
 

 

Ochrana osobních údajů v EU – Biometrické údaje 

Tato práce se zabývá ochranou osobních údajů zaměřenou především na biometrické úda-

je.  

 

V první kapitole této práce se autor zabýval především historickým kontextem. Právo na 

soukromí představuje i dnes základní stavební kámen ochrany osobních údajů. A proto jeho 

vymezení a následné navázání na ochranu osobních údajů se jevilo jako nezbytné pro správné 

pochopení kontextu problematiky. Autor se dále v rámci této kapitoly zabýval právem na 

ochranu osobních údajů nejen v rovině evropského kontextu, ale nastínil také nejednotnou 

právní úpravu ochrany osobních údajů pro daná odvětví v Americe, kde v současné době zce-

la absentuje legislativa typu obecného nařízení ochrany osobních údajů. 

 

Druhá kapitola představovala zakotvení nejen právních principů z hlediska jejich relevan-

ce pro jejich právní řád, ale také zvláštní principy zakotvené v obecném nařízení, jež je ne-

zbytné dodržovat pro řádné zpracování osobních údajů. 

 

Třetí kapitola pojednávala o samotném pojmu osobních údajů. Současně bylo však zapo-

třebí vymezit i další pojmy, jež nelze opomenout ve vztahu k pojmu osobních údajů. Tedy za-

kotvení anonymního údaje jako osobního údaje, jež prošel procesem anonymizace, dále také 

pojmu zvláštní kategorie osobních údajů, který je fundamentální pro problematiku biometric-

kých údajů a v poslední řadě také samotný pojem zpracování osobních údajů. 

 

Ve čtvrté kapitole se autor zaměřil na pojednání o pojmu biometrického údaje jak 

z hlediska právního, tak z hlediska technického. Tyto dvě roviny se v rámci této oblasti vzá-

jemně prolínají. Autor vymezil biometrický údaj z hlediska technického spolu s nezbytnou 

vazbou na příslušné technologické procesy a jejich úskalí. V právní rovině nadefinoval pojem 

biometrického údaje a současně stanovil, za jakých situací je zpracování této zvláštní katego-

rie osobního údaje možné. 

 

V páté a závěrečné kapitole se autor této práce zaměřil především na biometrické údaje a 

jejich aplikaci v praxi. Autor nastínil současné metody využití biometrických údajů 



 

 

v bankovnictví, ve vztahu k podpisům, dále ale i k cestovním či identifikačním dokladům, 

v Schengenském informačním systému a závěrem v rámci pracovněprávní praxe. 
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