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Posuzovaná rigorózní práce o rozsahu 153 číslovaných stran textu je věnována právní
úpravě ochrany osobních údajů, zejména výkladu zákona o ochraně osobních údajů. Autor si
zvolil téma na rigorózní práci široké. Věnuje se mnoha otázkám souvisejícím s právní
úpravou ochrany osobních údajů, do značné míry je práce komentářem zákona o ochraně
osobních údajů.
Předložená práce je prací přepracovanou, když původně předložená práce byla
klasifikována po provedené obhajobě stupněm „neprospěl“. Rigorosant odstranil vady
explicitně vytknuté v posudcích oponentů k původní práci.
Obecná výtka, že autor šíří tématu spíše směřoval k vytvoření praktické pomůcky či
přehledu pro běžné použití, než že by provedl hlubší zpracování dílčí problematiky, zůstává.
Autor měl věnovat větší pozornost vnitřnímu členění práce, srozumitelnosti a
přehlednosti textu. Použil-li např. od str. 28 do str. 34 (na více než pěti stranách textu) pouze
jeden nečleněný odstavec, stává se práce obtížně čitelnou a hodnotitelnou.
V obecných otázkách týkajících se správního práva mohl být autor pečlivější a
detailnější ve své argumentaci. Např. na str. 92, kdy zřejmě označuje kontrolní protokol za
„právní akt deklaratorní“ a opatření k nápravě za „právní akt konstitutivní“. Lze se ptát, zda
autor přichází s vlastním pojetím „právního aktu“, či zda přebírá nějaký názor literatury.
Uvádí-li autor na str. 97 možnosti rozhodnutí o rozkladu, měl se vypořádat též
s výklady o významu § 152 odst. 4 správního řádu a i o jiných možnostech rozhodnutí, než
které jsou uvedeny v § 152 odst. 5.
Formulace na str. 133, že soudy poskytují ochranu „subjektivním právům a
povinnostem“, by vyžadovala vysvětlení, jak se poskytuje ochrana „povinnostem“.
Je škoda, že v závěru (od str. 150), neuvedl autor, jaké vidí hlavní závěry svého
zkoumání problematiky, v čem je jeho přínos rozboru právní úpravy ochrany osobních údajů.
Přes uvedené výhrady hodnotím předloženou rigorózní práci tak, že splňuje podmínky
na tento druh prací kladené.
Doporučuji autorovi, aby se při ústní obhajobě věnoval problematice postavení
inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů jako osoby vykonávající veřejnou činnost.
V Praze dne 18. dubna 2015
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
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