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Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Sdružení pro internetový rozvoj 
 
Jana Břeská působila přes pět let ve státní správě, kde se na Ministerstvu průmyslu a obcho-
du a na Úřadu vlády zabývala evropskou politikou mimo jiné v oblasti digitální agendy. V mi-
nulosti pracovala také v akademickém sektoru a v soukromé sféře, a to jak v České republi-
ce, tak v zahraničí. Přednášela na Západočeské univerzitě v Plzni a externě spolupracuje s 
Metropolitní univerzitou v Praze. Od roku 2016 zastává pozici Public Affairs Manager ve 
SPIR, kde se věnuje jak národní tak evropské legislativě ovlivňující digitální sektor. Zastupuje 
zájmy sdružení v jednáních s evropskými institucemi i státní správou. Mezi hlavní témata, 
která od svého nástupu do SPIR řeší, patří GDPR a ePrivacy.  

Úřad pro ochranu osobních údajů 

 

 

 DEBATA NA TÉMA 

OCHRANA DAT V MALÉM PODNIKU 

Jana Břeská 

Jiří Žůrek 

Od ledna letošního roku pracuje jako ředitel odboru konzultačních agend pro ÚOOÚ, kde 
pracoval již řadu let předtím, a to na pozici ředitele odboru pro styk s veřejností (5 let) a na 
pozici referenta (3 roky). V letech 2006 - 2010 pracoval jako právní poradce a právník v SOS 
- družení obrany spotřebitelů, o.s.  Jiří Žůrek je autorem publikací Praktický průvodce GDPR, 
Nová práva subjektu údajů a pokuty podle GDPR, Nové povinnosti v ochraně osobních úda-
jů, Blíží se revoluce v ochraně osobních údajů, Souhlas jako právní důvod zpracování osob-
ních údajů dle GDPR, Využití cloud computingu ke zpracování osobních údajů, a Jak šířit ob-
chodní sdělení v souladu se zákonem.  

Tereza Šamanová 

Působí jako manažerka pro digitální ekonomiku ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, a zároveň 
v zájmovém sdružení právnických osob CzechInno. V letech 2006 až 2014 pracovala pro 
Hospodářskou komoru České republiky, a to na pozici speciální projektové ředitelky, ředi-
telky pro legislativu, poradenství a informace, vedoucí oddělení vnějších vztahů či jako práv-
ník. Jako právnička pracovala také na Ministerstvu spravedlnosti České republiky a v Kance-
láři veřejného ochránce práv. Plynně hovoří  anglicky, francouzsky a rusky. 


