazuje na podnikatelskou delegaci do ženské věznice ve 

Světlé nad Sázavou, která se pod hlavičkou KPCG uskutečnila 

před dvěma lety. Tentokrát se podíváme do Vazební věznice 

Praze Ruzyně. Jedná se o smíšenou věznici, největší v ČR, 

která se skládá z více oddělení a objektů. Centrální budova, 

kterou navštívíme, slouží jako mužská a vazební věznice.  

Součástí exkurze bude workshop na téma zaměstnávání 

osob propuštěných z výkonu trestu. Lidé opouští brány 

věznice každý den, a ne všichni mají potřebné zázemí k tomu, 

aby začali žít spořádaný život. Důležité pro nový start je 

zaměstnání a zde mohou hrát důležitou roli firmy, které dnes 

bojují s nedostatkem pracovníků. 

V rámci setkání se zaměříme na praktické otázky – jakou 

součinnost může poskytnout věznice při přípravě pracovníků 

před samotným propuštěním, jak funguje v praxi integrace 

lidí se záznamem v trestním rejstříku do kolektivu, na 

koho se obrátit v případě, že zaměstnavatel něco potřebuje 

případně nabízí, a mnohé další. 

Akce je určená jak pro účastníky delegace v roce 2016, tak 

pro nové zájemce. Kapacita je omezena, rozhoduje včasné 

přihlášení. Registrovat se můžete už nyní na klub@cesky-

goodwill.cz. 

Květen: Laboratoř bezpečnosti a elektroniky 

Koncem května můžete exkluzivně v rámci KPCG navštívit 

Laboratoř bezpečnosti a elektroniky v Bezděčíně u Mladé 

Na co se můžete v KPCG těšit  
Rok 2018 je opět nabitý klubovými akcemi. Stručný přehled nadcházejících 
přinášíme v Kalendáriu. Podrobněji o nejbližších třech událostech se můžete 
dočíst v následujícím článku.
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Boleslavi, kam nás pozvala společnost TÜV SÜD Czech, 

světově uznávaná certifikační autorita, která dohlíží také na 

transparentní průběh projektu Český Goodwill. 

Jedná se o celý komplex unikátních laboratoří, který se 

slavnostně otevřel v listopadu 2016. Největším lákadlem při 

otevření byla zcela nová laboratoř dynamických zkoušek 

DYCOT, která nabízí i fyzické simulace dynamického 

zatížení komponent a struktur vozidel nad rámec virtuálních 

simulací. Od léta 2017 probíhá intenzivní vývoj celosvětově 

jedinečného zařízení ALIS, tj. soustavy komponentů 

využívající katapult zkušebny DYCOT pro fyzickou simulaci 

bočních nárazů vozidla, které umožní testování zádržných 

systémů (bezpečnostní pásy, airbagy, aj.) pro boční nárazy.

Dalšími jsou laboratoř pevnostních zkoušek se zbrusu 

novým zkušebním kyvadlem pro fyzické simulace 

parkovacích nárazů, či laboratoř airbagů s klimatickou 

komorou Dycometal s teplotním rozsahem –70 °C až 

+150 °C a vlhkostním rozsahem 5 až 95 % rh. Úplnou 

novinkou je pak laboratoř EMC pro testování elektroniky. 

Testování v laboratořích probíhá za přísných bezpečnostních 

a informačních opatření. Účastníci exkurze KPCG tak 

budou mít vzácnou příležitost nahlédnout do tajů jednoho 

z nejmodernějších testovacích center v Evropě a seznámit se 

s trendy budoucnosti v automobilovém průmyslu.

Červen: Businesswomen 2.0

Na začátku léta se můžete těšit na pokračování workshopu 

s názvem Businesswomen 2.0. Stejně jako loni je tato akce 

určená jak pro dámy, tak pro pány. Opět se dozvíte řadu 

zajímavých informací a získáte inspiraci pro váš osobní 

rozvoj i růst vaší firmy. 



Laboratoř pasivní 
bezpečnosti 

23 / 05

Jedno z nejmodernějších středisek v Evropě pro testování 

bezpečnosti v automobilovém průmyslu otevřela společnost 

TÜV SÜD Czech u příležitosti 150. výročí svého vzniku 

v roce 2016. Zařízení umožňuje testovat automobily 

a příslušenství stejně spolehlivě, jako je tomu u klasických 

crashtestů, ale s výrazně nižšími náklady. Účastníci budou 

mít jedinečnou příležitost nahlédnout do budoucnosti 

automobilového průmyslu. 

Termín: 23. 5. 2018 od 13,00 od 18,00 hod 

Místo: Bezděčín 108, 293 01 Mladá Boleslav

KALENDÁRIUM

Kalendář akcí
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Přehled událostí, na které se můžete 
těšit v nadcházejících měsících nejen 
v Klubu Partner Český Goodwill. 

Exkurze do Vazební 
věznice Praha Ruzyně 

19 / 04

Workshop na téma zaměstnávání osob po propuštění 

z výkonu trestu jako důležitý předpoklad pro úspěšné 

zapojení zpět do běžného života a minimalizace recidivy. 

Spojeno s prohlídkou věznice. Kapacita je omezena na max 

25 osob – nutná včasná registrace. Sraz v 9,30 hod před 

vstupem do věznice, nutno dodržet přísná bezpečnostní 

opatření.

Termín 19. 4. 2018 od 9,30 do 15,00 hod 

Místo: Staré náměstí 3, 161 02 Praha 6

Slovenský Goodwill: 
příjem nominací 

14 / 05 

Od 14. května do půlnoci 30. června budou již podruhé 

otevřeny nominace na ocenění Slovenský Goodwill. 

Vážíte si nějaké slovenské firmy za její odpovědný přístup 

k podnikání? Máte obchodního partnera na Slovensku, 

kterému chcete vyjádřit uznání? Využijte jedinečnou 

možnost ocenit je zasláním vaší nominace. 

Termín: 14. 5.–30. 6. 2018 

Místo: 24/7 on-line na www.slovenskygoodwill.sk

AKTUÁLNĚ: Nominace na ocenění 
Český Goodwill 2018 

Jděte příkladem a nominujte podnikatele, kterých 

si vážíte, na ocenění Český Goodwill. Šestý ročník 

je v plném proudu, nominovat můžete do konce 

června prostřednictvím jednoduchého nominačního 

formuláře. V červenci a srpnu nominované 

informujeme o nominaci a požádáme o její přijetí. 

Finalisté se pak v medailoncích představí na webových 

stránkách projektu 1. září. V tento den také odstartuje 

hlasování veřejnosti v kategorii Osobnost Český 

Goodwill 2018. 

Délka trvání: průběžně do 30. 6. 2018 

Místo konání: on-line na www.cesky-goodwill.cz
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Businesswomen 2.0  20 / 06  

Druhý díl úspěšného workshopu pro dámy i pány opět 

přinese zajímavé informace, inspiraci a podněty k zamyšlení. 

Přidejte se a sdílejte vaše zkušenosti a příklady dobré praxe 

s ostatními váženými podnikateli. Akce opět nabídne nové 

příležitosti pro rozvoj v osobní i firemní rovině.

Termín: 20.–21. 6. 2018  

Místo konání: bude upřesněno

ZAPOJTE SE: Běh se žlutou stužkou

Běháte rádi? Zapojte se do štafety na čtyřikrát pět 

kilometrů a připněte si žlutou stužku. Projektu Yellow 

Ribbon Run, který je původem z Japonska, má za 

cíl bořit předsudky spojené s návratem vězňů do 

společnosti. Dejte vězňům druhou šanci a podpořte 

dobrou věc. Více informací na str. 50–53.

Termín konání: 13. 6. 2018

Místo konání: Praha, Staroměstské náměstí

PŘIDEJTE SE DO SKUPINY / 
ZAPOJTE SE DO PROJEKTU: 
Marketing 4.0

Již podruhé se zástupci podnikatelské a odborné sféry 

v červnu sejdou u kulatého stolu, aby diskutovali 

otázky marketingu v podmínkách Průmyslu 4.0. Tento 

výzkumně vzdělávací projekt má celoroční charakter 

a pořádá jej česká poradenská skupina HPCG na 

platformě projektu Český Goodwill. 

Každý, kdo má zájem dozvědět se o tématu více nebo 

se zapojit do diskuse, se může stát členem virtuální 

skupiny Marketing 4.0, která je pro tyto účely 

k dispozici na Facebooku ocenění Český Goodwill.  

Termín konání: 6. 6. 2018 od 13,00 do 17,00 hod

Místo konání: FB

Už počtvrté se můžete těšit na tradiční letní setkání, které se letos uskuteční ve čtvrtek 25. července.

Pořádáte nějakou akci a chcete pozvat ostatní členy 

rodiny Český Goodwill? Rádi zde Vaši pozvánku 

uveřejníme. V případě zájmu nás kontaktujte. Více 

informací získáte na klub@cesky-goodwill.cz.

Zde může být i Vaše pozvánka!
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Marketing v digitální éře
Jak bude vypadat marketing v podmínkách průmyslu 4.0? Změní digitalizace 
nároky na marketéry nebo systém jejich práce? Odpovědi na tyto i další otázky 
hledá výzkumně vzdělávací projekt Marketing 4.0, který v letošním roce pořádá 
česká poradenská skupina HPCG formou diskusních setkání u kulatého stolu. 

Pro účast u diskusních stolů HPCG vybírala zástupce 

podnikatelů z rodiny Český Goodwill stejně jako z odborné 

a akademické sféry. „Pečlivě jsme volili podle kritérií jako je 

obor podnikání, velikost firmy, nebo věk zástupce, abychom 

maximalizovali spektrum zkušeností, které mezi sebou budou 

moci účastníci sdílet,“ vysvětlil Petr Hlavatý, zakládající 

partner a senior konzultant skupiny HPCG. 

10 průkopníků

V rámci čtyř setkání bude deset podnikatelů 

a marketingových odborníků diskutovat ústřední témata 

projektu, kterými jsou definice pojmu Marketing 4.0 

a specifikace požadavků, které na firmy klade, analýza 

současné situace a připravenosti v českých firmách, 

formulace zásad pro implementaci marketingu 4.0 včetně 

výzev a důsledků, které s sebou marketing v podmínkách 

průmyslu 4.0 nese.

„Pokud vše půjde podle plánu, rádi bychom závěry, 

ke kterým pracovní skupina dospěje, shrnuli ve formě 

publikace, z níž budou moci inspiraci čerpat také ostatní 

podnikatelé a další zájemci o téma Marketing 4.0,“ doplnil 

Hlavatý. 

T: red 

F: pixabay.com, archiv HPCG

PROJEKT : MARKETING 4.0



PROJEKT : MARKETING 4.0

Buzzword nebo budoucnost?

Tento výzkumně vzdělávací projekt volně navazuje na 

konferenci Marketing 4.0, kterou HPCG spolupořádala 

s Českou marketingovou společností v závěru loňského 

roku. Vychází také z výsledků průzkumu mezi členy rodiny 

Český Goodwill, který odhalil, že pojem Marketing 4.0 je pro 

většinu podnikatelů zatím neznámý, případně si jej nepřesně 

interpretují. 

„Digitální průmyslová revoluce už pár let probíhá, stále 

ale stojíme na samém začátku,“ uvedl Petr Hlavatý s tím, 

že pro většinu lidí je tedy těžko představitelné, jaké změny 

nebo v jakém rozsahu sebou vývoj dalších let přinese. To je 

i pravděpodobný důvod, proč téma marketingu 4.0 zatím 

není jinde systematicky řešeno. „Lze tak bez nadsázky říci, 

že diskutující u kulatých stolů v rámci našeho projektu jsou 

opravdovými průkopníky,“ uzavřel Hlavatý, který je zvědavý, 

k jakým závěrům pracovní skupina nakonec dospěje.
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Zapojte se do diskuse on-line

Také se o problematiku průmyslu 4.0 a dopadů na 

principy marketingu zajímáte? Chcete se podělit 

o vaše zkušenosti a názory na toto téma? Přidejte 

se do skupiny na Marketing 4.0 na Facebookové 

stránce projektu Český Goodwill a můžete 

diskutovat kdykoli on-line, ať už jste kdekoli.

Pracovní skupina se poprvé sešla 
7. března

Diskuse u kulatého stolu se účastní Jan Emler 

(DOLLER), Radek Staňka (ISNO IT), Petr Krč (ATIS), 

Vladimír Šulc (EDUARD), Jan Teplý (MADETA), 

Martin Palička (Etnetera), Petr Uchytil (Lagardere), 

Petr Hlavatý (HPCG) a Bohumír Štědroň (prorektor 

VŠMVV). 
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Jak se budou chránit data? 

T: připraveno ve spolupráci s TÜV SÜD Czech s.r.o.

F: pixabay.com; TÜV SÜD

Za nedlouho začne platit nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. 

Bude se týkat každé společnosti a instituce, která pracuje s osobními údaji – tedy všech, protože 

většina firem uchovává minimálně data o svých zaměstnancích, zákaznících nebo dodavatelích. 

Zajistit soulad s požadavky GDPR firmám pomáhá také společnost TÜV SÜD Czech. Proto jsme ve 

spolupráci s ní připravili infografiku, která přehledně shrnuje důležitá fakta. 

2016/679 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

o ochraně osobních údajů, tzv. General Data 

Protection Regulation, zkr. GDPR.

Personalistika, informační 
systémy, dokumentace k zakázkám  

hlavní oblasti, kde se objevují osobní údaje, na 

jejichž ochranu se požadavky nařízení GDPR 

zaměřují 

Certifikace jako konkurenční výhoda  

Subjekt pověřený Úřadem pro ochranu osobních údajů, 

kterým by mohl být například TÜV SÜD Czech, může firmě 

udělit „osvědčení o ochraně osobních údajů“. Získání tohoto 

certifikátu je dobrovolným rozhodnutím správce osobních 

údajů.

Možnosti certifikace zahrnují systémy a procesy ochrany 

osobních údajů, ale také hmotné produkty jako jsou 

hardware nebo nehmotné produkty jako je software nebo 

služby, které souvisí se zpracováním osobních údajů.

25. 5. 2018 

nařízení nabyde účinnosti. Po tomto datu budou 

například platné pouze souhlasy subjektů se 

zpracováním osobních údajů získané v souladu 

s požadavky GDPR. 

WP29 

pracovní skupina, která zveřejňuje pokyny 

s výklady a vodítka ke specifickým oblastem 

ochrany osobních údajů. Tato vodítka dále přejímají 

národní orgány. S účinností GDPR se změní 

v Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 

(EPDB). Úkolem Sboru bude především zajišťování 

jednotného uplatňování Obecného nařízení.

Principy 

které GDPR klade na zpracování osobních údajů:

zákonnost, omezení účelem, minimalizace 

údajů a omezení uložení, přesnost, férovost, 

transparentnost, integrita a důvěrnost. 

Zpracování osobních údajů 

je jakákoli operace s osobními údaji: 

—› nahlédnutí

—› zaznamenávání

—› použití

—› šíření

—› uložení

—› pozměnění

—› vyhledávání

—› a dokonce i výmaz
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Snímek obličeje 

patří do zvláštní kategorie osobních údajů, jejichž 

zpracování podléhá přísnějšímu režimu 

Dále sem patří údaje o rasovém či etnickém 

původu, politických názorech, náboženském 

nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, 

o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních 

deliktech či pravomocném odsouzení, genetické 

a biometrické údaje. Jedná se o citlivé údaje, 

které mohou subjekt údajů samy o sobě poškodit 

ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či mohou 

zapříčinit jeho diskriminaci. 

Nejčastější chyba  

při práci s osobními údaji je skladování osobních 

údajů pro případ, „kdyby se to jednou hodilo“.

Osobní údaj  

je jakákoli informace o fyzické osobě,  

pokud lze tuto osobu identifikovat, např.:

—› jméno

—› pohlaví

—› věk

—› e-mail

—› telefon

—› adresa

—› fotografie

—› IP adresa

—› cookies

—› uživatelské jméno

3  
základní oblasti, které je potřeba  

v souvislosti s GDPR řešit:

—›  Právní: zajištění souhlasů, ošetření právních 

základů zpracovaní dat, revize smluv

—›  IT: mapování, sledování,  

výmaz dat v systému 

—›  Procesní: nastavení řízení  

ochrany soukromí



TÜV SÜD Czech s.r.o.    Novodvorská 994    Praha 4
Telefon 844 888 783    info@tuv-sud.cz   www.tuv-sud.cz

Jste připraveni 
na GDPR?     
Největší evropská regulace v ochraně osobních 
údajů za posledních 20 let se dotkne téměř každé 
fi rmy.

Pomůžeme vám v oblastech:
 ■ E-learning
 ■ Školení
 ■ Posouzení připravenosti – GAP analýza
 ■ Vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů

NAŘÍZENÍ VSTOUPÍ V ÚČINNOST 
25. KVĚTNA 2018



„Nejdřív jsem si měřila trasy podle laviček a stromů. Brzy 

jsem zaběhla svůj první závod. Později jsem se dočetla 

o běžeckém soutěžním projektu Women’s Challenge 

a přihlásila jsem se,“ říká Víťa. Když byl syn ve vězení, nosila 

mu ukázat medaile. „Běhám vlastně i pro svého syna, aby na 

mě byl třeba trochu hrdý,“ dodává.

Stejně jako loni, i letos poběží paní Víťa se svým synem 

Honzou štafetu v rámci Běhu se žlutou stužkou (Yellow 

Ribbon Run). Honza se z vězení vrátil domů v roce 

2016 a postavil se na vlastní nohy. Nejprve mu pomohla 

nezisková organizace RUBIKON Centrum, kde pracoval 

jako provozní asistent, pak si našel práci jako řidič. Jak 

Běhání jako terapie. Svůj první maraton 
uběhla paní Víťa v sedmapadesáti letech

Paní Víťa před lety zažívala těžké chvíle. Neměla práci a její jediný 
syn Honza byl ve vězení. Tehdy se rozhodla problémy „rozběhat.“ 
Obula tenisky a vyrazila do ulic. Necelý rok poté už běžela svůj první 
půlmaraton, v padesáti sedmi letech uběhla maraton. 

PŘÍBĚH
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T: Anita Beganyová, red.

F: archiv YRR
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PŘÍBĚH

Honza přiznává, společně s mámou moc netrénují. „Máma 

je určitě zapálenější běžec,“ říká.

Yellow Ribbon Run je výjimečný projekt, který upozorňuje 

na obtížnou zaměstnatelnost lidí po výkonu trestu odnětí 

svobody. Dát druhou šanci lidem, kteří pochybili a chtějí 

svou chybu napravit, je nejlepší prevence opakování trestné 

činnosti. 

Žlutou stužku si na startu připnou nejen vězni, bývalí vězni 

a jejich rodiny, ale také například státní úředníci, pracovníci 

neziskových organizací a manažeři firem, které mají 

zkušenosti se zaměstnáváním odsouzených. 

Yellow Ribbon Run je letos součástí čtyř závodů RunCzech 

běžecké ligy – 7. dubna Sportisimo 1/2Maratonu, 6. května 

Volkswagen Maratonu a Volkswagen Maratonu 2RUN 

a 13. června O2 Pražské štafety. 

Za projektem Yellow Ribbon Run stojí nezisková organizace 

RUBIKON Centrum, Vězeňská služba ČR, Probační 

a mediační služba a RunCzech. Českou premiéru měl v roce 

2016. Žlutá stuha je symbolem pro návrat do společnosti, 

symbol naděje. Vychází z písně Tie a yellow ribbon round 

the old oak tree. 

Běžet můžete i vy nebo vaše firma, stačí se zaregistrovat na 

zlutastuzka.cz.

VÝSLEDKY: Běh se žlutou stužkou 
2017

Loni se zapojilo 34 organizací a na 400 běžců, 

včetně 19 vězňů a 17 bývalých vězňů. Běžely 

známé osobnosti jako ministr Robert Pelikán nebo 

paralympionik Jiří Ježek. Bylo vytvořeno 290 

pracovních míst pro vězně a 93 pracovních míst pro 

propuštěné vězně. 

Odsouzení a vězni v ČR 

Statistiky uvádějí až na drobné výjimky stabilní 

počty. Graf č. 1 znázorňuje vývoj celkového počtu 

odsouzených a vězňů od roku 1989 do 31. 12. 2016.

Graf č. 2 zobrazuje podíl obviněných 

a odsouzených na celkovém počtu 22 481 vězňů 

k 31. 12. 2016. V roce 2016 bylo z celkového počtu 61 

423 odsouzených bylo 96 pachatelů vražd.

Odsouzení celkem
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vězni 1 907 z toho vraždy 96



„Druhý trest začíná, když vyjdete 

z vězení a nikdo vám nedá práci.“
Yellow

Uteč předsudkům!

Ribbon

Zveme Vás na 

Yellow Ribbon Run
Běh se žlutou stužkou

Žlutá stužka je symbolem návratu bývalých vězňů do společnosti.

Připněte si ji a poběžte s námi některý ze závodů RunCzech běžecké ligy.

Registrujte se na
 www.zlutastuzka.cz

Závody běžecké ligy RunCzech

Volkswagen Maraton Praha
  |  6. května 2018

Volkswagen Maraton Praha 2RUN
  |  6. května 2018

O2 Pražská štafeta 4x5
 |  13. června 2018

DEJME VĚZŇŮM 
DRUHOU ŠANCI!

Kontakt: 
Anita Beganyová  |  yellowribbon.prague@gmail.com  |  +420 724 329 105
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