
Abstrakt 

Diplomová práce „Vybrané právní aspekty jednotného digitálního trhu“ se zabývá 

legislativní reakcí Evropské unie („EU“) na technologický vývoj, a to při příležitosti nedávno 

prováděného přezkumu Strategie pro jednotný digitální trh v polovině jejího období, přičemž 

se jedná zatím o nejpokročilejší víceletý plán v digitální oblasti navigující EU do digitálního 

věku, jenž Evropská komise představila 6. května 2015, více než 10 let po otevření diskuze o 

konci roamingových poplatků, více než 20 let od formálního dokončení vnitřního trhu a více 

než 30 let po závazku Jacquesa Delorse zajistit jeho čtyři svobody. 

Od té doby Evropské komise pod záštitou strategie vyjednala a dotáhla ke zdárnému 

konci řadu svých legislativních návrhů, jenž si kladou za cíl holisticky zrevidovat klíčové 

právní oblasti spadající pod jednotný digitální trh a zapsat se tak do historie. Otázkou ovšem je, 

zda bude EU schopna dosáhnout nadčasového legislativního rámce připraveného na digitální 

věk? Diplomová práce na tuto výzkumnou otázku odpovídá skrze identifikaci teoretického a 

koncepčního rámec jednotného digitálního trhu, vymezení jeho historických, sociálních, 

hmotných a institucionálních základů, které následně slouží jako východisko pro posouzení 

současného stavu jednotného digitálního trhu a formulaci doporučení pro jeho dosažení. 

První část diplomové práce identifikuje a objasňuje fenomény tvořící právě teoretický a 

koncepční rámec jednotného digitální trhu. Druhá část posléze v rámci své první kapitoly 

vymezuje historické okolnosti a společenské události, které vedly k regulaci digitální oblasti, 

čímž zároveň mapuje prameny jednotného digitálního trhu v materiálním smyslu. Jedním 

z nich je i jednotný trh, jehož vtah k jednotnému digitálním trhu je předmětem zkoumání v 

druhé kapitole této části. Komparace hmotných a institucionálních aspektů obou konceptů 

odhaluje, co mají jednotný trh a jednotný digitální trh společného a co je naopak odlišuje. Jejich 

odlišnosti poté představují klíčové body, na které je třeba se v rámci digitálních politik zaměřit. 

Regulační rámec jednotného trhu je proto pouze výchozím bodem pro ten digitální, který čelí 

výzvě přizpůsobit formu právní úpravy podmínkám v digitálním prostředí, a to za využití 

kompetencí a právních základů, které byly naposledy aktualizovány více než před desetiletím.  

Třetí a poslední část diplomové práce využívá těchto základů pro zhodnocení 

současného stavu jednotného digitálního trhu prostřednictvím jeho digitálních politik, jimiž je 

vedle výše Strategie pro jednotný digitální trh také Digitální program pro Evropu. Autorka 

postupně přechází od jejich úspěchů, přes nedostatky až k doporučením pro jednotlivé oblasti 

zájmu, z nichž pro dosažení nadčasového legislativního rámce připraveného na technologický 

rozvoj považuje za klíčovou otázku posílení postavení volného toku údajů v architektuře 

vnitřním trhu. 
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