
Tato rigorózní práce se zabývá problematikou právní úpravy ochrany osobních údajů 

zakotvené jednak ve zrušené Směrnici 95/46/ES a zejména v nové právní úpravě nařízení 

GDPR. GDPR reaguje na rozvoj nových technologií, které v době přijetí Směrnice 95/46/ES 

neexistovaly (jedná se např. rozvoj sociálních sítí a cloudových úložišť) a dále na odlišnou 

úpravu ochrany osobních dat napříč členskými státy, kdy GDPR, jakožto nařízení, má zajistit 

jednotnou vysokou úroveň jejich ochrany.  

Úvodní část práce je věnována terminologickému a historickému úvodu do 

problematiky ochrany osobních údajů a nedostatkům zrušené směrnice, kdy za problematickou 

autorka, nad rámec uvedeného, v práci identifikovala zejména vymezení její územní 

působnosti. Dále se autorka v této části zabývá vybranými soudními rozhodnutími Lindqvist, 

Digital Rights Ireland, Schrems a Google Spain, v rámci kterých SDEU naznačil potřebu nové 

právní úpravy. 

Dále se práce zabývá novou koncepcí právní úpravy GDPR. Autorka se na tomto místě 

zabývá otázkou důvodnosti a nezbytnosti přijetí nové právní úpravy a zodpovězení otázky, za 

jakých podmínek lze IP adresu a soubory cookies považovat za osobní údaje podléhající právní 

úpravě GDPR. Ústředním tématem práce je institut souhlasu se zpracováním osobních údajů 

včetně jeho aspektů dle GDPR, kdy GDPR základní parametry souhlasu upravených  

Směrnicí 95/46/ES nemění, ale požadavky rozšiřuje. Autorka se v této části práce věnuje i 

institutu udělení on-line souhlasu dětmi mladšími 16 let. V rámci této části autorka provedla 

analýzu některých práv subjektů údajů zahrnujíce mediálně známé „práva na výmaz“ včetně 

kritického zhodnocení soudního rozhodnutí Google Spain.  

Závěr rigorózní práce je pak věnován problematice adaptačních zákonů členských států, 

když GDPR, ačkoliv je převážně přímo použitelné, ukládá či umožňuje členským státům 

některé problematiky upravit vnitrostátním předpisem. Autorka provedla nejprve analýzu 

návrhu českého zákona o zpracování osobních údajů, který v době dokončení této práce nebyl 

doposud Parlamentem České republiky přijat a dále v rámci této části autorka provedla analýzu 

odlišných přístupů adaptace GDPR v české, slovenské a rakouské republice. Každá tato právní 

úprava např. stanovuje odlišně věkovou hranici pro online souhlasy dětí, v praxi tak 

provozovatelé webů musí ohlídat, zda-li jsou splněny požadavky té konkrétní země. 

 


