
Abstrakt 

Ochrana osobních údajů před vznikem a při vzniku pracovního poměru 

Diplomová práce se věnuje ochraně osobních údajů před vznikem a při vzniku 

pracovního poměru. Cílem práce je přiblížit ochranu osobních údajů v souvislosti 

se vznikem pracovního poměru, především podat ucelený přehled o její právní úpravě, 

popsat základní pojmy a zásady vztahující se k této problematice a pojednat 

o nejdůležitějších právech a povinnostech osob v obou fázích vzniku pracovního 

poměru. Východiskem práce je zejména právní úprava obsažená v Obecném nařízení 

a zákoně o zpracování osobních údajů. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány 

historicky významné události mající výrazný vliv na vývoj ochrany osobních údajů. 

Vedle toho je vysvětlen i pojem práva na soukromí, ze kterého se postupem času 

vydělilo právo na ochranu osobních údajů. Druhá kapitola se zabývá právní úpravou 

ochrany osobních údajů, a to jak na mezinárodní úrovni, na unijní úrovni, tak 

i na úrovni vnitrostátní. Ve třetí kapitole jsou vymezeny vybrané základní pojmy 

ochrany osobních údajů, konkrétně pojmy osobní údaj, zvláštní kategorie osobních 

údajů, subjekt údajů, zpracování osobních údajů, správce a zpracovatel. Kapitola čtvrtá 

je nejprve věnována obecným otázkám týkajícím se pracovněprávních vztahů, dále 

zásadám zpracování osobních údajů představujícím základní principy, kterými je 

ovládáno každé zpracování osobních údajů, a právním titulům pro zpracování osobních 

údajů ve vymezeném tématu, které jsou předpokladem zákonného zpracování. V další 

části této kapitoly je podrobně rozebráno zpracování osobních údajů uchazečů ve fázi 

před vznikem pracovního poměru, tedy od okamžiku zahájení výběrového řízení až 

do okamžiku, kdy si zaměstnavatel vybere konkrétního uchazeče a kdy ostatním 

uchazečům sdělí, že neuspěli, a následně zpracování osobních údajů uchazeče 

při samotném vzniku pracovního poměru, tedy od okamžiku, kdy si zaměstnavatel 

vybere konkrétního uchazeče, až do okamžiku, kdy s ním uzavře pracovní smlouvu. 

Závěr této kapitoly je věnován právům subjektu údajů vyvažujícím jeho slabší postavení 

vůči správci osobních údajů. 
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