OPONENTSKÝ POSUDEK
NA DISERTAČNÍ PRÁCI JUDr. JAKUBA MORÁVKA
„OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH“

Předložená disertační práce je velmi obsáhlá, má celkem 327 stran textu. Podle obsahu
autor tuto práci – kromě Prologu a Několika slov na závěr – člení na pět základních částí, dále
vnitřně členěných na kapitoly.
I.

Lidská práva, soukromí, mimosprávní aspekty a účel

II.

Historie a mezinárodní akty

III.

Právo EU a ochrana osobních údajů – vybrané aspekty

IV.

Právní řád České republiky a ochrana osobních údajů

V.

Některé konkrétní aspekty a specifické otázky ochrany osobních údajů
v pracovněprávních vztazích

Předložená disertační práce dále obsahuje též přehled literatury, judikatury,
stanovisek, rozhodnutí a shrnutí v českém a anglickém jazyce.
V Prologu předložené disertační práce se autor zabývá zvoleným tématem a cílem své
disertační práce, včetně uvedení důvodů, které autora k tomuto rozhodnutí vedly. V této části
autor dále uvádí, že předložená práce je jistým shrnutím závěrů a úvah, které již dříve
publikoval, případně řešil v rámci grantového projektu GAUK stejného názvu.
V prvé části se autor v obecné rovině zabývá problematikou lidských práv, ochrany na
soukromí spolu s ochranou osobních údajů v pracovněprávních vztazích.
Ve druhé části předložené disertační práce autor provádí podrobný rozbor příslušných
mezinárodních dokumentů ve vztahu k předmětnému vymezení předložené práce – ochrana
osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Předmětem uvedené analýzy autora předložené
práce je např. Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a
politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,
Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, Listina
základních práv EU.
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V následující třetí části se autor věnuje rozboru Směrnice Evropského parlamentu a
Rady č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů včetně rozboru připravovaného návrhu nového dokumentu na
úrovni EU měnící současnou úpravu předmětném problematiky.
Za těžiště předložené disertační práce lze označit obsah části čtvrté. Na téměř 170
stranách textu autor provádí podrobný rozbor současné právní úpravy ochrany osobních údajů
stanovené v zákoně č. 101/2000 Sb. Uvedený rozbor je zaměřen zejména na problematiku
ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích upravených v příslušných ustanoveních
zákoníku práce. Autor se v této části předloženého textu zaměřil zejména na předmětnou
ochranu osobních údajů zaměstnanců v období před vznikem pracovního poměru, při vzniku a
v době trvání pracovního poměru a na období po skončení pracovního poměru. V této
souvislosti autor věnuje pozornost ochraně při zpracování osobních údajů v oblasti
pracovněprávní vyplývající i z dalších právních předpisů mimo zákoník práce, např. z právní
úpravy na úseku sociálního zabezpečení a v oblasti daňové.
Převážná část zmiňovaného rozboru předmětné právní úpravy se týká obsahu zákona o
ochraně osobních údajů. Autor v tomto případě zvolil formu „Komentářů“ jeho jednotlivých
ustanovení, která jsou v textu přímo citována. Součástí uvedených komentářů jsou též
poznatky autora získané z aplikační praxe, které jako příklady dále rozebírá a hodnotí. Dále
jsou k těmto jednotlivým ustanovením a komentářům zařazeny texty příslušné judikatury a to
soudů na úrovni jak České republiky tak Evropské unie.
Nemalou pozornost autor v těchto částech textu věnuje rozboru některých stanovisek
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Poslední část předložené disertační práce autor zaměřil na specifické otázky ochrany
osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Pozornost věnuje zejména otázkám zpracování
osobních údajů zaměstnanec a jejich ochraně v jednotlivých fázích pracovního poměru. Jde
zejména o problematiku týkající se obsahu osobního dotazníku, rodného čísla, potvrzení o
zaměstnání, pracovního posudku, průměrného výdělku a osobního spisu zaměstnance. Autem
předložené disertační práce není v této souvislosti opomenuta ani problematika sledování
zaměstnanců při výkonu práce (např. kamerové systémy, sledování přístupu na internet),
kterou autor dále rozebírá v návaznosti na příslušnou právní úpravu.
V Závěru předložené disertační práce autor v obecné rovině hodnotí problematiku
ochrany osobních údajů včetně její provázanosti s úpravou pracovněprávních vztahů a její
promítnutí do aplikační praxe.
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Vycházeje ze zvoleného tématu předložené disertační práce lze konstatovat, že se
autor zaměřil na všechny podstatné otázky zvolené problematiky a prokázal vysokou úroveň
znalostí nejen z příslušné právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů a v oblasti právní
úpravy pracovněprávních vztahů, ale i z úrovně dalších spojitostí a právních souvislostí a to i
z úrovně příslušných úprav s aspekty mezinárodními, úprav stanovených příslušnými
dokumenty na úrovni Evropské unie jakož i úprav s aspekty ústavními.
Z obsahu předložené disertační práce je zřejmý hlubší zájem autora o zvolené téma,
jakož i jeho četná publikační činnost zaměřená na předmětnou právní úpravu.
Pro pozitivní hodnocení obsahu předložené disertační práce svědčí i ten přístup autora,
kdy při provádění rozboru některých otázek uvádí svá vlastní hodnocení z nichž mnohá
obsahují nástin návrhů de lege ferenda.
Dále lze pozitivně hodnotit, že se autor v předložené disertační práci nezaměřil pouze
na předmětnou právní úpravu, ale velkou pozornost věnoval též příslušné judikatuře a
odborné literatuře z níž čerpal a na níž v obsáhlém poznámkovém aparátu odkazuje.
Předložené disertační práci nelze vytknout žádná věcná pochybení, pokud jde o
zpracování předmětné problematiky, která se stává stále více aktuální.
Vzhledem k výše uvedenému lze závěrem konstatovat, že JUDr. Jakub Morávek
předloženou disertační prací prokázal jak mimořádnou schopnost k samostatné tvůrčí činnosti,
tak rozsáhlé znalosti na vysoké úrovni pokud jde o zpracovávanou problematiku. Podle mého
názoru tak předložená disertační práce jednoznačně splňuje obecné požadavky na tento druh
prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 5. srpna 2013

JUDr. Libuše Brádlerová
oponent
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