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„Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích“

Předložený elaborát je zpracován na aktuální téma z hlediska současného i 

budoucího legislativního vývoje. 

Text rigorózní práce o celkovém rozsahu 125 stran je (kromě úvodu a závěru) 

rozdělen do deseti částí dále podrobněji členěných. V úvodních kapitolách jsou  

definovány prvky pracovněprávních vztahů a  nastíněna ústavní ochrana osobních 

údajů a soukromí.  Kapitola třetí se již   zaměřuje na  zákon o ochraně osobních 

údajů z hlediska jeho působnosti a vymezení základních pojmů. V následujících   

částech jsou pak  charakterizovány povinnosti správce a zpracovatele při zpracování 

osobních údajů. Zvláštní pozornost autor věnuje druhům osobních údajů 

zaměstnanců, upozorňuje na některé  zvlášť důležité  problémy spojené s jejich  

zpracováním a v této souvislosti se detailně  zabývá i aktuální problematikou 

zveřejňování platů a odměn zaměstnanců státní správy. V závěrečné kapitole jsou 

uváděny specifické případy zpracování osobních údajů v praxi, které se týkají 

zejména provozování kamerového systému na pracovišti, biometrické identifikace 

zaměstnanců, monitorování elektronické pošty a práci s počítačem (tj. jeho využívání 

v pracovní době).

V samotném závěru práce  autor na základě uvedených poznatků hodnotí 

platnou právní úpravu ochrany osobních údajů v ČR a její uplatňování v praxi a v této 

souvislosti uvádí některé zajímavé a podnětné návrhy de lege ferenda.

Lze konstatovat že záměr autora „podrobně analyzovat a zhodnotit 

problematiku ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích“ se v předložené 

rigorózní práci podařilo splnit. Elaborát zachycuje současný stav zkoumané 

problematiky v celé její šíři, odráží též dynamičnost vývoje v uvedené oblasti a 

zmiňuje též  zahraniční úpravu, kterou považuje z hlediska dalšího legislativního 

vývoje v ČR za inspirativní..

Autor při zpracování vycházel z širšího okruhu odborných literárních 

pramenů, z judikatury, z rozhodnutí a stanovisek Úřadu na ochranu osobních údajů a 



v souvislosti s předáváním osobních údajů zaměstnanců do zahraničí uvádí též 

legislativu EU. 

Elaborát je po stránce formální i obsahové na velmi dobré úrovni. Má 

přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností jednotlivých částí. 

Z hlediska věcného prokazuje výbornou orientaci v předmětné problematice a 

nevykazuje závažnější nedostatky. 

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že předložená rigorózní práce 

splňuje požadavky stanovené Rigorózním řádem Právnické fakulty UK, a proto ji   

doporučuji k obhajobě.

Navrhuji, aby  autor v rámci diskuse při obhajobě podrobněji pohovořil o svých 

kritických připomínkách vztahujících se k platné právní úpravě v předmětné oblasti a 

blíže nastínil úpravu federálního zákona v NSR týkající se ochrany osobních údajů 

v pracovněprávních vztazích.
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