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Abstrakt 

Ústředním tématem diplomové práce je problematika práva být zapomenut a jeho místa 

v dnešním digitálním světě a informační společnosti. Autor především rozebírá rozdílný přístup 

k ochraně osobních údajů v Evropě a Spojených státech amerických v kontextu střetávání se 

toho práva s právem na svobodu projevu a na svobodný přístup k informacím. Autor popisuje 

na jednotlivých případech řešených vrcholnými soudy na obou kontinentech odlišné pojetí 

významnosti těchto práv a jiný hodnotový žebříček při jejich vzájemném posuzování. 

Na základě nastínění přístupů k těmto právům se autor zabývá tím, jaké místo má v těchto 

právních kulturách právo být zapomenut a jaké jsou jeho podoby. Jsou představeny některé 

formy práva být zapomenut v Evropské unii, tak jak se právo vyvíjelo v různých etapách 

právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Podrobně se zabývá judikaturou 

Soudního dvora Evropské unie, jejímž předmětem je právo být zapomenut. Pozornost je též 

věnována reálnému zavedení do praxe práva být zapomenut dle rozsudku Soudního dvora 

Evropské unie ve věci Google v. Spain.  

Nadále autor analyzuje současnou úpravu práva být zapomenut v článku 17 obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR) a popisuje, jak je možné toto právo využít v praxi a která 

práva a povinnosti subjektů údajů a správců obsahuje. Taktéž se autor snaží výkladem právního 

předpisu odpovědět na některé praktické problémy, které z daného předpisu v souvislosti 

s právem být zapomenut vyplývají.  

V neposlední řadě je předmětem diplomové práce vědecký výzkum práva být zapomenut nebo 

spíše podobných forem práva ve Spojených státech amerických. Je znázorněn spíše odmítavý 

přístup soudní praxe k tomuto právu na konkrétních rozhodnutích. Stejně tak je ale 

demonstrován pokus o přijetí zákona o právu být zapomenut ve státě New York a již účinný 

zákon obsahující právo podobné právu být zapomenut v Kalifornii.  
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