
 

 
 

Mgr. Pavel Zahradníček 
Advokát 

Pavel Zahradníček se specializuje na ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví, právo 
informačních technologií, médií a telekomunikací, M&A transakce a na oblast smluvních vztahů a e-
commerce. 
 
V oblasti práva souvisejícího s ochranou osobních údajů se věnuje zejména implementaci GDPR a 
poradenství souvisejícímu s tímto nařízením, ochraně soukromí a osobních údajů v elektronických 
komunikacích (e-privacy), předávání dat do zemí mimo EU a regulaci zabezpečení osobních údajů. 
 
V rámci dalších oblastí se zaměřuje především na technologické transakce zejména v oblasti IP/IT, 
softwarové licence a dodávky a implementace IT řešení včetně jejich servisu. Dále se zabývá také 
právem obchodních společností a obchodními transakcemi souvisejícími s akvizicemi a prodejem 

společností podnikajících především v oboru informačních technologií. Významné zkušenosti má i s poskytováním poradenství 
souvisejícího s distribučními vztahy, ochranou spotřebitele, reklamním právem a právem veřejného sektoru. 
 
Pravidelně poskytuje podporu tuzemským i zahraničním společnostem ve věcech zpracování osobních údajů (včetně přizpůsobení se 
požadavkům zavedeným v rámci GDPR), nastavení příslušných postupů odpovídajících evropským a mezinárodním standardům 
ochrany osobních údajů, a dále přizpůsobení jejich činnosti zahrnující zpracování osobních údajů právnímu prostředí v České republice. 
 
Pavel Zahradníček se podílí na poradenství klientům působícím v nejrůznějších odvětvích zahrnujících internetové platformy a on-line 
řešení, zdravotnictví a farmaceutický průmysl, bankovní a finanční sektor, automobilový průmysl a společnosti zpracovávající velké 
množství dat (včetně tzv. big data). 
 
Před nástupem do naší advokátní kanceláře v roce 2016 působil v renomované regionální advokátní kanceláři, kde se zaměřoval 
především na smluvní právo, právo veřejných zakázek, municipální právo, řešení sporů a občanskoprávní a správní řízení. 

Transakce 

 poradenství významnému tuzemskému poskytovateli financování motorových vozidel z nadnárodního koncernu v rámci 
komplexního projektu implementace GDPR zahrnujícího mapování zpracování a toku osobních údajů, vypracování matrice 
rizik a realizaci vybraných opatření 

 provedení auditu ochrany osobních údajů zaměřeného na dodržování GDPR ve společnosti celosvětově poskytující řešení 
správy podnikového tisku včetně implementace vybraných opatření a poradenství ohledně nastavení ochrany osobních údajů 
včetně jejich předávání do zemí mimo EHP 

 kontinuální poradenství významnému evropskému poskytovateli chytrých dat a analýz týkající se komplexní problematiky 
ochrany osobních údajů, především v souvislosti s implementací GDPR a předávání osobních údajů do zemí mimo EHP 

 právní poradenství a realizace transakce týkající se akvizice vybraných značek lihovin, související především s převodem 
práv duševního vlastnictví pro významného nadnárodního výrobce a distributora lihovin v celkové hodnotě 135 milionů Kč 

 příprava smluvní dokumentace a související právní poradenství významnému výrobci střeliva v rámci transakce týkající se 
rámcového prodeje munice v hodnotě tří miliard Kč 

 právní poradenství významnému tuzemskému poskytovateli financování motorových vozidel z nadnárodního koncernu 
související s přípravou online platformy na prodej vozidel 

 právní poradenství významnému tuzemskému zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů související s komplexním nastavením 
online platformy pro zprostředkování hypotečních úvěrů 

 poradenství řadě zdravotnických a farmaceutických společností ohledně mezinárodních transferů osobních údajů pacientů 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora   

Jazyky 

český, anglický, francouzský 

 



 

 
 

Vzdělání 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2015), titul Mgr. 
The John Marshall Law School, Chicago, Illinois, USA (2014), stipendijní program 
University of Glasgow, School of Law, Glasgow, United Kingdom (2013), výměnný program zaměřený na kurzy mezinárodního a 
evropského práva 

 

E: pavel.zahradnicek@havelpartners.cz 
T: +420 255 000 446 
M: +420 734 173 254
 


	Mgr. Pavel Zahradníček

