
Abstrakt v českém jazyce 

Právní aspekty elektronické komunikace ve správních procesech 

Disertační práce má dvě základní části, první (nejrozsáhlejší) část nabízí ucelený pohled 

na elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci v ČR a možnosti elektronické identifikace. 

Druhá část je zaměřena na právní aspekt ochrany osobních údajů v elektronické komunikaci 

s uvedenými orgány. V obou zmíněných částech je zohledněna aktuální unijní právní úprava 

(např. nařízení eIDAS a GDPR). První kapitola obsahuje rozbor základních právních pojmů a 

institutů z oblasti elektronické komunikace a identifikace a dále také z oblasti ochrany osobních 

údajů (např. pojmy datová zpráva, elektronický podpis, autentizace, osobní údaj a institut 

neúčinnosti/neplatnosti doručení). Následuje podrobný rozbor vývoje právní úpravy v oblasti 

elektronické komunikace. Pozornost je věnována zejména spuštění a fungování informačního 

systému datových schránek a právním účinkům elektronicky podepsaných (nebo zapečetěných) 

dokumentů. Čtvrtá kapitola se již podrobně věnuje specifickým právním otázkám, které souvisí 

s komunikací prostřednictvím ISDS (zejména právním účinkům doručení, které orgán veřejné 

moci zatížil vadou). Tato kapitola také nabízí stručný nástin právní úpravy beA schránky 

v sousedním Německu, popis zavádění a fungování beA schránky a její srovnání s datovými 

schránkami v ČR. Samostatná kapitola je věnována prolínání obou forem komunikace (listinné 

a elektronické), kterou představuje hybridní pošta nabízená Českou poštou, s. p. Součástí 

kapitoly o hybridní poště je právní rozbor aktuální judikatury NSS. Poslední kapitola disertační 

práce se zaměřuje na právní aspekty ochrany osobních údajů. Patřičná pozornost je věnována 

GDPR, a dále pak i českým právním předpisům (zejména novému zákonu o zpracování 

osobních údajů). Kromě popisu zásad zpracování, práv subjektu údajů a povinností správce 

osobních údajů obsahuje šestá kapitola disertační práce analýzu zpracování osobních údajů 

orgány veřejné moci a adaptaci GDPR ve veřejném sektoru (např. promítnutí principů a zásad 

GDPR do informačního systému ORG a koordinaci metodické činnosti ústředních správních 

úřadů v oblasti ochrany osobních údajů). Závěrem jsou popsány konkrétní případy toho, jak se 

orgány veřejné moci vypořádávají s novou právní úpravou ochrany osobních údajů, kterou 

přineslo GDPR. 
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