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1. Náročnost volby tématu a cíl práce 
 
Autor volbou tématu reflektuje dlouhodobě sílící ataky („erozi“), kterým musí čelit 
ochrana osobních údajů ze strany politiky, odvolávající se na důvody vnitřní i 
mezinárodní bezpečnosti, boje proti terorismu a jiné zájmy veřejné povahy. Zvláštní 
jeho pozornosti se těší reakce unijního zákonodárce a soudní moci, byť pozdní, na 
deficit ochrany osobních údajů v epoše elektronických komunikací. V nejobecnější 
rovině si klade otázku, zda tato reakce je dostatečná z hlediska transparentnosti, 
předvídatelnosti a právní jistoty vyžadované při ochraně základních práv 
v demokratickém právním státě.  
 
Základní rovinou zkoumání zvoleného tématu je ústavněprávní rozměr, artikulovaný 
v rozsudcích Soudního dvora Evropské unie v řízeních o přezkumu norem a o 
předběžné otázce, zvláště v poslední době dynamicky posouvajících debatu o tomto 
aktuálním právním fenoménu, jakož i v odborné literatuře tuto soudní judikaturu 
komentující a analyzující. Předmětem kritického zkoumání jsou výsledky výkladu 
práva na ochranu osobních údajů v článku 8 Listiny základních práv EU, ve srovnání s 
ochranou soukromí podle článku 7 LZPEU, a to se zřetelem k autorově tezi, že právo 
prvně uvedené má mít autonomní, nikoliv pouhý instrumentální status ve vztahu 
k právu uvedenému posléze. Nejednoznačnost vymezení tohoto vztahu, pokračuje 
teze, pak zatěžuje probíhající „ústavní transformaci“ stávající (sekundární) unijní 
úpravy, možnosti jejího extrateritoriálního uplatnění v prostředí internetu, žádoucí 
jednotnost její vnitrostátní implementace i řešení střetů s jinými základními právy.  
 
Autorem stanovený cíl práce míří na objasnění účelu a obsahu práva na ochranu 
osobních údajů a doktrinálních alternativ k některým aspektům výkladu článku 8 
LZPEU (s. 3).              
 
 

2. Hodnocení práce 
 
Způsob zpracování odpovídá náročnosti a ambicím zvoleného tématu. Po stránce 
metodické vychází ze silného teoretického základu (Kapitola 1), který konfrontuje 
s interpretační praxí článku 8 LZPEU (Kapitola 2) a doktrinálním rozborem jeho 
hodnotového základu (Kapitola 3) resp. náznaky přiblížení se jeho normativnímu 
obsahu (Kapitola 4), a dospívá ke stručnému závěru 
 
Autor provádí některá srovnání LZPEU a judikatury SDEU s ní spojené zejména 
s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva a s odvoláním na generálního advokáta SDEU 



Villalóna nepokládá (neexplicitní) ochranu podle EÚLP za ekvivalentní intenzitě, 
s jakou osobní údaje chrání úprava unijní (s. 28). Širší rešerše probíhajících změn 
(reforem) vnitrostátních ústavních režimů OOÚ by naznačila potenciál rozvoje 
unijního rámce, jehož dotváření na základě rozsudků SDEU označuje autor s nemalou 
dávkou skepse jako „arbitrární a argumentačně nepřesvědčivé“ (např. s. 3, 24 an., 32 
an.).  
 
Autor prokazuje opravdový zájem o zvolené téma, kterému dobře porozuměl a vůči 
němuž si dokázal vytvořit kritický odstup. To mu dovolilo uplatnit i vlastní názory 
(např. když hovoří o „emancipaci“ směrnice 95/46/ES od jejího původně pouze 
ekonomického předurčení pro potřeby fungování vnitřního trhu (s. 14). Někdy se však 
zdá, že nastavení kladených otázek překračuje možnosti autora na ně v dané práci najít 
uspokojivou odpověď; např. náznak záruk, které právo na ochranu osobních údajů 
poskytuje „proti systematizované a institucionalizované diskriminaci prováděné 
pomocí pokročilých informačních technologií“ (s. 48) by vyžadoval dopovězení; závěr 
o nepřenositelnosti původně německé ústavní doktríny „práva na informační 
sebeurčení“ na unijní úroveň (s. 40) není vyvážen zmínkou o pozornosti, jaké se tato 
doktrína (a nakolik oprávněně?) těší u některých ústavních soudů, včetně českého (viz 
např. Pl. ÚS 24/10); podtéma „plné nezávislosti“ orgánů dohledu bylo v odborné 
veřejnosti předmětem nemalé pozornosti (dokonce i mojí v CMLRev, 5/2012) 
především kvůli „n ěmecké“ kauze, o níž se autor zmiňuje jen letmo na s. 55 (rozsudek 
SDEU C-518/07).              
 
Práce, byť povýtce teoretické povahy, je napsána pečlivě, srozumitelně, s rozsáhlým 
poznámkovým aparátem a požadovanými přílohami. 
   
 

3. Otázky a připomínky  
  
a) Autor by měl blíže doložit význam svého opakovaného kritického postoje k 

nedostatečnému respektu SDEU vůči autonomní povaze práva na ochranu 
osobních údajů podle článku 8 LZPEU (jako pouhé “podmnožiny”) oproti právu 
na ochranu soukromí podle čl. 7 LZPEU (s. 9 aj.); platí mezi nimi čistý disjunktní 
vztah? 
 

b) Jak autor rozumí distinkci mezi OOÚ jen jako nástroje ochrany soukromí (s. 33) a 
veřejným statusem osobních údajů v některých situacích, naplňujících skutkovou 
postatu výjimky z ochrany (s. 42)? 

 
c) Upřesnit je třeba pojem “ústavní transformace” oblasti OOÚ (s. 50). 
 
d) Jaké je stanovisko autora ohledně přímého účinku článku 8 LZPEU, který 

neobsahuje typickou “výhradu zákona” (viz náznak konstatování deficitu 
zmocnění k přijetí směrnice na s. 14), a důsedků z toho plynoucích? 

 
 

4. Doporučení k obhajobě 
 

Předložená diplomová práce jak volbou tématu, tak metodickou a obsahovou úrovní 
zpracování a svým výsledkem naplňuje autorovo předsevzetí i požadavky, které se 



závěrečnými pracemi magisterského studia práv spojují jeho vnitřní studijní a 
zkušební předpisy. Proto tuto práci doporučuji k ústní obhajobě a předběžně navrhuji 
její klasifikaci stupněm „výborně“. 
 
   

V Peci pod Sněžkou 4. března 2016 
 
 

                                                                                                  JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 


