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Jaroslav Šuchman se specializuje na smluvní právo, ochranu osobních údajů, právo EU, herní právo, 
ochranu spotřebitele, reklamní právo a na další oblasti regulace a na legislativní poradenství. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2010 získal titul LL.M. na Columbia Law School 
v New Yorku. Před postgraduálním studiem pracoval pět let v Oddělení pro Evropskou unii Kanceláře 
Senátu PČR, které též od roku 2006 vedl. V Kanceláři Senátu se podílel na budování mechanismů 
parlamentní kontroly evropského legislativního procesu po vstupu ČR do EU, na vytvoření a rozvoji 
rámce interakce mezi Senátem, vládou ČR a evropskými institucemi. Byl spoluodpovědný za obsah 
a průběh parlamentní dimenze českého předsednictví v Radě EU. 
 
 

 
Projekty 
 
 realizace značného počtu GDPR adaptačních projektů v široké škále sektorů a velikostí správců údajů, od dovozce automobilů, 

člena nadnárodní sítě prodejce drogistického zboží, distributora kuchyňských spotřebičů, výrobce automotive dílů, přes cestovní 
kancelář, po nadační fond, start-up poskytující službu srovnání produktů a služeb spotřebitelům či on-line marketingovou společnost 

 strategické i ad hoc poradenství v oblasti compliance při nakládání s osobními údaji v různých obchodních sektorech, jak tradičních, 
tak vysoce inovativních (nastavování jednotlivých procesů zpracování, vyhodnocování a plnění oznamovací povinnosti při porušení 
bezpečnosti, podpora při kontrolách či zastupování ve správních řízeních) 

 příprava komplexních smluvních rámců pro vývoj inovativních produktů v oblasti ukládání energie a následnou sériovou výrobu 
klientem 

 právní poradenství nespočtu klientů při nastavování smluvních vztahů s partnery a lokalizaci zákaznické dokumentace pro účely 
dodávání produktů a poskytování služeb v České republice 

 podpora zahraničního poskytovatele on-line loterie při získání povolení coby prvního zahraničního subjektu v této oblasti v České 
republice 

 poradenství významné světové společnosti působící v oblasti ověřování herních systémů při získání autorizace v České republice 
 různé případy právní podpory podílníků na konkrétní problematice (společností, neziskového sektoru, orgánů veřejné správy) 

při přípravě změn dané legislativní úpravy, vypracování analýz a argumentačních materiálů, legislativně-technické poradenství 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
Česká společnost pro evropské a srovnávací právo 
 
Jazyky 
 
český, anglický, francouzský, španělský 
 
Vzdělání 
 
Columbia Law School, New York (2010), titul LL.M. (Fulbright Scholarship, Harlan Fiske Stone Scholar distinction) 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul Mgr. 
několikatýdenní odborné kurzy: École nationale d’administration, Paříž (2008) 
European University Institute, Diploma in the Law of the European Union, Florencie (2007) 
Central European University, Diploma with distinction Magna Cum Laude, Budapešť (2006) 
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