Posudek oponenta na diplomovou práci

Téma diplomová práce:

Ochrana osobních údajů při podnikání

Diplomant (autor):

Kateřina Hricová

Vedoucí:

JUDr. David Kryska, Ph.D.

Oponent:

JUDr. Ivana Millerová, Dr.

Datum odevzdání práce:

červenec 2017

K předmětu (tématu) práce:
Předložená diplomová práce zpracovaná na téma „Ochrana osobních údajů při
podnikání“ si klade za cíl představit institut ochrany osobních údajů z pozice podnikatele jako
správce osobních údajů. Autorka se věnuje základním povinnostem, které musí správce při
zpracování osobních údajů dodržovat. Práce poskytuje nezbytný výklad základních pojmů
zákona o ochraně osobních údajů.
K metodice a práci s prameny:
Pro úspěšné zpracování diplomové práce bylo zapotřebí věnovat značnou pozornost
výběru a zpracování zdrojů. Autorka prostudovala pečlivě platnou právní úpravu a zvolila
dostupnou odbornou literaturu. Prakticky vychází z rozhodovací činnosti Úřadu na ochranu
osobních údajů. Jak je v dnešní době „moderní“ čerpá především z internetových zdrojů. Ve
své práci pracuje s českou i zahraniční judikaturou. Citační normy jsou v zásadě v pořádku.
Diplomantka prokázala schopnost zpracovat vybrané téma v adekvátním rozsahu.
Formální a systematické členění práce:
Diplomová práce o rozsahu 80 stran textu celkem je členěna do šesti kapitol včetně
úvodu a závěru. Kapitoly třetí až pátá jsou ještě dále vnitřně členěny. Po stručném „Úvodu“
(kapitola 1.), ve kterém autorka představuje záměr (cíl) své práce, následuje kapitola druhá
(„Právo na soukromí a ochrana osobních údajů“) vymezující základní charakteristiku práva na
soukromí a s tím související ochranu osobních údajů. V kapitole třetí („Práva a povinnosti při
zpracování osobních údajů“) jsou podrobně rozebrány jednotlivé povinnosti správce při
zpracování osobních údajů obecně (str. 9. až str. 16.), povinnosti správce zpracovávat osobní
údaje pouze se souhlasem subjektu údajů (str. 17. až str. 27.), ochrana soukromého a osobního
života (str. 27.), zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb (str. 28.
až str. 33.), smlouva o zpracování (str. 33. až str. 35.), informační povinnost (str. 36. až str. 41.),
zabezpečení osobních údajů (str. 4. až str. 43.), oznamovací povinnost (str. 44. až str. 47.) a
důsledky porušení povinností při zpracování osobních údajů (str. 47. až str. 48.). Kapitola čtvrtá
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(„Předání osobních údajů do zahraničí“) se soustředí na předání osobních údajů v rámci EU,
předání do třetích zemí a nástroje pro předání do třetích zemí (str. 49. až str. 56.). Kapitola pátá
(„Osobní údaj a podnikání“) přibližuje související hospodářské pojmy: obchodní sdělení (str.
57. až. Str. 60.), obchodní podmínky (str. 60 až str. 62.), seznam dlužníků (str. 62 až str. 64.),
kamerové systémy u vstupu do budovy (str. 64. až str. 66.) a občanský průkaz jako zástava,
kopie občanského průkazu (str. 66. až str. 67.). Práce je zakončena shrnujícím (stručným)
„Závěrem“ (kapitola 6.).

Shrnuji:
Paní diplomantka předložila dílo, které z části vychází z její práce předložené v rámci
„Studentské vědecké odborné činnosti“, kterou úspěšně obhájila. Navázala na získané
poznatky, které v diplomové práci rozumně zúročila. Práci je na škodu, že je vesměs popisná.
Autorčiny vlastní názory se v práci příliš neprojevují.
Její diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu. Předloženou
diplomovou práci doporučuji k obhajobě a předběžně (v závislosti na průběhu ústní obhajoby)
navrhuji klasifikovat ji známkou „dobře“.
V průběhu obhajoby by se paní Kateřina Hricová mohla vyjádřit k následující otázce:
Jaké jsou základní problémy v případě střetu dvou základních práv vyplývajících přímo
z ústavního pořádku – práva na ochranu osobních údajů a práva na informace?

V Praze dne 21.9.2016

JUDr. Ivana Millerová, Dr.
Katedra správního práva a správní vědy
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