
Abstrakt 

 Rigorózní práce je členěna do deseti kapitol, v nichž si, společně s úvodem a závěrem, 

klade za cíl popsat a rozebrat aktuální vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů a to 

zejména z hlediska hmotněprávního. Práce rozebírá dosavadní právní úpravu Evropské unie, 

implementovanou v právním řádu České republiky v porovnání s novým nařízením o ochraně 

osobních údajů, které pro celou Evropskou unii právní úpravu ochrany osobních údajů 

sjednocuje. 

V první kapitole práce je popsán stručný vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů, 

a to od zakotvení práva na ochranu osobních údajů v lidskoprávních deklaracích a jeho 

vyčlenění z práva na ochranu soukromí. Dále jsou popsána relevantní Směrnice OECD a 

Úmluva 108, která na poli ochrany osobních údajů hraje zásadní roli. Následně je podrobněji 

popsán vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů v Evropské unii, společně s  vývojem 

právních předpisů v České republice, které společně se vstupem České republiky do Evropské 

unie znamenaly nutnou implementaci unijních předpisů do českého právního řádu. 

V druhé kapitole je podrobně popsána a porovnána působnost relevantních právních 

předpisů v oblasti ochrany osobních údajů – směrnice o ochraně osobních údajů, nařízení o 

ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů. 

Čtvrtá až osmá kapitola jsou věnovány jednotlivým aspektům, které je zapotřebí 

v rámci ochrany osobních údajů vzít v potaz- základních zásad, pojmů a subjektů právní 

úpravy ochrany osobních údajů. Dále jsou popsána jednotlivá práva subjektů údajů společně 

s praktickými úvahami nad některými otázkami s výkonem těchto práv spojenými. Rozebrána 

je otázka odpovědnosti správce a zpracovatele osobních údajů a základní principy předávání 

osobních údajů do třetích zemí. V rámci těchto kapitol je upozorňováno na ta místa, v nichž 

dochází k posunu či změně v právní úpravě, případně na ty části právní úpravy, které zůstávají 

i při změnách právních přepisů zachovány. 

V poslední desáté kapitole je pak upozorněno na některé nové instituty, které oproti 

dosavadní právní úpravě nařízení o ochraně osobních údajů přináší. 

 


