
Tato diplomová práce se skládá celkem z pěti kapitol, úvodu a závěru.  

 

V úvodu diplomové práce se autorka věnuje uvedení do problematiky ochrany osobních údajů 

a jejímu významu v současném světě, kdy v něm současně vymezuje cíle práce.  

 

V první kapitole jsou vymezeny základní prameny právní úpravy ochrany osobních údajů, a to 

jak na vnitrostátní, tak na evropské a mezinárodní úrovni.  

 

Ve druhé kapitole je pozornost věnována základům právní úpravy ochrany osobních údajů, 

přičemž se autorka v první podkapitole věnuje vymezení základních pojmů, ve druhé 

podkapitole podává přehled základních principů týkajících se zpracování osobních údajů a v 

podkapitole třetí shrnuje právní tituly ke zpracování osobních údajů.  

 

V kapitole třetí je rozebrán institut pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu Obecného 

nařízení. Její první podkapitola se zabývá vymezením případů, kdy je nutné pověřence 

jmenovat. V druhé podkapitole se autorka věnuje problematice kvalifikačních předpokladů 

kladených na osobu pověřence. Tématem třetí a čtvrté podkapitoly je vymezení postavení 

pověřence ve vztahu ke správci a shrnutí jednotlivých úkolů stanovených pověřenci Obecným 

nařízením. V páté podkapitole pak autorka rozebírá jednotlivé možnosti, které může správce 

při jmenování pověřence zvolit a analyzuje jejich soulad s obecnými principy pracovního práva 

v České republice.  

 

Čtvrtá kapitola diplomové práce se zaobírá zabezpečením osobních údajů. V její první 

podkapitole je rozebráno, co lze rozumět pod pojmem zabezpečení osobních údajů a jsou zde 

vymezeny povinnosti správce či zpracovatele, které mají za cíl eliminovat riziko zneužití 

osobních údajů. V podkapitole druhé je pozornost věnována institutu nově zavedenému 

Obecným nařízením, a to ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému 

úřadu. V souvislosti s tím se autorka zaměřuje i na otázku, zda tento institut není v rozporu se 

základním lidským právem zákazu sebeobviňování (zásada nemo tenetur). Třetí podkapitola se 

rovněž týká oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů, avšak ve vztahu k 

subjektu údajů.  

 

Poslední pátá kapitola diplomové práce je věnována dalším dopadům Obecného nařízení, 

zejména otázce mlčenlivosti zaměstnance správce či zpracovatele.  



V závěru práce pak autorka kriticky hodnotí některé aspekty nové právní úpravy a zamýšlí se 

nad jejím dopadem. 

 


