
Oponentský posudek na rigorózní práci Daniela Nováka na téma 

Problémy ochrany soukromí a osobních údajů v právu EU 

 

 

Obsahová srovnatelnost práce se státní rigorózní zkouškou 

Ve své rigorózní práci se autor věnoval zajímavé problematice, která spojuje pravidla 

evropské ochrany základních práv s úpravou nakládání s osobními údaji. Zpracování tématu 

vyžaduje dobrou orientaci v úpravě primárního a sekundárního práva EU. Vzhledem k tomu, 

že hlavním referenčním bodem celé studie je konkrétní směrnice EU a klíčový pramen 

poznatků představují judikáty Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva, lze 

jednoznačně konstatovat, že téma studie spadá pod oblast práva EU.     

Formální aspekty: 

Práce obsahuje 164 stran čistého textu. Za použití standardního formátování textu by byla 

práce ještě výrazně rozsáhlejší. Práce je vybavena mimořádně rozsáhlým seznamem 

primárních a sekundárních pramenů. Také práce s poznámkami pod čarou je na velmi dobré 

úrovni.  

Práce je napsána odborným jazykem a čtivým způsobem. Lze konstatovat, že rigorózní práce 

splňuje formální kritéria kladená na tento druh vědecké studie. 

 

Obsah: 

Kromě úvodní kapitoly vymezující cíle práce (resp. spíše metodologii práce) a závěru členil 

autor svoji práci na 29 kapitol. Přitom podstatná část práce má charakter komentáře 

k směrnici 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů. Členění práce vcelku odpovídá logické struktuře 

analyzovaného problému, byť hlavní zaměření studie není ze samotných názvů kapitol a 

podkapitol nijak zřejmé.  

V první části práce představil autor základní terminologii a nastínil širší mezinárodní a 

lidskoprávní kontext ochrany soukromí a soukromých údajů. Přínosná je kritická reflexe 

Listiny základních práv EU, kterou autor uchopil ve velmi obecné rovině.   

Rozsáhlá druhá část práce (kapitoly 12-28) obsahuje zmíněný komentář k směrnici 95/46/ES. 

Autor do této části zapracoval relevantní judikaturu a diskuse vedené v odborné literatuře. 

Ve své finální třetí části pojednává práce nejprve o problematice tzv. „data retention“, jejíž 

úpravu obsahuje směrnice 2006/24/ES. Jako jeden z důvodů přijetí této směrnice identifikoval 

autor požadavky bezpečnostních složek po 11. září. Autor si všiml širokou a částečně 

emotivní kritiku směrnice ze strany nevládních organizací na ochranu lidských práv a odborné 



literatury. Přehledně zapracoval autor také vnitrostátní judikaturu týkající se transpozice 

dotyčné směrnice do vnitrostátních úprav. Třetí část uzavírá kapitola 30 o souvislosti mezi 

ochranou osobních údajů a stíháním porušitelů práv duševního vlastnictví.       

Autor ve své práci prokázal schopnost zformulovat relevantní otázky a řešit je pomocí 

primárních a zejména sekundárních pramenů EU. Práce představuje obohacení české odborné 

literatury. Domnívám se, že by studie, která byla již úspěšně obhájena jako disertační práce na 

Právnické fakultě MU v Brně, obstála (s výhradou úspěšné obhajoby) také jako disertační 

práce na Právnické fakultě UK. Ačkoli má autor tohoto posudku určité výhrady vůči postupu, 

podle něhož autor na základě jedné práce získává vědecké tituly na dvou různých právnických 

fakultách, dospěl při hodnocení studie k závěru, že se jedná o velmi kvalitní a podnětnou 

práci.      

  

Celkové hodnocení 

Rigorózní práci předloženou Danielem Novákem považuji za studii, která po obsahové a 

metodické stránce splňuje kritéria kladená na tento druh vědecké práce. Práci lze doporučit 

k obhajobě.  

 

Otázky 

Během obhajoby by se měl rigorosant vyjádřit k následujícím bodům: 

1. Na základě analýzy názorů z odborné literatury dospěl autor k závěru, že Listina (Charta) 

základních práv EU „naznačuje směřování evropské integrace k federálnímu uspořádání“ (str. 

45). V čem se podle autora liší pozice Listiny od pozice obecných právních zásad práva EU? 

Od kdy lze zakotvení základních práv v právu ES/EU považovat za krok směrem k 

federalizaci? Znamená přijetí Lisabonské smlouvy v tomto smyslu výrazný přínos? 

2. Co znamená tzv. informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (str. 82-83) ve světle 

faktické nerovnosti v přístupu k informacím? Nakolik je informovaný souhlas privilegiem 

odborníků na počítačové technologie? Jak má být princip informovaného souhlasu zajištěn u 

osob, které se v rizicích elektronické komunikace orientují málo či vůbec?    

  

V Praze, dne 18. prosince 2012 

 

                                                                    Doc. Dr.iur. Harald  Christian Scheu, Ph.D. 

                    
 


