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V předložené rigorózní práci o rozsahu 153 číslovaných stran se autor věnuje 
nesporně složité (a ve vztahu k jiným zákonům snad i kontroversní) úpravě ochrany 
osobních údajů. Autor předkládá druhý přepracovaný text, když u první obhajoby nebyl 
úspěšný. 

 
Téma autor rozčlenil do osmi kapitol, úvodu a závěru. Členění kapitol zůstalo 

v zásadě stejné, došlo jen k přejmenování některých názvů kapitol. Práce podstatně 
nabyla na rozsahu (o 42 číslovaných stran textu). Autor práce přistoupil někdy ke 
zbytečnému členění na podkapitoly a jinde zase měl práci učinit přehlednější a text práce 
rozčlenit. 

 
Jednotlivé kapitoly jsou řazeny logicky. Po „Úvodu“ následuje druhá kapitola 

„Úvod do problematiky osobních údajů“, která je věnována základním pojmům a 
významu ochrany osobních údajů. Třetí kapitola s názvem „Ochrana osobních údajů 
z hlediska mezinárodního práva a práva Evropské unie“ se zabývá krátkým historickým 
exkurzem a základními zásadami práva na ochranu osobních údajů. Velimi stručná je 
další kapitola „Ochrana osobních údajů z hlediska ústavního práva“. Následující dvě 
kapitoly tvoří jádro práce. Nesou název „Ochrana osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ a „Práva a povinnosti při zpracování 
osobních údajů“. Před samotným „Závěrem“ autor věnuje pozornost soudní ochraně 
osobních údajů ve správním, civilním, trestním a ústavním soudnictví (kapitola sedmá 
„Soudní ochrana“). 
 

 Cílem rigorózní práce zůstalo podat dle mého soudu i širší veřejnosti ucelený 
pohled na právní úpravu ochrany osobních údajů z různých hledisek: z hlediska práva 
mezinárodního, z hlediska práva ústavního a především z hlediska základní právní 
úpravy, tedy zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Možná právě proto je 
práce spíše (a jí někdy na škodu) popisného charakteru a zásadní problémy současné 
právní úpravy jsou potlačeny. 

 
 



 
 
 
 
Prameny, ze kterých autor čerpal  jsou rozsáhlé. V přepracované verzi práce 

autor vychází z aktuálních vydání. Pozitivně hodnotím práci s právními předpisy a s 
judikaturou 

 
Zvolené téma považuji za velice aktuální. Práce je čtivá, struktura práce je logická 

a přehledná. Výběr pramenů je vyvážený.  
 
 
Oproti první verzi práce obsahuje jednu přílohu „Vzor smlouvy o zpracování 

osobních údajů“. První text obsahoval přílohy tři: Směrnici Evropského parlamentu a  
Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
vzor smlouvy o zpracování osobních údajů.  

 
Vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů si nepochybně zasluhuje veliké 

pozornosti, měl se autor práce zaměřit podrobněji také na vykonavatele, tedy na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Předpokládám, že je autorovi znám rozdíl mezi subjektem a 
vykonavatelem veřejné správy. 

 
Předložená práce splňuje kritéria pro rigorózní práce a je schopna obhajoby. 
 
Při obhajobě by měl autor posoudit nedostatky současné právní úpravy ochrany 

osobních údajů a případně navrhnout vlastní návrhy de lege ferenda. 
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