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Abstrakt 

 

S rozvojem databází a počítačů se objevila možnost automatizovaného zpracování dat 

tak, jak ho v podobě vyspělých databází známe dnes. Během půl století přešla společnost od 

papírových kartoték na plně automatický způsob manipulace s daty. To se samozřejmě přímo 

dotýká i zpracovávaných osobních údajů. Na překotný vývoj ve světě informačních technologií 

musela zareagovat i právní úprava ochrany osobních údajů, která byla zpočátku součástí práva 

na ochranu soukromí. Práce se vývoji práva na ochranu osobních údajů nevěnuje izolovaně, ale 

právě v kontextu vývoje informačních technologií a právní úpravu představuje v souvislosti se 

vznikem zaměstnaneckého poměru, čímž nabízí čtenáři širší pochopení. 

Cílem práce je odpovědět na bouřlivé reakce, které přijímání obecného nařízení za 

podpory médií provázejí. Zejména pak má práce poskytnout čtenáři skutečné vodítko při 

aplikaci obecného nařízení na proces přijímání zaměstnance v situaci, kdy ve veřejném prostoru 

vzniklo k obecnému nařízení velké množství materiálů, které však práva a povinnosti formulují 

na velmi obecné úrovni a při řešení konkrétní problematiky svým uživatelům neposkytují 

dostatečnou pomoc. 

Autor práce proto čtenáře nejprve seznámí s klíčovými instituty a základními zásadami 

ochrany osobních údajů, aby byla orientace v následujícím textu co nejpříjemnější. Následně je 

nastíněn základní rámec povinností zaměstnavatele v návaznosti na základní zásady obecného 

nařízení. Poté se autor věnuje naplnění cíle práce v podobě konkrétní aplikace obecného 

nařízení na proces přijímání zaměstnance, který je zde prizmatem ochrany osobních údajů 

rozčleněn do fází, a dále podle toho, zda zaměstnavatel činí nábor sám nebo využívá služeb 

specializované externí společnosti. Práce pamatuje i na možnost využití populárních webových 

portálů, na kterých se na trhu práce potkává nabídka s poptávkou. Čtenář je vždy upozorněn na 

to, v jaké pozici dané subjekty vystupují, a na jaké své povinnosti by se měl především 

soustředit. Ve svém závěru se práce věnuje jednotlivým právům uchazečů o zaměstnání s tím, 

že autor opět poskytuje zamyšlení nad jejich relevancí v náborovém procesu. 
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