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Úvod

Moderní technologie doznávají zejména v posledních dekádách nebývalého

rozvoje. S výdobytky moderní doby se setkáváme téměř na každém kroku, neboť

se staly součástí běžného života každého z nás. Moderní technologie však mohou

být dobrý sluha, ale také zlý pán. V mnohých případech je totiž sporné, zda jsou

novinky užívány skutečně ku prospěchu jednotlivců, či k jejich tíži.

V nedávné době došlo k podstatným změnám v právní úpravě sekundárních

právních předpisů Evropské unie v oblasti zpracování osobních údajů a v jejich

souvislosti prochází změnou také vnitrostátní právní úprava.

Cílem této diplomové práce je přinést čtenáři informace o právní úpravě moni-

toringu zaměstnanců s přihlédnutím k právním aspektům ochrany osobních údajů

v rámci takového jednání, a to v reflexi nedávných změn evropské legislativy.

Diplomová práce je rozdělena do čtyř na sebe navazujících kapitol. V první

kapitole je stručně shrnuta historie pracovního práva jako oblasti právní úpravy

pracovněprávních vztahů a z nich vyplývajících práv a povinností. Rovněž je

zde v krátkosti popsán vývoj legislativy týkající se ochrany soukromí a osobních

údajů.

Právním východiskem sledování zaměstnanců se zabývá v pořadí druhá kapi-

tola. V té je rozebrána právní úprava všech příslušných oborů práva soukromého

i veřejného. Větší pozornost je věnována evropskému obecnému nařízení o ochraně

osobních údajů. Stejně tak je popsán zákon o zpracování osobních údajů, který

v nedávné době podepsal prezident republiky a jehož účinnost nastane okamžikem

vyhlášení.

Třetí kapitola je věnována orgánům státní správy vykonávajícím dozorovou

činnost nad dodržováním právních předpisů v oblasti pracovního práva a práva

ochrany osobních údajů, tedy Státnímu úřadu inspekce práce a Úřadu pro ochranu

osobních údajů.

Stěžejní částí diplomové práce je čtvrtá kapitola, která se zabývá způsobem

poměřování práv jednotlivých subjektů stojících ve vzájemné kolizi, právními

aspekty zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním monitorovacího

zařízení na pracovišti nebo zásadami takového konání. V následujících pasážích

1



kapitoly jsou popsány nejčastější způsoby sledování zaměstnanců, spolu s povin-

nostmi vyplývajícími zaměstnavatelům při jejich zavádění a provozování.
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1. Historie

Vývoj právní úpravy pracovního práva, ochrany soukromí a osobních údajů,

probíhá již po dlouhou dobu. Za toto období prošly obě oblasti mnoha změnami

a jejich právní úprava byla obsažena v řadě právních předpisů. Následující kapi-

tola se zabývá stručným vývojem právní úpravy obou zmíněných právních oborů.

1.1 Historie pracovního práva

Původ pracovního práva je spojený s formováním moderního právního systému

a právního státu. Právní úpravu výkonu práce můžeme nalézt již ve starověkém

Římě, ale její rozvoj je spojován až s příchodem kapitalismu. Avšak protože je

historie dlouhá, věnuje se tato podkapitola období, kdy se pracovní právo vydělilo

jako samostatný právní obor, k čemuž došlo v druhé polovině 19. století.

První kodifikace pracovního práva přišla se zákonem č. 65/1965 Sb., zákoní-

kem práce1, který upravoval oblast pracovního práva zejména kogentními nor-

mami, a to tak, že nechal jen minimální prostor pro prováděcí předpisy. Zákon

zavedl jednotnou právní úpravu vztahů mezi zaměstnanci a organizacemi. Za-

městnávání osob bylo možné jen za účelem osobních služeb formou pracovního

poměru. Vybraná ustanovení zákona byla platná i pro zaměstnance zemědělských

a výrobních družstev.2

Po revoluci v roce 1989 se postupně uvolňovala kogentnost zákoníku a rovněž

bylo po téměř 40 letech umožněno soukromé podnikání fyzických osob. Mnoho-

krát novelizovaný zákoník práce z dob minulého režimu byl stále účinný, ale vzhle-

dem k politicko-právním změnám již neodpovídal stavu společnosti, a proto byl

mnohokrát novelizován. Zvláštního zřetele je hodna zejména novela provedená zá-

1ČESKO. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS

2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-65
2BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. s.

24-25.
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konem č. 155/2000 Sb.3, která reflektovala potřeby vyplývající z pracovněprávní

praxe, inkorporovala směrnice evropského práva a zakotvila pro nás zcela běžné

zásady – rovnost zacházení, zákaz diskriminace atp.

Z důvodu, že právní úprava již neodpovídala novým ekonomicko-politickým

podmínkám, muselo dojít k vytvoření nového právního předpisu, a tak byl v roce

2006 přijat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce4. Ten posílil smluvní volnost

a zavedl typický soukromoprávní princip legální licence. Jako u každého norma-

tivního právního aktu, i zde došlo s postupem času k potřebě změn a doplňků,

které byly provedeny například zákonem 365/2011 Sb.5, nebo naposledy zákonem

č. 32/2019 Sb.6, jehož účinnost nastane 1. července 2019.

1.2 Historie ochrany soukromí a osobních údajů

Historie ochrany osobních údajů z pohledu mezinárodního práva není příliš

dlouhá a za základní dokument můžeme považovat Všeobecnou deklaraci lidských

práv7. Z dalších mezinárodních smluv jmenujme Mezinárodní pakt o občanských

a politických právech8 a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kultur-

3ČESKO. Zákon č. 155/2000 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION

CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-155
4ČESKO. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS

2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
5ČESKO. Zákon č. 365/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Zákony pro lidi.cz [online]. ©

AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011

-365
6ČESKO. Zákon č. 32/2019 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION

CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-32
7ČESKO. Všeobecná deklarace lidských práv. OSN Česká republika.[cit. 29. 3. 2019]. Do-

stupné také z: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/UDHR_2016_CZ_web.pdf
8ČESKO. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. OSN Česká republika.[cit.

29. 3. 2019]. Dostupné také z: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezina

r.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf
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ních právech9. První dvě, tedy Všeobecná deklarace lidských práv a Mezinárodní

pakt o občanských a politických právech, v sobě výslovně obsahují zákaz zasa-

hování do soukromého života člověka, jeho domova nebo také korespondence.

V případě Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních prá-

vech je v preambuli vyjádřen vztah k Všeobecné deklaraci lidských práv a taktéž

v čl. 7 právo každého člověka na uspokojivé pracovní podmínky, mezi které jistě

patří i ochrana soukromého života.10

Avšak zabývejme se více historií evropské úpravy ochrany osobních údajů,

kde hraje důležitou roli Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod11

včetně jejích 16 dodatkových protokolů (dále „ÚOLP“), které rozšiřují katalog

zaručených práv. Ta zřizuje k zajištění závazků z úmluvy vyplývajících Evropský

soud pro lidská práva ve Štrasburku (dále „ESLP“). Pro případy ochrany osobních

údajů je nejdůležitější čl. 8 zakotvující právo na ochranu soukromého a rodinného

života. ÚOLP vstoupila v platnost v roce 1953 a Česká republika ji formálně

ratifikovala 18. března 1992.

Kromě ÚOLP je podstatným právním dokumentem týkajícím se tématu sle-

dování zaměstnanců i Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované

zpracování osobních dat z 28. ledna 198112 (dále „Úmluva č. 108“). Úmluva

č. 108 byla první závaznou mezinárodní smlouvou nastavující zásady automa-

tizovaného zpracování osobních údajů. Pojmy spojené s ochranou osobních údajů

na úrovni hard law13 byly poprvé definovány v článku 2 Úmluvy č. 108. Signa-

9ČESKO. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. OSN Česká

republika.[cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/20

15/03/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf
10MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters

Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-139-1,

s. 58-92.
11ČESKO. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Evropský soud pro lidská

práva.[cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: https://www.echr.coe.int/Documents/Conventio

n_CES.pdf
12ČESKO. Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních. In:

Sbírka mezinárodních smluv. ročník 2001, částka 52, číslo 115, s. 2145-2165. [cit. 29. 3. 2019].

Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3

571
13Bezprostředně závazné mezinárodní právo.

5



táři této mezinárodní smlouvy se zavázali k uplatňování v ní obsažených prin-

cipů na automatizované soubory osobních údajů a automatizované zpracování

v soukromém i veřejném sektoru. K provedení závazků ze smlouvy vyplývajících

měli jednotliví signatáři upravit své vnitrostátní právní předpisy. Česká republika

přistoupila k Úmluvě č. 108 dne 8. září 2000, ta vstoupila v platnost k 1. listo-

padu 2001. Úmluva č. 108 se stala ideovým zdrojem českého zákona č. 256/1992

Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech14. ESLP v rozhodnutí

č. 22009/93 ve věci Z. proti Finsku15 dospěl k závaznému názoru, že Úmluva

č. 108 je součástí práva na soukromí zakotveného v Evropské úmluvě o ochraně

lidských práv. Tento dokument byl v roce 2018 doplněn dodatkem rozšiřujícím

úmluvu o nové pojmy (např. zpracovatel a příjemce osobních údajů) či upravil

činnost dozorového orgánu.

Základní principy a pojmy Úmluvy č. 108 se následně promítly ve Směrnici

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fy-

zických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů16 (dále „Směrnice 95/46/ES"), která byla po dlouhou dobu stěžej-

ním harmonizačním předpisem Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů.

Jejím prostřednictvím se principy do tuzemského právního řádu implementovaly

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů17. Směrnice 95/46/ES zavá-

zala členské státy kromě Velké Británie k harmonizaci národních právních úprav

během stanovené tříleté lhůty.

V debatách, které se zabývaly změnami Směrnice 95/46/ES se objevily názory,

že směrnice vznikla ještě před masivním rozvojem internetu a moderních tech-

14ČESKO. Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. In:

Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.

zakonyprolidi.cz/cs/1992-256
15Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 3. 1997, věc Z. proti Finsku, stížnost

č. 22009/93, [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58033
16Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzic-

kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. In:

Úřední věstník L 281, 23.11.1995. 1995, Kapitola 13 Svazek 015 S. 355 - 374. Dostupné také z: ht

tps://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=CS
17ČESKO. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https:

//www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101
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nologií nebo že úprava prostřednictvím směrnice není dostatečná a vhodnějším

řešením by byla harmonizace skrze nařízení. Z počátku roku 2012 byl proto před-

ložen návrh nařízení, který důkladně projednaly orgány Evropské unie. Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

údajů)18 nabylo účinnosti k 25. květnu 2018. Hlavními cíli nařízení je přizpůsobení

právní regulace moderním technologiím, harmonizace právní úpravy napříč Ev-

ropskou unií, posílení důvěryhodnosti Evropské unie a členských států vůči jiným

zemím, jež mají zájem s EU obchodovat. V reakci na obecné nařízení o ochraně

osobních údajů předložila vláda návrh zákona o zpracování osobních údajů.19

18Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). In: Úřední věstník

Evropské unie. 2016, L 119. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/

legal-content/CS/TXT/?qid=1553960921380&uri=CELEX:32016R0679
19MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters

Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-139-1.

s. 153-166.
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2. Právní východisko

Třetí kapitola diplomové práce se zabývá právním východiskem sledování za-

městnanců. To vychází již z práva ústavního, které tvoří základ celého práv-

ního systému v zemi. Kapitola rozebírá právní východiska jak práva veřejného,

tak práva soukromého, ale taktéž právní úpravu Evropské unie. V neposlední řadě

je věnována pozornost aktuální změně právního řádu České republiky v podobě

zákona o zpracování osobních údajů.

2.1 Ústavněprávní východisko

Ústava, zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších

předpisů20 (dále jen „Ústava“), je normativní právním aktem, který má v naší

zemi nejvyšší právní sílu. Ta zavedla jako nový právní pojem ústavní pořádek,

podle nějž mají i další ústavní zákony vyjmenované v článku 112 Ústavy stejnou

nejvyšší právní sílu ve státě. Konkrétně tvoří ústavní pořádek: „Ústava, Listina

základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zá-

kony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění

Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hra-

nice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu

1992“21

Za základní právo související s předmětem této diplomové práce považujme

právo každého jedince na svobodu, které je obsaženo v čl. 2 odst. 4 Ústavy. To za-

jišťuje každému možnost svobodně činit vše, co není zákonem zakázáno a rovněž

zakazuje, aby byl subjekt nucen činit to, co mu zákon neukládá. Jedná se o tak-

zvanou zásadu legální licence. Právo na svobodu je rozvíjeno v Listině základních

20ČESKO. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online].

© AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1
21ČESKO. Čl. 112 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky.

In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1#cl112-1
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práv a svobod22 (dále „LZPS“). Právo na soukromí působí jako generální klauzule,

která zabezpečuje ochranu svobody člověka i v případech, které nejsou upraveny

zvláštními základními právy, a spolu s právem na autonomii vůle působí subsidi-

árně k zajištění obecné svobody.23

Za stěžejní právo pro sledování zaměstnanců označme právě právo na soukromí

a jeho ochranu. To je zakotveno hned v několika článcích LZPS. Práva na sou-

kromí se týkají články 7, 10 a 13 LZPS. Jádro tohoto práva najdeme v článku 10

LZPS, který zakotvuje ochranu hned 7 základních práv, a tak je základem ochrany

soukromí v širokém smyslu.24 Zákon však neobsahuje přesnou definici, jeho vý-

klad proto provedl například Ústavní soud v usnesení sp. zn. III. ÚS 35/01 ze dne

3. 5. 2001, podle nějž se jedná o: „sféru života člověka, do kterého nesmí nikdo bez

jeho souhlasu nebo bez výslovného dovolení zákona zasahovat ani o ní požadovat

či získávat informace, a o které subjekt soukromí není povinen nikomu podávat

informace, pokud mu to zákon neukládá.“25 Chápání tohoto pojmu je tradičně

prostorově dimenzionální. To znamená, že je ochraňováno soukromí osob v jejich

domově. Ovšem s vývojem společnosti a s postupem času se chápání soukromí

rozšiřuje, o čemž svědčí i judikatura jak českých soudů, tak i ESLP26.

Funkcí zakotveného základního práva je respektování soukromého života s cí-

lem zajistit jedinci prostor pro rozvoj a realizaci jeho osobnosti.27 Protože není

právo na soukromí, jako většina práv zakotvených v LZPS, neomezitelné, je možné

22 ČESKO. Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁ-

KLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské

Federativní Republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019].

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-23
23Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. s. 277-299.
24Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. s. 277-299.
25Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. 5. 2001. sp. zn.

III.ÚS 35/01. publikován pod č. 369/2001 Sb. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z:

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-35-01
26Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. 1. 2016. věc Băr-

bulescu proti Rumunsku. stížnost č. 61496/08.[cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177082
27Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012.

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. s. 281-282.
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do něj za podmínek stanovených v článku 4 LZPS zasáhnout. Jednou z možností,

jakým způsobem lze zakotvená práva omezit, je formou zákona. Avšak pouze

za podmínky současného šetření podstaty základních práv a svobod. K posouzení,

zda je zásah do přirozeného práva ve veřejném zájmu, slouží test proporcionality,

kterému se blíže věnuje 5. kapitola.

Ústavní ochrana vlastnictví, která se dostává v případě monitoringu zaměst-

nanců do konfliktu s právem na soukromí, je zakotvena v čl. 11 LZPS. Podle něj

je každý oprávněn vlastnit majetek. Vlastnictví však nesmí být zneužito oproti

právu druhých. Vlastnické právo může být dotčeno na základě zákona a za ná-

hradu v případě vyvlastnění nebo jeho nuceného omezení.

S ohledem na vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů na evropské úrovni

je taktéž nutné se zabývat čl. 10 Ústavy. Jeho znění bylo v souvislosti se vstupem

České republiky do Evropské unie změněno ústavním zákonem č. 395/2001 Sb.,

kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České re-

publiky, ve znění pozdějších předpisů28 (tzv. Euronovela). Uvedená změna znění

10. článku způsobila změnu v přístupu k mezinárodnímu právu, kdy se upus-

tilo od dualismu mezinárodního a vnitrostátního práva obsaženého v mezinárod-

ních smlouvách, a došlo k přechodu na monistický přístup v případě vytyčeného

mezinárodního práva. Vyhlášené mezinárodní smlouvy, ratifikované Parlamen-

tem České republiky, jimiž je Česká republika vázána, mají aplikační přednost

před právem vnitrostátním. Avšak to neznamená aplikační přednost sekundár-

ního práva Evropské unie. Takové pravidlo nenajdeme ani v žádném z primárních

právních předpisů EU. K jeho dovození došlo až soudní praxí Evropského soud-

ního dvora, např. v případě Costa vs. E.N.E.L.29 V něm soudní dvůr formuloval

tzv. zásadu aplikační přednosti unijního práva před národním právem. K tomuto

výkladu soudního dvora se připojili i členské státy v 17. prohlášení připojeném

28ČESKO. Ústavní zákon č. 395/2001 Sb., ústavní zákon, kterým se mění ústavní zá-

kon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších před-

pisů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 31. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-395
29Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 15. 7. 1964. věc Flaminio Costa proti

E.N.E.L. sp. zn. 6/64.[cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-

CS-ARRET-C-0006-1964-200406979-05_05.html

11



k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu

podepsanou dne 13. prosince 2007.30

2.2 Občanskoprávní východisko

Základní práva, jež jsou obsažena v Ústavě a LZPS, dále rozvádí a konkreti-

zuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů31 (dále

„NOZ“). Již v úvodních ustanoveních, přesněji v § 3 odst. 2 písm. a) NOZ, se zá-

kon hlásí k zásadám ochrany „života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti

a soukromí.“32 Zásady uvedené v tomto právním předpisu jsou společné pro celé

odvětví soukromého práva.

Úprava ochrany osobnosti obsažená v první části, druhé hlavě, konkrétně v šes-

tém oddíle NOZ nazvaném „osobnost člověka“, je dále rozdělena do několika

pododdílů, kterými jsou: obecná ustanovení (§ 81-§ 83), podoba a soukromí (§

84-§ 90), právo na duševní a tělesnou integritu (§ 91-§ 92), zásah do integrity

(§ 93-§ 103), práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho sou-

hlasu (§ 104-§ 110), nakládání s částmi lidského těla (§ 111-§ 112) a ochrana

lidského těla po smrti člověka (§ 113-§ 114). V rámci práva na ochranu osobnosti

jsou obsažena jednotlivá dílčí práva, která zabezpečují občanskoprávní ochranu

jednotlivých složek osobnosti člověka.

Generální klauzulí obsahující demonstrativní výčet dílčích osobnostních práv

je § 81 NOZ:

„(1) Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý

je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.

(2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo

30Prohlášení připojením k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisa-

bonskou smlouvu podepsanou dne 13. prosince 2007. In: Úřední věstník Evropské unie.

2010, C 83/335.[cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: http://www.euroskop.cz/gallery/54/16346-

prohlaseni.pdf
31 ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION

CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
32ČESKO. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In:

Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p3-2-a
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žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy

osobní povahy.“

Stejně jako pojem soukromí, není ani pojem osobnosti člověka v právním řádu

definován, respektive je nutné rozlišovat mezi právní osobností zakotvenou v § 15

odst. 1 NOZ, znamenající způsobilost mít práva a povinnosti, a osobností člověka

podle § 81 NOZ. Její definici zákon nezná, přesto je osobnost vnímána jako člo-

věk, každý jednotlivec, subjekt poznání, prožívání a jednání ve své společenské

podstatě i individuálních zvláštnostech, jako nejmenší sociální jednotka i určitá

psychofyzická a sociálně-psychická struktura.33 Z toho vyplývá, že osobnost člo-

věka je věcí přírodní povahy, právo ji jen chrání a stanoví podmínky jejího výkonu.

Jedná se o právo nezcizitelné a absolutní, působící erga omnes.34

Pakliže dojde k neoprávněnému zásahu do zaručených práv, může se poško-

zený v souladu s § 82 NOZ domáhat vůči škůdci upuštění od závadného jednání

a odstranění způsobeného následku. Musí být splněny hmotněprávní předpoklady,

kterými jsou (a) existence takového zásahu, který je způsobilý vyvolat nemajetko-

vou újmu porušením nebo ohrožením osobnosti člověka, (b) protiprávnost zásahu,

(c) existence příčinné souvislosti mezi neoprávněným zásahem a vzniklou újmou

(tzv. kauzální nexus).35 Vznikne-li porušením práv osobě nemajetková újma, je

její náhrada odčiněna podle § 2951 odst. 2 NOZ dostatečným zadostiučiněním.

Primárním zadostiučiněním je morální satisfakce, které když není dosaženo, při-

chází na řadu zadostiučinění peněžní formou. Podle závažnosti okolností a vzniklé

újmy se v souladu s § 2957 NOZ určí způsob a výše přiměřeného peněžního za-

dostiučinění. Souběh obou forem odčinění protiprávního jednání se nevylučuje.

33Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Klu-

wer ČR). ISBN 978-80-7478-369-2. s. 301-313.
34LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře.

ISBN 978-80-7400-529-9. s. 389-468.
35LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře.

ISBN 978-80-7400-529-9. s. 468-499.
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2.3 Pracovněprávní východisko

Základním právním předpisem pro obor pracovního práva je zákon č. 262/2006

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů36 (dále „ZP“). Ten upravuje

právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem při výkonu závislé práce

a také právní vztahy kolektivní povahy.

V § 301 ZP jsou stanoveny základní povinnosti zaměstnanců. Ty jsou rozdě-

leny do 4 základních typových skupin – (a) povinnost pracovat řádně, (b) po-

vinnost řádně využívat pracovní dobu k plnění pracovních úkolů, (c) povinnost

dodržovat předpisy týkající se vykonávané práce, (d) povinnost řádně hospoda-

řit se svěřenými prostředky zaměstnavatele. Jedná se o obecně stanovené povin-

nosti, které jsou blíže konkretizovány v jiných ustanoveních zákona. Taktéž může

některé povinnosti blíže specifikovat pracovní případně i kolektivní smlouva uza-

vřená mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem/odborovou organizací, nebo vnitřní

předpis. Avšak je nutné zdůraznit, že vnitřní předpisy zaměstnavatelů nemohou

stanovit povinnosti nad rámec povinností zákonných.

Ad (a) typickým rysem pracovněprávního vztahu je vztah nadřízenosti za-

městnavatele a podřízenosti zaměstnance, který má za povinnost plnit pokyny

zaměstnavatele. Ty ovšem nesmějí být v rozporu s platným právem nebo ukládat

zaměstnanci povinnosti nad rámec zákona, jinak není zaměstnanec povinen ta-

kový příkaz splnit. Při plnění pracovních úkolů musí zaměstnanec pracovat řádně

podle svých sil, schopností, znalostí a odvádět práci kvalitně při zachování urče-

ných časových lhůt pro dokončení jednotlivých pracovních úloh.37

Ad (b) je charakteristické, že zaměstnanec vykonává práci v pracovní době

stanovené svým zaměstnavatelem, kterou má zaměstnanec efektivně využívat

k plnění svých pracovních povinností (pracovních úkolů). Této povinnosti je za-

městnanec zproštěn, nastane-li některá z překážek v práci uvedených v § 191 - §

210 ZP. Na druhou stranu ale zaměstnavatel nemůže po zaměstnanci požadovat,

aby vykonával pracovní činnost v době odpočinku.38

36ČESKO. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS

2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
37BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 1161-1171.
38Tamtéž.

14



Ad (c) zaměstnanci mají za povinnost dodržovat nejen veškeré zákonné a pod-

zákonné právní předpisy, včetně zákoníku práce, ale rovněž i ostatní předpisy.

Pod pojem „ostatní předpisy“ můžeme zařadit předpisy k zajištění bezpečnosti

práce, technické normy, ale také vnitřní předpisy zaměstnavatele (vnitropodni-

kové směrnice, pracovní řády, apod.). Aby se musel zaměstnanec řídit takovým

vnitřním předpisem, musí s ním být dle § 306 ZP řádně seznámen, což znamená,

že mu byl předpis vysvětlen tak, aby mu pracovník rozuměl.39

Ad (d) mají pracovníci za povinnost nakládat se svěřeným majetkem tak,

aby jej střežili a ochraňovali jej před poškozením, ztrátou či zničením. To je dále

rozšířeno o povinnost zaměstnance předcházet hrozícím škodám.40

Kontrolování zaměstnanců je v ZP zmiňováno hned v několika ustanoveních.

Jedním z takových je § 248 odst. 2 ZP, který zavádí oprávnění zaměstnava-

tele provádět z důvodu ochrany majetku v nezbytném rozsahu kontrolu toho,

co jeho pracovníci vnáší na pracoviště, a naopak z pracoviště vynáší. V nut-

ném případě mohou zaměstnavatelé provádět i prohlídky jednotlivých zaměst-

nanců. Tohoto práva mohou zaměstnavatelé využívat buď prostřednictvím svých

zaměstnanců, typicky vrátných, nebo prostřednictvím třetích subjektů, kterými

jsou bezpečnostní agentury, a to na základě smluvního vztahu s podnikatelem

(zaměstnavatelem). Způsob prováděné kontroly musí respektovat zaměstnancovo

právo na ochranu osobnosti.41

Jiným případem je § 302 ZP, z nějž vedoucím zaměstnancům, tj. zaměstnan-

cům, kteří ukládají podřízeným pracovníkům úkoly a řídí je, vyplývá povinnost

kontroly podřízených a hodnocení jejich pracovních výkonů.

K výkonu pracovních úkolů dostávají často zaměstnanci k dispozici technická

i jiná zařízení. Svěřený majetek smí pracovník využívat jen ke služebním úče-

lům, není-li jeho soukromé použití přímo povoleno zaměstnavatelem. Zda dochází

v rozporu se zákazem k využívání pracovních prostředků pro osobní účely a vyři-

zování privátních záležitostí v průběhu pracovní doby, je zaměstnavatel oprávněn

podle § 316 odst. 1 ZP přiměřeným způsobem kontrolovat a tím narušovat sou-

39Tamtéž.
40Tamtéž.
41BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 1017-1019.
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kromí zaměstnance na pracovišti. Jak vyplývá z ustanovení § 316 odst. 2 a 3

ZP, je zakázáno pracovníky otevřeně i skrytě sledovat, odposlouchávat nebo za-

znamenávat telefonní hovory či kontrolovat listovní i elektronické zásilky, a to

bez dostatečně závažného důvodu.42 Této problematice se blíže věnuje 4. kapitola

této práce.

2.4 Trestněprávní východisko

Téma sledování zaměstnanců ovšem není jen předmětem úpravy práva sou-

kromého. I oblast veřejného práva je pro danou problematiku relevantní. Jelikož

platí zásada subsidiarity trestní represe, nastupuje trestní právo jako nejpřísnější

způsob postihu jednání až při řešení nejzávažnějších případů protiprávního jed-

nání.

Na první pohled se může zdát, že trestní zákoník43 (dále jen „TZ“) obsahuje

v druhém dílu druhé hlavy zvláštní části nazvaném „trestné činy proti právům

na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství“ hned několik trestných

činů, jejichž skutkové podstaty by mohly být v případě monitoringu zaměstnanců

naplněny. Z takovéto skupiny trestných činů můžeme uvést například § 180 TZ

neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 182 TZ porušení tajemství dopravo-

vaných zpráv nebo třeba § 183 TZ porušení tajemství listin a jiných dokumentů

uchovávaných v soukromí. Při pozornějším studiu je však možné zjistit, že v hypo-

téze každého trestného činu je obsažena podmínka, která jeho využití na případy

sledování zaměstnanců vyloučí. Podíváme-li se podrobněji na § 180 TZ neopráv-

něné nakládání s osobními údaji, je onou vylučující podmínkou pro naplnění

skutkové podstaty při monitoringu zaměstnanců to, že k danému neoprávněnému

42Úřad pro ochranu osobních údajů: Stanovisko č. 2/2009 - Ochrana soukromí zaměstnanců se

zvláštním zřetelem k monitoringu pracoviště. [online] Úřad pro ochranu osobních údajů, 2013.

[cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ash

x?id_org=200144&id_dokumenty=9181.
43ČESKO. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS

2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
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nakládání musí dojít v souvislosti s výkonem veřejné moci.44

Součástí trestního práva je zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů45 (dále „TOPO“), který v mno-

hých případech zapříčinil instalaci monitorovacích systémů na pracovištích, ne-

boť se zaměstnanci stali jakousi hrozbou pro zaměstnavatele, respektive pro jejich

trestní stíhání. Tento lex specialis vůči TZ i trestnímu řádu46 totiž stanovuje pod-

mínky přičitatelnosti deliktního chování zaměstnanců a dalších osob právnické

osobě. Protože je právnická osoba umělým lidským útvarem, není tato nadána

vlastní vůlí, která je nahrazena vůlí členů jejích orgánů. Stanovení připisovatel-

nosti konkrétního jednání právnické osobě je obsaženo v § 8 TOPO. Trestným

činem spáchaným právnickou osobou je takový čin, který je spáchán v jejím zájmu

nebo v rámci její činnosti statutárním orgánem či jeho členem, osobou ve vedou-

cím postavení, osobou vykonávající rozhodující vliv, zaměstnancem nebo osobou

v obdobném postavení. Přičemž ke konání musí dojít buď činností statutárního

orgánu nebo zaměstnance jednajícího na podkladě rozhodnutí, schválení, pokynu

orgánů právnické osoby nebo osob ve vedoucím postavení, případně osoby vyko-

návající rozhodující vliv. Přičitatelné je ale také jednání zaměstnance, které učinil

a osoby ve vedoucím postavení (člen statutárního orgánu, vlivná osoba, vedoucí

pracovník) neprovedly dostatečnou kontrolu jeho chování, kterou po nich lze ob-

jektivně vyžadovat, nebo nesplnily některou ze zákonných povinností a nepro-

vedly tak potřebná opatření k zamezení nebo odvrácení trestního jednání. Oproti

dřívějšímu stavu zákona je po novele z roku 2016 v § 7 TOPO stanoven taxa-

tivní výčet trestných činů, které nemůže právnická osoba spáchat, původně byl

stanoven výčet těch trestných činů, které právnická osoba spáchat mohla.

44VIDRNA, Jan a Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: právní aspekty

monitoringu zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ABC. ISBN 978-80-7400-

453-7. s. 35-43.
45ČESKO. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti

nim. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-418
46ČESKO. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). In: Zá-

kony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141
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2.5 Správněprávní východisko

Správní právo bylo a i nadále zůstává z hlediska problematiky monitoringu

zaměstnanců zcela stěžejním oborem platného práva, neboť zákon o ochraně osob-

ních údajů47 (dále jen “ZOchOsÚ“), byl až do května roku 2018 primárním práv-

ním předpisem upravujícím oblast ochrany osobních údajů a jako takový dal

v roce 2000 vzniknout Úřadu pro ochranu osobních údajů. Avšak za účinnosti

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů)48 se úprava obsažená ZOchOsÚ použije jen v oblasti organi-

zace Úřadu pro ochranu osobních údajů a v případech, kdy předpokládá nařízení

úpravu vnitrostátním právním předpisům.

Dalším z významných zákonů pro oblast monitoringu zaměstnanců je zákon

o inspekci práce49, kterým se zřizuje Státní úřad inspekce práce, jakožto dozorový

orgán pro oblast dodržování pracovněprávních předpisů.

2.6 Evropskoprávní východisko

Právo Evropské unie se tradičně dělí do dvou rovin, a to na právo primární

a právo sekundární. Za primární právo, jakýsi základ právního systému, jemuž

jsou podřízeny další prameny práva, považujeme zakládající smlouvy, novelizace

zakládajících smluv, smlouvy o přistoupení členských států, Listinu základních

práv EU. Sekundární právo tvoří právní akty přijímané na základě primárního

práva, které se dále dělí právně závazné akty a akty nezávazné. Za závazné sekun-
47ČESKO. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zá-

konů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101
48Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). In: Úřední věstník

Evropské unie. 2016, L 119. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1553959359695&uri=CELEX:32016R0679
49ČESKO. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION

CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-251
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dární právní akty Evropské unie považujeme nařízení, směrnice, naopak nezávaz-

nými akty jsou například doporučení a stanoviska.

Maastrichtská smlouva, resp. Smlouva o Evropské unii ze 7. února 199250,

která vešla v platnost 1. listopadu 1993, výrazně posílila evropskou integraci a fe-

deralizaci, která dala za vznik Evropské unii jako nástupci Evropského spole-

čenství. V této smlouvě se Evropská unie zavázala k dodržování zásad svobody,

demokracie, právního státu a zásad společných členským státům, společně s tím

ctít základní práva zaručená v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a zá-

kladních svobod.

V roce 2000 byla vyhlášena Listina základních práv EU51, která je členěna

do 7 hlav upravujících 6 jednotlivých okruhů základních lidských práv (důstoj-

nost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva, soudnictví). Podle původního

záměru měla být Listina základních práv EU součástí nepřijaté ústavy Evropské

unie. S nabytím účinnosti Lisabonské smlouvy v roce 2009, kterou Česká repub-

lika ratifikovala jako poslední z členů EU, se dosud nezávazná Listina základních

práv Evropské unie stala právně závazným právním předpisem na úrovni pri-

márního práva. Listina mimo jiné zakotvuje právo na respektování soukromého

a rodinného života, obydlí a komunikace, spolu s právem na ochranu osobních

údajů.

2.6.1 Směrnice 95/46/ES

Směrnice 95/46/ES52 byla od roku 1995 stěžejním sekundárním předpisem

upravujícím oblast ochrany osobních údajů. Protože směrnice Evropské unie je

právním dokumentem adresovaným členským státům k harmonizaci právní úpra-
50Smlouva o Evropské unii. In: Úřední věstník Evropské unie. 2016, C

202. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT
51Listina základních práv EU. In: Úřední věstník Evropské unie. 2016, C 202. [cit. 29. 3.

2019]. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:

12016P/TXT
52Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fy-

zických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

In: Úřední věstník Evropské unie. 1995, L 281. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: https:

//eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A31995L0046
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vy dotčené oblasti, není jako taková přímo závazná. Je až na členských státech,

jakým způsobem směrnici inkorporují do vnitrostátní právní úpravy a jakým

způsobem dosáhnou vytyčených cílů. Směrnice 95/46/ES zavedla velké množství

nových principů a pojmů, avšak přes snahu harmonizace právních řádů členských

států, se definice jednotlivých pojmů a právní úpravy v drobnostech lišila.

Ač směrnice 95/46/ES pozbyla v květnu 2018 účinnosti, principy a základní

pojmy v ní obsažené převzala nová právní úprava, která na ní navazuje.

2.6.2 GDPR

Jelikož se informační technologie, a s tím i výpočetní technika, neustále rozví-

její, dochází ke sběru čím dál většího množství osobních údajů jednotlivých osob.

Ty jsou dále využívány například k marketingovým účelům při tvorbě persona-

lizované reklamy, která na člověka v dnešní době působí téměř na každé inter-

netové stránce. Proto je nutné stanovovat stále přísnější a dokonalejší legislativu

k obraně občanů a jejich citlivých informací. Nařízení, kterým GDPR oproti před-

chozí právní úpravě je, je přímo použitelný sekundární právní předpis v zemích

Evropské unie. Tím se garantuje rovnocenná ochrana základních práv a svobod

fyzických osob při zpracování osobních údajů ve všech členských státech EU.

General Data Protection Regulation, Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)53 (dále „GDPR“)

je sekundárním právním předpisem Evropské unie, uceleným souborem pravidel

na ochranu osobních údajů, nahrazujícím směrnici 95/46/ES, který nabyl účin-

nosti dne 25. května 2018.

53Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). In: Úřední věstník

Evropské unie. 2016, L 119. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/

legal-content/CS/TXT/?qid=1553960921380&uri=CELEX:32016R0679
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Příslušnost

Věcná působnost nařízení GDPR se vztahuje na zcela nebo částečně auto-

matizované, ale i na neautomatizované zpracování osobních údajů obsažených

v nějaké evidenci nebo údaje, které by do ní měly být zařazeny. Jako takové se

tedy věcná příslušnost neliší od Směrnice 95/46/ES.

V nařízení nenalezneme definici toho, co je automatizovaným zpracováním,

ale není pochyb o tom, že se za takové považují úkony prováděné prostřednic-

tvím počítačů, ale též prostřednictvím chytrých mobilních telefonů, kamerových

systémů apod. Ovšem dle rozhodnutí ESLP54 je automatizovaným zpracováním

i odkaz na webových stránkách na jednotlivé osoby identifikované jménem nebo ji-

ným způsobem, a dále sběr dat pomocí nositelné chytré elektroniky, krátkodobé

uchování osobních údajů v mezipaměti internetového prohlížeče tzv. cache apod.55

V případech neautomatizovaného zpracování osobních údajů podléhá takové

jednání právní úpravě GDPR pakliže jsou splněny 2 základní podmínky. Údaje

musí být zařazeny do evidence či musejí být určeny k zařazení do ní, a musejí být

uspořádány podle jasného systematického hlediska (např. podle abecedy, spisové

značky apod.).56

Výjimky z věcné působnost GDPR jsou vyjmenovány v čl. 2 odst. 2. mezi

takové patří (a) zpracování údajů při výkonu činností nespadajících do oblasti

působnosti práva Evropské unie – jedná se zejména o oblasti veřejného pořádku,

národní bezpečnosti a obrany, (b) zpracování údajů prováděné členskými státy při

výkonu činností spadajících do působnosti V. hlavy 2. kapitoly Smlouvy o Evrop-

ské unii – společná zahraniční a bezpečnostní politika, (c) zpracování údajů fyzic-

kou osobou pro svou osobní potřebu – takovým se rozumí vytváření rodinných alb,

ale též provozování kamerového systému na majetku pro jeho ochranu, (d) zpra-

cování státními orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání

54Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 6. 11. 2003, věc C-101/01, Bodil Lindqvist.

[cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=6200

1CJ0101&lang1=cs&type=TXT&ancre=
55PATTYNOVÁ, Jana, Lenka SUCHÁNKOVÁ a Jiří ČERNÝ. Obecné nařízení o ochraně

osobních údajů (GDPR): data a soukromí v digitálním světě : komentář. Praha: Leges, 2018.

Komentátor. ISBN 978-80-7502-288-2. s. 33-39.
56Tamtéž.
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trestných činů či výkonu trestů – na tento způsob zpracování osobních údajů se

užije právní úprava obsažená ve Směrnici 2016/68057, avšak v případech nespa-

dajících pod působnost Směrnice 2016/680 se užije GDPR.

Vzhledem široce pojaté teritoriální, resp. i extrateritoriální, působnosti, je

GDPR zřejmě nejvýznamnějším právním dokumentem upravujícím ochranu osob-

ních údajů na celém světě. Ovšem extrateritorialita byla původně docílena i ex-

tenzivním výkladem Směrnice 95/46/ES v rámci rozhodovací praxe Evropského

soudního dvora. Režimem GDPR se dle čl. 3 odst. 1 řídí nakládání s osobními

údaji každého ze správců či zpracovatelů, jehož provozovna se nachází na území

Evropské unie. Za provozovnu je považováno stálé zařízení pro skutečný výkon

činnosti, přičemž právní forma provozovny není rozhodujícím faktorem. Ovšem

není nutné, aby ke zpracování údajů docházelo přímo v této provozovně, jako ta-

kové může probíhat i na území mimo Evropskou unii, ale musí existovat prokaza-

telné neoddělitelné spojení mezi zpracovatelskou činností a ekonomickou činností

provozovny v EU. Extrateritorialitu GDPR vyvozujeme též z článku 3 odst. 2,

který stanovuje, že se právní úprava užije na činnosti správců a zpracovatelů,

kteří jinak nepodléhají jurisdikci některého z členských států, ale splňují jednu

ze stanovených podmínek, kterými jsou (a) zpracování údajů souvisí s nabídkou

zboží nebo služeb subjektů údajů v EU bez ohledu na požadavek platby – tím se

cílí zejména na internetové služby provozované ze zahraničí cílící na evropský trh

resp. evropské spotřebitele (postačí, aby byl web provozován v úředním jazyce

některého z členských států EU), (b) zpracování souvisí s monitorováním chování

subjektů údajů v rámci Evropské unie – takovým sledováním je například tzv. web

tracking, sledování aktivity uživatelů na internetu pomocí cookies58, nebo jiných

sociálních služeb, jejichž cílem je zjistit preference uživatelů a následné využití zís-

57Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem pre-

vence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. In: Úřední věstník Ev-

ropské unie. 2016, L 119. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/le

gal-content/CS/TXT/?qid=1553961620070&uri=CELEX:32016L0680
58Malé datové soubory, které se ukládají automaticky do počítače a obsahují informace o

uživateli na webové stránce. Při opětovné návštěvě webu se informace znovu načtou, díky čemuž

server získá uložené informace o uživateli a jeho chování.
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kaných dat k personalizované reklamě apod. Posledním případem, kde se GDPR

uplatní z hlediska místní působnosti podle čl. 3 odst. 3 je v případě zpracování

osobních údajů na místě mimo EU, avšak kde se na základě mezinárodního práva

veřejného uplatňuje právo členského státu.59

Ač GDPR vychází ze zásad a základních pravidel uvedených ve Směrnici

95/46/ES, přidává řadu dalších, které zaručují větší ochranu subjektům údajů

a která stanovují nové povinnosti správcům a zpracovatelům. Níže jsou stručně

shrnuty některé změny, které GDPR přináší.

V ustanovení čl. 4 GDPR jsou obsaženy definice základních pojmů užíva-

ných v celém nařízení. Vymezení samotného pojmu osobních údajů doznalo oproti

předchozí právní úpravě změn. Jelikož je GDPR aplikovatelné pouze na ty údaje,

které pod stanovenou definici spadají, došlo k rozšíření již tak obsáhlého vy-

mezení obsaženém ve Směrnici 95/46/ES. Za osobní údaje jsou tak nově pova-

žovány jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Za identifikovanou fyzickou osobu označujeme takového jednice, kterého může

správce či zpracovatel osobních údajů přímo nebo nepřímo identifikovat pomocí

údajů (identifikátorů), které má k dispozici. GDPR okruh identifikátorů rozšiřuje

oproti původní Směrnici 95/46/ES o lokační údaje a síťový identifikátor, gene-

tické a biometrické osobní údaje, které však řadí do zvláštní kategorie osobních

údajů (v českém ZOchOsÚ jsou nazývány citlivými údaji) a identifikátory tak

jsou: jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, zvláštní prvek

fyzické osoby – fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní

nebo společenské prvky.

Za lokační údaje jsou považovány téže informace, stejně jako v případě Směr-

nice o soukromí a elektronických komunikacích60. Jedná se o informace o země-

pisné šířce, délce a nadmořské výšce a o směru pohybu jedince.
59PATTYNOVÁ, Jana, Lenka SUCHÁNKOVÁ a Jiří ČERNÝ. Obecné nařízení o ochraně

osobních údajů (GDPR): data a soukromí v digitálním světě : komentář. Praha: Leges, 2018.

Komentátor. ISBN 978-80-7502-288-2. s. 40-46.
60Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování

osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí

a elektronických komunikacích). In: Úřední věstník Evropské unie. 2002, L 201. [cit. 29. 3. 2019].

Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=155396244337

7&uri=CELEX:32002L0058
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Biometrické a genetické údaje, které definuje čl. 4 odst. 13 a 14 GDPR jsou

nově zařazeny do zvláštní kategorie osobních údajů. Ta podléhá přísnějším pra-

vidlům při jejich zpracování.

Ač v nařízení GDPR nenalezneme přesnou definici nově zavedených síťových

identifikátorů, obsahuje 30. recitál alespoň přiblížení jejich pojetí, podle nějž jsou

takovým identifikátorem adresy internetového protokolu, cookies, nebo jiné iden-

tifikátory využívající radiovou frekvenci. Obecně síťové identifikátory zanechávají

po uživateli v síti dohledatelnou stopu, která může být spolu s dalšími informa-

cemi použita k identifikaci konkrétní osoby. Vedle GDPR nalezneme úpravu co-

okies ve Směrnici 2002/58/ES61 a následně by měly být upraveny ve zvláštním

předpisu vůči GDPR, nařízení e-Privacy, o němž se v současné době jedná.62

Obdobně jako v původním sekundárním právním předpisu, stanovuje GDPR

celkem 6 právních titulů, na jejichž základě je možné zpracovávat osobní údaje.

Jedním z nich i nadále zůstává souhlas subjektu. Avšak oproti dřívější praxi, kdy

byl souhlas častějším titulem pro nakládání s osobními údaji, s účinností GDPR

se situace zcela obrací. Souhlas by měl být užíván jen v okrajových případech.

Důvodem pro změnu je zpřísnění úpravy pro jeho udělení. Správce by totiž měl

předně užívat jiný vhodnější právní titul. K souhlasu by mělo být přistoupeno jen

v situaci, kdy není jiné vhodné alternativy. Nově musí být souhlas udělen prohlá-

šením nebo jiným zjevným potvrzením svolení se zpracováním údajů. Jako takový

by měl být v souladu s čl. 4 odst. 11 GDPR svobodný, konkrétní, informovaný

a jednoznačný, měl by se vztahovat na veškeré činnosti zpracování pro stejný

účel. Z důvodu svobodnosti souhlasu by jeho udělení nemělo být například pod-

mínkou pro uzavření smlouvy. Aby byl souhlas informovaný, musí být jeho znění

dostatečně srozumitelné, tím se chápe použití jasného a jednoduchého jazyka,

61Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování

osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí

a elektronických komunikacích). In: Úřední věstník Evropské unie. 2002, L 201. [cit. 29. 3. 2019].

Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1553962443377

&uri=CELEX:32002L0058
62NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters

Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-765-3. s. 73-102.
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a taktéž snadno přístupné.63 Z odůvodnění přijetí nařízení vyplývá, že za sou-

hlas nemůže být považováno mlčení, nečinnost nebo předem zaškrtnutá políčka.64

Souhlas jako takový může být také kdykoli subjektem údajů odvolán. V přípa-

dech nerovnoprávného postavení subjektů, jako je tomu i například ve vztahu

zaměstnavatel-zaměstnanec, by souhlas neměl představovat platný právní titul,

protože lze předpokládat, že nebyl udělen svobodně ale spíše z nutnosti při uza-

vření smlouvy.65

Kromě stanovení a rozšíření povinností správců a zpracovatelů osobních údajů

posiluje GDPR také pravomoci jejich subjektů. Ti tak mají právo být náležitě

informováni o zamýšleném zpracování, o předpokládané době jejich zpracování,

o existenci některých jejich práv, o možnosti podat stížnost k dozorovému orgánu

nebo o zdroji osobních údajů. Jedinec má rovněž právo na opravu a výmaz údajů

o jeho osobě v případě, když už nejsou informace potřebné k účelu, pro nějž

byly získány a dále pakliže subjekt odvolal svůj souhlas nebo jsou údaje zpra-

covávány nelegálně. Krom uvedeného bylo zařazeno mezi práva subjektů právo

na přenositelnost údajů. V jeho rámci má podle čl. 20 GDPR subjekt právo získat

své osobní údaje poskytnuté správci ve strukturovaném a strojově čitelném stavu,

aby je mohl snadno předat jinému správci. Ale kromě rozšíření povinností správců

a zpracovatelů došlo i k odbourání některých povinností, jako třeba oznamovací

povinnosti vůči dozorovému orgánu.

V případě, že dojde k porušení zakotvených povinností a práv subjektů údajů

jejich správci, jsou tito za porušení objektivně odpovědni. U zpracovatelů nastává

odpovědnost v případně nesplnění povinnosti nebo jednání nad rámec zákonných

pokynů správce či v jejich rozporu. Poté je zpracovatel povinen zaplatit v rámci

regresního nároku podíl představující jejich podílu na odpovědnosti za vzniklou

újmu.66

Správní pokuty, jež je možné uložit za porušení stanovených povinností, vyčís-

luje GDPR až na částku 20 milionů EUR a u podniků až do výše 4 % z celkového
63NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters

Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-765-3. s. 73-102.
64Recitál č. 32 GDPR
65Recitál č. 43 GDPR
66NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters

Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-765-3. s. 478-481.
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ročního celosvětového obratu. Stanovení výše pokuty závisí na několika faktorech

jako závažnost porušení, množství poškozených, apod. Kromě ukládání pokut

mohou členské státy protiprávní chování trestat prostřednictvím trestních sankcí

podle vnitrostátních pravidel, avšak za dodržení zásady ne bis in idem.67

Zakotvení právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů považuji za je-

den z důležitých bodů evropské integrace. V době jednotného evropského trhu

je rozumné vytvoření jednotného právního rámce, který si v určitých oblastech

mohou členské státy upravit v závislosti na vnitřních poměrech.

V dnešní době je velmi rozvinutý tzv. data mining. Vytěžování dat o jednot-

livých subjektech, kterým mohou zpracovatelé získat informace o jednotlivcích,

aniž by subjekty údajů měly tušení, jaké všechny informace o nich mohou jiní

zjistit. Příkladem vytěžování dat je případ amerického obchodní řetězce Target,

který na základě dat o nakoupených artiklech dokázal určit, že je žena těhotná

už krátce po oplodnění a zasílat jí cílenou reklamu na potřebné zboží.68

V druhé řadě považuji za důležité chránit soukromí každého zejména v době,

kdy v Číně, jedné z největších ekonomik světa, dochází téměř k potlačování sou-

kromí osob ve smyslu, jak jej chápeme. Čínská vláda zavádí v zemi tzv. social cre-

dit system, pomocí kterého má dojít ke kontrolování dodržování zákonů, ale tak-

též sociálního nebo ekonomického chování. Za to má každý občan získávat body,

které ovlivní jeho život. Nízký kredit může zapříčinit nemožnost vycestovat ze

země apod.69

Ač považuji GDPR za krok správným směrem, domnívám se, že některá z jeho

ustanovení jsou pojata příliš vágně a neurčitě, a proto zavádění nařízení vyvolalo

vlnu obav a nevědomosti. Jak je z předmětu úpravy zřejmé, týká se nařízení

každého jedince a ne každý, ať už živnostník nebo běžný člověk, oplývá právním

67Recitál č. 149 GDPR
68How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did [online].

Forbes, 2012 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2

012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-

did/#3ad3ea1e6668
69BENC, Ondřej. Čína – ochrana osobních dat na internetu, sociální sítě a role státu. Právní

prostor [online]. 2018 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clank

y/ostatni-pravo/cina-ochrana-osobnich-dat-na-internetu-socialni-site-a-role-

statu
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vzděláním, které by mu pomohlo pochopit někdy složité a nejasné formulace textu

nařízení.

2.7 Zákon o zpracování osobních údajů

Zákon o zpracování osobních údajů70 je legislativním počinem, který má za cíl

implementovat do právního řádu České republiky Směrnici Evropského parla-

mentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem pre-

vence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o vol-

ném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

(dále „Směrnice 2016/680“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-

cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Návrh byl jako Sněmovní

tisk č. 138/0 rozeslán poslancům koncem března 2018 s návrhem na vyslovení sou-

hlasu již v prvním čtení. S takovým vyjádřením souhlasu Poslanecká sněmovna

Parlamentu České republiky nesouhlasila a zákon byl přikázán k projednání výbo-

rům. V rámci 2. čtení prošel návrh obecnou i podrobnou rozpravou a byly podány

pozměňovací návrhy, avšak návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. Na 24. schůzi

byl text zákona 408. usnesením schválen a postoupen Senátu. Ten po projednání

zákon vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, v jejichž znění Po-

slanecká sněmovna zákon schválila. Dne 10. dubna 2019 projednaný text zákona

podepsal prezident Miloš Zeman a zákon tak nabude účinnosti jeho vyhlášením

ve sbírce zákonů.

V první hlavě první části zákona jsou obsažena základní ustanovení týkající

se předmětu úpravy a pravomoci zákona. Ten má za úkol stanovit podmínky

pro (a) zpracování osobních údajů podle GDPR, (b) zpracování prováděné stát-

ními orgány za účelem prevence a odhalování kriminality, trestního stíhání, vý-

konu trestů a zajišťování bezpečnosti České republiky, (c) zpracování údajů při za-
70ČESKO. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů. In: Sněmovní tisk. 2018, 138/0.

[cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=138&C

T1=0
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jišťování tuzemských bezpečnostních a obranných zájmů, (d) dalšího zpracování

údajů zařazených do evidence nebo jejichž zpracování probíhá zcela či částečně

automatizovaně, nejde-li o zpracování fyzickou osobou pro osobní potřebu, (e) po-

stavení a činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů.71

V obecných ustanoveních 1. oddílu druhé hlavy jsou vyjmenovány výjimky

z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů. Taktéž je zde upravena způsobilost

dítěte k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, čímž vláda využila

možnosti upravit vnitrostátním předpisem věkovou hranici pro udělení souhlasu,

kterou dává článek 8 odst. 1 GDPR, a snížila oproti nařízení minimální věk dítěte

z 16 let na 15 let.

2. díl zákona se týká zpracování osobních údajů v rámci novinářské činnosti

nebo akademického, uměleckého a literárního projevu. V takovém případě lze

údaje zpracovávat přiměřeným způsobem a takové jednání není podmíněné schvá-

lením Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů vyplývající ze Směrnice 2016/680 je upravena v 3.

hlavě projednaného zákona. Z § 26 odst. 2 například vyplývá, že státní orgány

označí nepřesné informace a osobní údaje zakládající se na osobních hodnoceních.

Při zpracování a uchovávání osobních údajů mají orgány za povinnost přijmout

technická a organizační opatření zabezpečující ochranu před neoprávněným pří-

stupem, ztrátou, odcizením apod. Došlo-li by k porušení zabezpečení, je orgán

povinen takovou událost oznámit ÚOOÚ do 72 hodin od chvíle, kdy se o takovém

zásahu dozvěděl.

Další hlava zákona se zabývá ochranou údajů při zabezpečování obranných

a bezpečnostních zájmů České republiky. Ustanovení této části zákona se užije

v případě zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních

zájmů státu, nestanoví-li zákon o zpravodajských službách72 a další zvláštní zá-

kony jinak.

71ČESKO. Důvodová zpráva vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů. In: Sně-

movní tisk. 2018, 138/0. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z: http://www.psp.cz/sqw/text/ti

skt.sqw?O=8&CT=138&CT1=0
72ČESKO. Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. In: Zákony

pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakony

prolidi.cz/cs/1994-15
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Pátá hlava zákona se zaměřuje na organizaci a činnost Úřadu pro ochranu

osobních údajů. Ten má projít proměnou co do vnitřní struktury. V čele úřadu má

podle textu zákona stát předseda a 2 místopředsedové. Na předsedu, jehož funkční

období je 5 let a může být Senátem jmenován nanejvýše na 2 po sobě jdoucí ob-

dobí, jsou nově kladeny přísnější požadavky, když musí být starší 40 let, dosáh-

nout alespoň magisterského titulu v oboru informatika nebo právo a též oplývat

znalostí anglického, německého nebo francouzského jazyka. Spolu s těmito pod-

mínkami musí předseda vykazovat praxi alespoň 5 let v oblasti ochrany osobních

údajů. Nově vzniklými funkcemi jsou 2 místopředsedové, kteří mají ve stanoveném

pořadí zastupovat předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Spolu se vznikem funkce 2 předsedů zaniká funkce 7 inspektorů, kteří v sou-

ladu s přechodnými ustanoveními mají dokončit svá funkční období podle dosa-

vadního právního předpisu. Činnosti inspektorů mají nově vykonávat pověření

zaměstnanci úřadu.

Poslední hlava první části zákona se věnuje přestupkům a pokutám, které je

za ně možné udělit. Zákon znovu využívá zmocnění upravit si záležitosti vni-

trostátním předpisem, když oproti GDPR snižuje výši možné pokuty za pro-

tiprávní jednání do výše 1.000.000,- Kč dopustí-li se takového jednání fyzická

osoba nebo fyzická osoba podnikající porušením zákazu zveřejnění osobních údajů

a v případě přestupku spáchaného médii (tiskem, rozhlasem, televizí, filmem, atp.)

až do výše 5.000.000,- Kč.

Druhou část zákona tvoří přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení.

Spolu s tímto zákonem byl projednáván ještě návrh Zákona, kterým se mění

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, je-

hož osud sleduje legislativní proces výše uvedeného návrhu.73

73ČESKO. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

zákona o zpracování osobních údajů. In: Sněmovní tisk. 2018, 139/0. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné

také z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=139&CT1=0
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3. Dozorové orgány

Dozor nad prováděním monitoringu zaměstnanců spadá do působnosti hned

2 orgánů veřejné správy. Těmi jsou Úřad pro ochranu osobních údajů, ten má

na starost dozor nad správností zpracování osobních údajů získaných v našem

případě v rámci monitoringu zaměstnanců. Druhým orgánem je Státní úřad in-

spekce práce, který dohlíží na zákonnost a provedení monitoringu v souvislosti se

zákoníkem práce. Vzhledem k tématu diplomové práce je činnost ÚOOÚ ze dvou

dozorových orgánů podstatnější, a proto je v této kapitole shrnuta jeho historie,

působnost a pravomoci podrobněji.

3.1 Úřad pro ochranu osobních údajů

3.1.1 Historie úřadu

Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, pro jehož ozna-

čování je zažita zkratka ÚOOÚ, není dlouhá. Jedná se o poměrně mladou státní

instituci, která byla zřízena k 1. červnu 2000. Její vznik se pojí s nabytím účinnosti

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů74.

Ten ve svém § 2 zakotvuje vznik úřadu jako takového a dále stanovuje jeho posta-

vení, jakožto ústředního správního orgánu pro ochranu osobních údajů a také jeho

působnost jako dozorového úřadu v této oblasti. Tímto zákonným ustanovením

byl proveden čl. 28 Směrnice 95/46/ES. Podle zmíněného článku „každý člen-

ský stát pověří jeden nebo několik orgánů veřejné moci na svém území dohledem

nad dodržováním předpisů přijatých členskými státy na základě této směrnice.“

Protože se jednalo o nově vznikající správní úřad, pověřila vláda RNDr. Karla

Neuwirta prováděním nezbytných opatření pro zahájení činnosti úřadu, než bude

jmenován předseda úřadu. RNDr. Karel Neuwirt byl následně jmenován prvním

předsedou, a to od 1. záři 2000. V současné době zastává funkci předsedy JUDr.

74ČESKO. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zá-

konů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101
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Ivana Janů.75

Počátek fungování úřadu byl spojen s twinningovým programem partnerské

spolupráce76 se Španělskou Agenturou pro ochranu dat, který byl financován

ze zdrojů Evropské komise. Z tohoto důvodu působil v Praze po dobu 12 mě-

síců španělský poradce, jenž měl navrhnout vhodná opatření pro zajištění zlepšení

ochrany práv českých občanů. V poměrně krátké době si stihl úřad vybudovat ev-

ropské uznání, a začal předávat znalosti a zkušenosti v dalších zemích, jako napří-

klad Bosně a Hercegovině, kde plnil úlohu hlavního koordinátora a odborného ga-

ranta projektu pomoci při vytváření legislativy a institucionálně funkčního rámce

ochrany osobních údajů.77

3.1.2 Organizace úřadu

ÚOOÚ sestává z předsedy, inspektorů a dalších zaměstnanců. Předseda, jme-

novaný prezidentem republiky na návrh senátu, je monokratickým orgánem řídí-

cím úřad. Stejným způsobem jsou jmenováni i inspektoři úřadu, kterých je podle

§ 33 odst. 4 ZOchOsÚ celkem 7. Způsob navrhování jednotlivých kandidátů není

blíže upraven, a proto se řídí zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu78.

Senátoři nebo skupiny senátorů navrhnou vhodné kandidáty Organizačnímu vý-

boru, který navrhované kandidáty prověří, zda má předpoklady k výkonu funkce.

Následně proběhne rozprava v plénu a tajné, povětšinou dvoukolové, hlasování,

jehož vítěz je navržen prezidentovi republiky ke jmenování.

Předseda i inspektoři musejí splňovat zákonné požadavky, kterými jsou své-

právnost (v zákoně uváděna ještě jako způsobilost k právním úkonům), bezú-

75Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů. [cit. 29. 3.

2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/historie-uradu-pro-ochranu-osobnich-udaju/

ds-1061
76Program intenzivní partnerské spolupráce mezi vzájemně si odpovídajícími institucemi člen-

ských států EU.
77Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů. [cit. 29. 3.

2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/historie-uradu-pro-ochranu-osobnich-udaju/

ds-1061
78ČESKO. Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. In: Zákony pro lidi.cz [online]. ©

AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999

-107
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honnost a splnění podmínek stanovených v zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se

stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgá-

nech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky

a Slovenské republiky79, a ukončené vysokoškolské vzdělání. Na předsedu úřadu

jsou kladeny navíc požadavky českého občanství společně s existencí znalostí,

zkušeností a morálních vlastností, jež jsou předpokladem pro výkon funkce.

Doba funkčního období předsedy úřadu byla stanovena na 5 let. Každý před-

seda může být jmenován maximálně na 2 po sobě jdoucí období. Inspektoři mohou

být opakovaně jmenováni na období 10 let. Jako standardní pojistka proti kumu-

laci ústavních funkcí, resp. funkcí ve veřejné správě , je zakotvena neslučitelnost

s funkcí poslance, senátora, soudce, státního zástupce, jakékoli funkce ve veřejné

správě, člena orgánu místní samosprávy či členství v politických stranách a hnu-

tích.80 Toto omezení souvisí s podmínkou funkční nezávislosti úřadu vyplývající

jak ze zákona, tak ze směrnice, která by mohla být ohrožena, pakliže by před-

seda zastupoval zájmy úřadu i jiného subjektu zároveň. Pokud by byl kandi-

dát na funkci členem politické strany nebo hnutí, je povinen se členství vzdát

ihned po zvolení senátem. Rovněž není předseda oprávněn zastávat jinou place-

nou funkci, být v pracovním poměru nebo vykonávat jinou výdělečnou činnosti

vyjma správy vlastního majetku nebo vědecké, pedagogické a literární činnosti,

která však nesmí narušovat či ohrožovat důstojnost a důvěru v nezávislost a ne-

strannost úřadu.

Funkce předsedy a inspektorů zaniká uplynutím funkčního období. Předseda

může být navíc odvolán prezidentem republiky, a to ze dvou zákonných důvodů.

Těmito důvody jsou ztráta některé z podmínek nutných ke jmenování, anebo pří-

pad, kdy předseda nevykonává svou funkci po dobu alespoň 6 měsíců.

79ČESKO. Zákon č. 451/1991 Sb., zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro

výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Re-

publiky, České republiky a Slovenské republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS

2010-2019 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-451
80Zákon o ochraně osobních údajů: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice ko-

mentované zákony. ISBN 978-80-7179-226-0. s. 333-344.
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3.1.3 Působnost

Úřad je nezávislým ústředním orgánem pro oblast ochrany osobních údajů,

ale vykonává taktéž kompetence svěřené mu jinými právními předpisy, meziná-

rodními smlouvami a evropským právem. Jedná se o nezávislý dozorový orgán

ve smyslu kapitoly VI. GDPR. Nezávislost ÚOOÚ je zajištěna nemožností za-

sahovat do jeho činnosti z jiných než zákonem stanovených důvodů a garancí fi-

nanční nezávislosti tím, že je jeho činnost hrazena ze samostatné kapitoly státního

rozpočtu. V roce 2018 činily prostředky v rozpočtové kapitole státního rozpočtu

určené na hospodaření ÚOOÚ částku ve výši 165.469.862,- Kč.

Příslušnost, pravomoci a úkoly ÚOOÚ je upravena v článcích 55-59 GDPR.

Mezi základní úkoly patří monitorování a kontrola dodržování GDPR subjekty,

poskytování informací ohledně zpracování osobních údajů a zvyšování podvědomí

o problematice, provádění šetření či poskytování poradenství aj.

Každý, kdo se domnívá nebo zjistí, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány

v rozporu s právem na ochranu soukromého života nebo přímo se zákonem o och-

raně osobních údajů, má možnost se se svým podáním obrátit na ÚOOÚ. Tako-

véto podání by mělo označit vztah mezi oznamovatelem a subjektem, který osobní

údaje zpracovává. Anonymním podáním se úřad zabývá jen v případech, kdy z po-

dání vyplývá důvodné podezření z porušení zákona. Podněty a stížnost přijímá

rovněž v souvislosti se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační

společnosti a o změně některých zákonů81. V tomto případě je role úřadu jako do-

zorového orgánu nad šířením obchodních sdělení prováděných v rámci podnika-

telské činnosti.

Základním pravidelným materiálem vydávaným ÚOOÚ jsou výroční zprávy,

které jsou nejdůležitějším komunikačním nástrojem vůči veřejnosti. V tomto sou-

hrnném materiálu úřad poskytuje informace o své činnosti i dalších aktivitách,

jež vykonává a plánuje. Výroční zpráva, která je dostupná na webových stránkách

instituce, je předkládána předsedou Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu

81ČESKO. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně

některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). In: Zákony pro lidi.cz

[online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.

cz/cs/2004-480
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České republiky a taktéž vládě, a to do 2 měsíců od skočení rozpočtového roku.

Kromě jiného ÚOOÚ publikoje online svá stanoviska, právní rozbory, informace

z rozhodovací praxe nebo výsledky vybraných kontrolních šetření.

Mimo dalších vykonávaných a zákonem zakotvených činností jako je zjišťování

požadavků z mezinárodních smluv a evropských předpisů, spolupráce s obdob-

nými úřady jiných států a s orgány mezinárodních organizací a Evropské unie

či poskytování konzultací jednotlivým fyzickým nebo právnickým osobám za úče-

lem usnadnění orientace a zjištění názoru úřadu jako kontrolního orgánu, obsa-

huje ustanovení § 29 OchOsÚ i obecnou normu, která orgánu přiznává působnost

stanovenou jinými právními předpisy. Takovýmto právním předpisem je napří-

klad zmíněný zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

a o změně některých zákonů nebo zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komu-

nikacích a o změně některých souvisejících zákonů82.

3.1.4 Kontrolní činnost

Zdaleka nejdůležitější činností, kterou v rámci své působnosti Úřadu pro och-

ranu osobních údajů vykonává, je dozorová činnost ve formě kontroly v souladu

s ustanovením čl. 57 písm. h) GDPR způsoby obsaženými v čl. 58 GDPR. Tato

činnost se řídí zvláštní právní úpravou, která je obsažena v zákoně č. 255/2012

Sb., o kontrole (kontrolní řád)83 za subsidiárního použití zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád84. Soustavné zajišťování dozoru nad zabezpečováním ochrany opráv-

něných zájmů osob a nad plněním zákonných povinností patří mezi základní úkol

dozorových orgánů, a to včetně provádění kontrol. Rozdílem mezi kontrolou a do-

zorem je dočasnost kontroly daného subjektu, která se zahajuje a končí protoko-

lem.

82ČESKO. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvi-

sejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION

CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127
83ČESKO. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). In: Zákony pro lidi.cz [online].

© AION CS 2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/20

12-255
84ČESKO. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS

2010-2019 [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500
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Kontroly jsou prováděny inspektory, kteří kontrolu řídí, a dalšími pověřenými

zaměstnanci úřadu podle kontrolního plánu schváleného na každý kalendářní rok

nebo jsou prováděny incidenční kontroly na základě jednotlivých stížností a pod-

nětů doručených úřadu. Zahájení kontroly je kontrolovanému oznámeno ústně

v místě kontroly nebo písemně kontrolující osobou. Kontrolující nařídí správci

a zpracovateli osobních údajů, aby poskytli a zpřístupnili všechny informace po-

třebné ke splnění svých úkolů. Dále má kontrolující právo na přístup do všech

prostor, ke všem zařízením a prostředkům určeným ke zpracování osobních údajů

a rovněž vyžadovat potřebnou součinnost od kontrolovaného. Kontrolující, u nějž

nesmí být dán důvod podjatosti, při provádění svého úkolu musí dbát šetrnosti

vůči kontrolovanému subjektu a zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnos-

tech. Výsledkem je protokol o kontrole obsahující krom obecných náležitostí,

jako je označení kontrolujícího a kontrolovaného, zejména kontrolní zjištění popi-

sující zjištěný skutkový stav s uvedením nedostatků a označení právních předpisů,

které byly porušeny s uvedením podkladů, ze kterých kontrolní zjištění vycházejí.

Výsledky jednotlivých kontrol jsou zveřejňovány na webových stránkách úřadu.85

V případě zjištěných nedostatků navazuje na kontrolu řízení správní podle zá-

kona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich86. Správním

orgánem příslušným k řízení je podle čl 58 odst. 2 GDPR a § 29 odst. 1 písm. f)

ZOchOsÚ rovněž Úřad pro ochranu osobních údajů. Jednotlivé skutkové podstaty

přestupků jsou uvedeny v zákoně o ochraně osobních údajů.

3.2 Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce (zkráceně SUIP), který je správním úřadem pro ob-

last kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů,

byl zřízen zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce87, který vešel v účinnost 1.
85Informace o kontrolách. Úřad pro ochranu osobních údajů. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.uoou.cz/informace-o-kontrolach/ds-1279/p1=1279
86ČESKO. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. In: Zákony

pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakony

prolidi.cz/cs/2016-250
87ČESKO. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION

CS 2010-2019 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-251
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července 2005.

SUIP se sídlem v Opavě má osm Oblastních inspektorátů práce, které jsou

správními úřady. V čele SUIP stojí generální inspektor a v čele jednotlivých ob-

lastních inspektorátů vedoucí inspektoři. Výběr a jmenování vedoucích představi-

telů – generálního a vedoucích inspektorů se řídí postupem stanoveným v zákoně

o státní službě88. Úřad podléhá řízení Ministerstva práce a sociálních věcí.

Mezi činnosti vykonávané SUIP patří dle § 3 zákona o inspekci práce zejména

kontrola dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce; právních

předpisů o zaměstnávání některých skupin zaměstnanců (mladistvých, žen, atp),

předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu pracovního volna; kolektivních smluv

v těch částech, v nichž jsou stanoveny individuální pracovněprávní nároky za-

městnanců vyplývající z právních předpisů; předpisů upravujících vysílání za-

městnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb. Ale taktéž

k činnosti úřadu patří kontrola stanovená zvláštními právními předpisy, za takový

můžeme považovat chemický zákon89 nebo zákon o prevenci závažných havárií90.

V souvislosti s prováděnými kontrolami je úřad oprávněn ukládat opatření

k nápravě a odstranění nedostatků, jež zjistil při své činnosti u kontrolovaného

subjektu v jím stanovené lhůtě a případně požadovat dodání písemné zprávy

o přijatých nápravných opatřeních. Stejně tak je oprávněn v následném správním

řízení uložit kontrolovanému subjektu pokutu za spáchání správního deliktu.

Stejně jako ÚOOÚ poskytuje SUIP bezplatné poradenství ohledně ochrany

pracovních vztahů a pracovních podmínek, a to jak zaměstnavatelům, tak i za-

městnancům, kteří se na něj rovněž mohou obracet s podněty ke kontrolní čin-

nosti.

88ČESKO. Zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION

CS 2010-2019 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234
89ČESKO. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit.

30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-350
90ČESKO. Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných ha-

várií). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-224
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4. Sledování zaměstnanců

Sledování zaměstnanců je ze strany zaměstnavatele jedním z možných pro-

středků ochrany majetku a zdraví pracovníků. Monitoring zaměstnanců pomocí

prostředků moderních technologií je čím dál častějším způsobem kontroly pracov-

níků na pracovišti sloužící ke zhodnocení jejich chování a dohledu nad používáním

pracovních pomůcek a zpřístupněných služeb. Každý zaměstnavatel má zřejmý

zájem na tom, aby jeho podnik prosperoval co nejlépe, pracovníci náležitě dodr-

žovali stanovená pravidla a plnili pracovní úkoly. Proto se uchylují k metodám

kontroly svých zaměstnanců, kterými dohlížejí na jejich chování v pracovní době.

Takto prováděné zásahy do soukromí pracovníků však musejí být v rovnováze

s chráněnými zájmy zaměstnavatele a nesmí dojít ke zřejmé disproporcionalitě

mezi nimi.

Zaměstnanec se pracovní smlouvou zavazuje vykonávat osobně závislou práci

pro zaměstnavatele, a to ve vztahu podřízenosti vůči zaměstnavateli, jménem

zaměstnavatele a podle jeho pokynů. Tato práce je vykonávána na náklady a od-

povědnost zaměstnavatele, v pracovní době na stanoveném pracovišti, za což za-

městnanci náleží odměna – plat nebo mzda. Pracovištěm je/jsou místa plnění při-

dělených pracovních úkolů, může jimi být několik prostor nacházejících se v místě

výkonu práce stanoveném v pracovní smlouvě nebo aktu jmenování do funkce, ro-

zumí se jím obec, kraj nebo jiným způsobem určené místo.91

Problematika monitoringu zaměstnanců zaměstnavatelem je citlivou oblastí,

neboť prováděné sledování je způsobilé zasahovat do soukromé sféry zaměstnanců

až nežádoucím a protiprávním způsobem. Pojem soukromí je v různých kultu-

rách vnímám rozlišně a je ovlivněn v závislosti na místě, národu, kultuře nebo

času.92 Rozsahem pojmu soukromí na pracovišti se zabýval ESLP ve věci Niemi-

91Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 11. 2015. sp. zn. 21 Cdo 4596/2014.

[cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/21Cdo4596/2014
92MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters

Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-139-1.
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etz proti Německu93. Soud v tomto sporu posuzoval, zda byla prohlídka advokátní

kanceláře pana Niemietze zásahem do jeho práva na soukromí. Soud dospěl k zá-

věru, že při výkladu pojmu soukromí by bylo „. . . příliš restriktivní omezovat

tento pojem na „vnitřní kruh“, v jehož rámci může jednotlivec žít svůj osobní ži-

vot podle libosti, a zcela z něho vyloučit vnější svět nezahrnutý do tohoto kruhu.

Respektování soukromého života musí do určité míry zahrnovat právo na vytváření

a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi.“94 Z odůvodnění rozhodnutí vy-

plývá, že respektování soukromého života v sobě obsahuje i právo na respektování

soukromí v zaměstnání, a jednáním orgánů činných v trestním řízení bylo v da-

ném případě právo porušeno. Tato úvaha je logickým důsledkem toho, že právě

v zaměstnání dochází ke značné interakci lidí a rozvoji mezilidských vztahů mezi

zaměstnanci, kteří spolu v zaměstnání tráví velkou část pracovních dnů. Není

proto možné striktně rozdělit, která z prováděných činností patří mezi profesní

záležitosti a která nikoli.95 Zaměstnavatel nemůže předpokládat, že by zaměst-

nanci po celou pracovní dobu vykonávali výhradně přidělenou práci. V průběhu

pracovní doby, která zabírá většinu dne, zaměstnanci zcela logicky řeší i sou-

kromé záležitosti a také navazují vztahy s ostatními spolupracovníky. Vnitro-

podnikové vztahy napomáhají k vytváření vhodného pracovního prostředí, které

může ve svém důsledku zvýšit produktivitu zaměstnanců oproti stavu, kdy by

bylo řešení jiných než pracovních záležitostí striktně zakázáno.

ESLP se taktéž zabýval v případu Coplandová proti Spojenému království96

otázkou ochrany soukromí zaměstnanců v případě telefonních hovorů uskutečně-

ných na pracovišti, e-mailové korespondence odeslané z pracoviště a v případě

93Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Niemietz v. Německo ze dne 16. 12.

1992. č. stížnosti 13710/88. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i

=001-57887
94Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Niemietz v. Německo ze dne 16. 12.

1992. č. stížnosti 13710/88. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i

=001-57887
95Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Niemietz v. Německo ze dne 16. 12.

1992. č. stížnosti 13710/88. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i

=001-57887
96Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3. 4. 2007. věc Coplandová v. Spojené

království. stížnost č. 62617/00. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/e

ng?i=001-79996

40



užívání internetu pro soukromé účely během pracovní doby. Podle názoru soudu

uvedeného v odůvodnění rozhodnutí se na telefonní hovory, jakož obdobně i na

e-mailovou korespondenci a užívání internetu pro soukromé účely, vztahuje po-

jem soukromého života dle ÚOLP. Zaměstnanec je tak v legitimním očekávání

ochrany svého soukromí, když zaměstnavatel užití pracovních prostředků k sou-

kromým účelům svým svolením umožnil nebo bez výhrad toleroval, až takové

jednání přešlo v zavedenou praxi. Naopak nemohou zaměstnanci legitimně oče-

kávat ochranu soukromí, pakliže takové užití pracovních nástrojů zaměstnavatel

striktně a výslovně zakázal.

Základním právem zaměstnavatele je dle článku 11 LZPS vlastnit a chránit

svůj majetek. Svým zájmem chránit jej a též chránit se před trestní odpověd-

ností za jednání zaměstnanců, se dostává zaměstnavatel do konfliktu s právem

zaměstnance na ochranu soukromí, jehož součástí je i právo na ochranu osobních

údajů. Jak vyplývá z čl. 4 odst. 4 LZPS, je třeba poměřit daná práva jednotlivých

subjektů a šetřit při jejich omezení podstatu a smysl.

Mezi vůdčí zásady, které musí zaměstnavatel v případě monitorování zaměst-

nanců zohlednit, patří (a) zásada proporcionality, (b) zásada přiměřenosti (ade-

kvátnosti) podle níž je nutné minimalizovat množství zpracovávaných osobních

údajů o jednotlivých osobách, (c) zásada analogie stanovující užití dosavadní

právní úpravy i na nové informační technologie, (d) princip informační povin-

nosti subjektů o provádění monitoringu.97

Stanovisko ÚOOÚ č. 2/2009 považuje zásadu proporcionality za zásadu stě-

žejní. Zaměstnanec očekává ochranu svého soukromí a ochranu osobních údajů

a respektování těchto zpráv zaměstnavatelem. Zaměstnavatel za to očekává efek-

tivní výkon práce zaměstnance, ochranu svých aktivit před nebezpečím, a to zej-

ména před trestnou činností nebo škodou způsobenou zaměstnancem.98 Princi-

pem proporcionality argumentuje a test proporcionality provádí Ústavní soud

České republiky v rámci své rozhodovací činnosti.

97Stanovisko č. 2/2009 - Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním zřetelem k monito-

ringu pracoviště. Úřad pro ochranu osobních údajů, 2009. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné také

z: https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2009-ochrana-soukromi-zamestnancu-se-zvla

stnim-zretelem-k-monitoringu-pracoviste/d-1511/p1=1099
98Tamtéž.
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Test proporcionality slouží k poměření konkurenčních práv subjektů. Před

upřednostněním jednoho práva před druhým je nutné zhodnotit základní kritéria:

a) kritérium vhodnosti – je vůbec možné daným prostředkem, v tomto případě

sledováním zaměstnanců, který zasahuje do práva druhého, dosáhnout stanove-

ného cíle?

b) kritérium potřebnosti – je daný prostředek ochrany majetku nezbytný k

dosažení vytyčených cílů? Nedalo by se dosáhnout stejného účelu i jiným, méně

právo druhého omezujícím, způsobem?

c) kritérium poměřování – porovnání obou práv stojících v kolizi na základě

empirických argumentů (ověřených opakovanými zkušenostmi); systémových ar-

gumentů (zařazení a zvažování dotčeného základního práva v systému základních

práv a svobod); kontextových argumentů (další negativní dopady omezení základ-

ních práv a svobod); hodnotových argumentů (zvažování pozitiv v kolizi stojících

základních práv vzhledem k akceptované hierarchii osob).99

Protože jsou si lidská práva a základní svobody pocházející ze stejného práv-

ního předpisu rovny, je sledování zaměstnanců porušující právo na ochranu sou-

kromí pracovníků v souladu s právními předpisy v případě, že má takovéto jed-

nání příznivější účinky nežli nežádoucí dopady tímto způsobené zaměstnanci.100

To znamená, že zájem na ochraně práva na ochranu majetku zaměstnavatele pře-

váží zájem na ochraně práva na soukromí zaměstnance.

Se zásadou proporcionality se rovněž můžeme setkat v čl. 2 odst. 1 písm. f)

GDPR, podle nějž je zpracování osobních údajů zákonné, pakliže je nezbytné

pro oprávněné zájmy správce, avšak kromě případů, kdy mají přednost zájmy

nebo základní práva a svobody subjektů údajů.

Z ustanovení § 316 odst. 1 ZP vyplývá, že zaměstnanci nesmějí bez příslušného

souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu pracovní prostředky,

a to včetně výpočetní a telekomunikační techniky. Takový zákaz je zaměstnava-

tel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. Avšak nejedná se jen o vyjme-

99Princip proporcionality - z nálezu Ústavního soudu č. 214/1994 Sb. (anonymní svědek), části

II/a. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://wintr.webz.cz/dokumenty/proporcionalita.htm
100MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters

Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-139-1.
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nované pracovní prostředky a pomůcky, ale i o související služby určené k výkonu

pracovních úkonů hrazené zaměstnavatelem. Vlastnictví pracovních prostředků

přitom není podstatné. Jednotlivé věci mohou být jak ve vlastnictví zaměstnava-

tele, tak pouze předmětem výpůjčky nebo nájmu. Pakliže by se jednalo o majetek

zaměstnance, je poté rozhodné, zda by byl v daný okamžik se souhlasem zaměst-

navatele užit k plnění pracovních úkolů, protože poté nese náklady na jeho použití

zaměstnavatel. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanec smí užívat svěřené pracovní

nebo výrobní prostředky, telekomunikační a výpočetní techniku nebo zpřístup-

něné služby jen k plnění pracovních úkolů.101

Souhlas potřebný k možnosti využití pracovních prostředků k soukromým

účelům bývá stanoven přímo v pracovní smlouvě, nebo se s ním častěji setkáme

ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, který je možné rychleji, a tak pro zaměst-

navatele efektivněji a snáz měnit jednostranným rozhodnutím v závislosti na ak-

tuálních podmínkách a nastalých situacích.

Zákonem umožněnou kontrolu dodržování zákazu užívání prostředků k sou-

kromým účelům, je třeba vykládat v souladu s principem nezbytnosti tak, že je

tento zásah do soukromí zaměstnance možný jen v nutném rozsahu. V tomto

ohledu se Nejvyšší soud vyjádřil ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 747/2013102

tak, že předmětem kontroly smí být jen zjištění, zda zaměstnanec respektuje zá-

kaz užívání svěřených věcí k osobním potřebám. Pakliže pracovník tento zákaz

nerespektuje, tak může zaměstnavatel zjišťovat, v jakém rozsahu k porušování

dochází.

Jedním z takových projednávaných případů je Bărbulescu proti Rumunsku103,

kde zaměstnavatel pověřil zaměstnance založením účtu na yahoo messenger za ú-

čelem komunikace s klienty. Zaměstnanec však používal službu i ke komunikaci

v soukromých záležitostech – komunikaci s bratrem a snoubenkou. Zaměstnava-

tel prováděl pro dobu 9 dnů kontrolu využívání služby, během které zjistil, že
101MORÁVEK, Jakub. Kontrola a sledování zaměstnanců – výklad § 316 ZPr. Právní rozhledy.

2017, č. 17, s. 573-581.
102Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 8. 2014. sp. zn. 21 Cdo 747/2013.

[cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/21Cdo747/2013
103Rozsudek Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5. 9. 2017. věc Bărbu-

lescu proti Rumunsku. stížnost č. 61496/08. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://hudoc.echr

.coe.int/eng?i=001-177082
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zaměstnanec pracovní prostředky využívá v rozporu se zákazem. Když na dotaz

zaměstnavatele zaměstnanec tvrdil, že službu užíval pouze k pracovním účelům,

předložil mu zaměstnavatel přepis jeho komunikace včetně soukromých zpráv.

Následně v této souvislosti zaměstnavatel ukončil pracovní poměr. Vnitrostátní

soudy nevyhověly žalobě, když potvrdily zákonnost skončení pracovního poměru

výpovědí ze strany zaměstnavatele. ESLP se zabýval otázkou, zda vnitrostátní

soudy postupovaly správně, když podle nich zaměstnavatel neprováděl nezákon-

nou kontrolu svých zaměstnanců a jako důkaz o nedodržování zákazu užití pra-

covních prostředků k soukromým účelům užil přepis soukromé konverzace s rodin-

nými příslušníky. Korespondence, ač elektronická, spadá pod ochranu soukromého

života, a tak byl pan Bărbulescu v důvodném očekávání důvěrnosti své komuni-

kace, když nebyl předem informován o možnosti monitoringu. Soud konstatoval,

že ačkoli stěžovatel nezpůsobil zaměstnavateli škodu, nebylo provádění kontroly

z hlediska oprávněnosti hlídat pracovní nasazení zaměstnanců nedůvodné. Velký

senát, kterému byla na žádost stěžovatele stížnost předložen, na rozdíl od senátu

čtvrté sekce dospěl k závěru, že k porušení čl. 8 ÚOLP došlo.

Sledování zaměstnanců v pravém slova smyslu upravuje až ustanovení § 316

odst. 2 ZP, když zakazuje, bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze

činnosti zaměstnavatele narušovat, soukromí zaměstnance na pracovišti a v dal-

ších prostorách, otevřeným nebo skrytým sledováním, odposlechem a záznamem

telefonních hovorů, kontrole elektronické pošty nebo listovních zásilek. Názory

na výklad pojmu zvláštní povaha činnosti se různí. Přikláním se však k názoru,

že má být pojem chápán tak, že v rámci testu přiměřenosti musí zájem zaměst-

navatele převážit nad zájmem zaměstnance na ochranu soukromí, a to i vzhledem

ke zvolenému způsobu kontroly zaměstnanců.104

Pakliže zaměstnavatel sáhne po prostředcích monitoringu zaměstnanců, musí

je o této skutečnosti v souladu s § 316 odst. 3 ZP informovat. Oznámení musí obsa-

hovat informace o způsobu a rozsahu prováděného sledování. Ustanovení druhého

odstavce nedopadá na případy, kdy právo či přímo povinnost využití některého

ze způsobů zásahů do soukromí vyplývá ze zvláštního právního předpisu.

104MORÁVEK, Jakub. Kontrola a sledování zaměstnanců – výklad § 316 ZPr. Právní rozhledy.

2017, č. 17, s. 573-581.

44



4.1 Sledování jako zpracování osobních údajů

Jak je již uvedeno ve 2. kapitole, za osobní údaje jsou podle čl. 4 GDPR pova-

žovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě, kterou je

fyzická osoba přímo nebo nepřímo identifikovatelná zejména s odkazem na jeden

z vyjmenovaných identifikátorů. Nejen při sledování zaměstnanců je zaměstnava-

tel správcem osobních údajů, když určuje účel a prostředky zpracování osobních

údajů. Za zpracování osobních údajů jsou považovány všechny operace nebo sou-

bory operací prováděné s osobními údaji pomocí i bez pomoci automatizovaných

postupů. V demonstrativním výčtu operací prováděných s osobními údaji nalez-

neme jejich shromáždění, uspořádání, uložení, vyhledání, omezení, výmaz, zničení

atd.

Zaměstnavatel v případě, že přistoupí ke sledování zaměstnanců na pracovišti,

operuje s jejich osobními údaji, a proto se na toto jednání vztahuje právní úprava

obsažená v GDPR. Výjimkou jsou však případy, kdy nedochází k vytváření na-

hrávek a tím pádem zpracováním osobních údajů jako v případě kamerových

systémů bez záznamu.105

Zpracování osobních údajů v dnešní době podléhá primárně evropské právní

úpravě a musí splňovat stanovená kritéria.

4.1.1 Základní zásady zpracování osobních údajů

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

Zásada zákonnosti striktně stanovuje, že nakládání s osobními údaji musí pro-

bíhat z některého z právních titulů, jež jsou vyjmenovány v čl. 6 odst. 1 GDPR

a takové jednání nesmí být nelegální, a to nejen v rozporu s evropským, ale též

vnitrostátním právem, nebo probíhat nelegitimním způsobem. Za porušení zá-

sady bude považováno i jednání v rozporu se smluvním ujednáním, porušující

povinnost mlčenlivosti nebo v rozporu s lidskými právy. Jedním z titulů oprav-

ňujících zpracovávat osobní údaje je souhlas subjektu. Jak bylo uvedeno již v 2.

kapitole, dle nové právní úpravy má být souhlas využíván jen omezeně a jako ta-

105K provozování kamerových systémů. Úřad pro ochranu osobních údajů [cit. 30. 3. 2019].

Dostupné z: https://www.uoou.cz/k-nbsp-provozovani-kamerovych-systemu/d-29535

45



kový musí být jednoznačný, a v případě psané formy, i dostatečně srozumitelně

formulovaný, oddělený od jiných ujednání, udělený aktivně a musí být odvola-

telný stejně snadným způsobem, jakým byl udělen. Podle nové právní úpravy je

kladen větší důraz na svobodu uděleného souhlasu. Svolení získané od zaměst-

nanců může svobodu v požadované kvalitě absentovat, neboť zájemci o pracovní

pozici nebo již zaměstnaní jedinci se nacházejí v subjektivně podřízeném posta-

vení a hrozí jim potenciální neúspěch ve výběrovém řízení či ztráta zaměstnaní

při neudělení souhlasu. S ohledem na nutnost vyhledávat vhodnější právní titul

je v našem případě za nejrelevantnější považován oprávněný zájem, který byl

zakotven již v ZOchOsÚ.106

Korektnost a transparentnost jsou chápány jako otevřenost ohledně způsobu

nakládání se získanými údaji a jednání v souladu s očekáváním subjektů údajů.

Tyto 2 zásady jsou po praktické stránce rozvedeny v čl. 12 až 14 GDPR zakotvu-

jících povinnost informovat osoby stručným a srozumitelným způsobem o zpra-

cování osobních údajů a dále v čl. 15 GDPR v němž je upraveno právo na přístup

k osobním údajům.107

Zásada účelového omezení

Správce údajů má za povinnost při shromažďování osobních údajů jasně sta-

novit účel takového jednání, který musí splňovat požadavky (a) určitosti, (b) vý-

slovného vyjádření, (c) legitimního charakteru.

Ad (a) požadavek určitosti účelu vyjadřuje nutnost umět jasně stanovit bu-

doucí využití získaných dat a tím být schopen splnit informační povinnost v ro-

vině čl. 13 odst. 1 písm. c). Stanovený účel však nesmí být formulován vágně

ve smyslu „analýza dat“ nebo „marketingové účely“ pakliže z kontextu nebude

zřejmé, jaké konkrétní formy marketingu budou využity.108

Ad (b) výslovné vyjádření účelu shromažďování osobních údajů má za účel

106NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 2. vydání. Praha:

Wolters Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-068-7. s. 104-119.
107Tamtéž.
108PATTYNOVÁ, Jana, Lenka SUCHÁNKOVÁ a Jiří ČERNÝ. Obecné nařízení o ochraně

osobních údajů (GDPR): data a soukromí v digitálním světě : komentář. Praha: Leges, 2018.

Komentátor. ISBN 978-80-7502-288-2. s. 59-74.
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omezit možnost explicitního výkladu souhlasu subjektů s dalšími účely zpraco-

vání.109

Ad (c) legitimita znamená, že stanovený účel zpracování musí být v souladu

s nařízením GDPR, ale taktéž s jinými právními předpisy zákonné i podzákonné

právní síly.

Zásada minimalizace údajů

Zásadou minimalizace údajů je myšleno shromažďování a zpracovávání údajů

relevantních vzhledem k účelu zpracování a pouze v nezbytném rozsahu, čímž je

myšlen objem informací nikoli striktně minimální, ale spíše přiměřený danému

záměru. V praxi se zásada nejvíce dotýká správců/zpracovatelů, kteří by neměli

fyzické osoby žádat o souhlas s nakládáním s jakýmikoli údaji ale jen těmi, které

souvisí s budoucím zpracováním. Protože tuzemský ZOchOsÚ stanovil striktnější

podmínky pro rozsah směrnice 95/46/ES, není zpřísnění provedené GDPR pro tu-

zemské správce/zpracovatele citelné.110

Zásada přesnosti

Podle této zásady musejí odpovídat zpracovávané údaje skutečnosti, a v pří-

padě nesouladu mají být aktualizované. Jinak má správce přijmout taková opat-

ření, aby nepřesná data opravil nebo případně zlikvidoval. Tento požadavek ovšem

neznamená, že veškeré údaje musejí být pravdivé, neboť správce nemůže od-

povídat za to, že subjekty uvedou údaje nepřesné. Míra přesnosti je hodno-

cena ve vztahu k účelu zpracování, tudíž v některých případech stačí vzhledem

k účelu zpracování i údaj přibližný. Nepřesnými údaji neoznačujeme jen grama-

ticky chybné záznamy, nýbrž i ty formálně správné ovšem nevypovídající pravdivě

o skutečném stavu.111

Zjistí-li správce v průběhu zpracovávání nepřesnosti týkající se údajů, má

za povinnost je opravit nebo vymazat. Pravidelnost aktualizace databází údajů

by měla odpovídat riziku vzniku újmy, kterou zpracování údajů přináší.
109Tamtéž.
110Tamtéž.
111NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 2. vydání. Praha:

Wolters Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-068-7. s. 104-119.
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Právě s ohledem na zásadu přesnosti je v čl. 16 GDPR zakotveno právo

na opravu, kdy má osoba možnost požádat správce o opravení nebo aktualizovaní

evidovaných informací o jeho osobě tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Zásada omezení uložení

Uchovávat osobní údaje je možné jen po dobu nezbytnou k naplnění stano-

veného účelu jejich zpracování. Subjekt údajů by měl být s ohledem na zásady

korektnosti a transparentnosti informován o stanovené době, která ovšem nemusí

být určena přesně ke konkrétnímu datu, může být stanovena i relativně v závislosti

k rozhodné události například ke skončení pracovní smlouvy. Nikdy však nemůže

být stanovena zcela neurčitě na dobu neomezenou. Po uplynutí stanovené doby,

resp. v okamžiku vzniku rozhodné události, má správce za povinnost údaje zlikvi-

dovat nebo anonymizovat. Pakliže dojde k anonymizaci záznamů, tedy upravení

osobních údajů do takové podoby, že z nich nelze identifikovat konkrétní fyzic-

kou osobu ani sloučením s jinými údaji přístupnými správci nebo třetím osobám,

ztrácí informace kvalitu osobních údajů a mohou být bez dalšího zpracovávány

neomezeně dlouhou dobu, ba dokonce na ně již nebudou dopadat účinky naří-

zení.112

Zásada integrity a důvěrnosti

Zásada integrity a důvěrnosti je v GDPR oproti ZOchOsÚ zařazena mezi

základní zásady při zpracování osobních údajů. Podle ní mají být údaje zpraco-

vávány tak, aby byly zabezpečeny před neoprávněným nebo protiprávním zpra-

cováním a rovněž chráněny před ztrátou, zničením či poškozením.113

Zásada odpovědnosti

Tuto poslední z vytyčených základních zásad můžeme rozdělit do dvou rovin.

Nejprve jako odpovědnost správce za dodržování všech výše uvedených zásad

a z nich vyplývajících povinností. Dále jako schopnost doložit jejich dodržování.

S účinností GDPR přešla na správce povinnost aktivního přístupu k zavádění
112Tamtéž.
113Tamtéž.
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vhodných ochranných systémů a dokumentace jednání tak, aby bylo možné pro-

kázat jeho soulad s nařízením GDPR.114

4.2 Jednotlivé metody monitoringu

Následující část diplomové práce se zabývá jednotlivými způsoby monitoringu

zaměstnanců a jejich posouzení z hlediska zpracování osobních údajů. Možností,

jakým způsobem sledovat zaměstnance, je v dnešní době již velké množství,

a proto jsou zde popsány jen nejčastější a nejrozšířenější způsoby monitoringu.

Z důvodu technologických inovací lze očekávat, že se v budoucnosti setkáme

s novými, dosud nepoznanými metodami, jak kontrolovat dění na pracovišti,

ale i mimo něj.

4.2.1 Kamerové systémy

Kamerové systémy, definované komentářem ÚOOÚ115 jako „automaticky pro-

vozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat zvukové, obra-

zové nebo jiné záznamy ze sledovaných míst“, jsou nejčastěji využívanou formou

sledování aktivity nejen zaměstnanců během pracovní doby. Zejména v souvislosti

s technologickým vývojem a poměrně nízkými pořizovacími náklady se setkáváme

se zavedením kamerových systému na pracovištích ale i ve veřejných prostorech

čím dál častěji. Díky inovacím jsou tato zřízení již tak malá a mají takové mas-

kovací schopnosti, že sledovaný nemusí mít vůbec ponětí o tom, že je pod jejich

dohledem.

Instalování kamerových systémů představuje podstatný zásah do práv zaměst-

nanců, a proto by být kamery na pracovišti instalovány pouze v krajním případě,

pakliže jiné méně invazivní způsoby monitoringu zaměstnanců neplnily dostatečně

114Tamtéž.
115Komentář k Zásadám provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně

osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https:

//www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1103&p1=1103#kamery
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svůj účel, jak judikoval Nejvyšší správní soud116. Proto je možné kamery v sou-

ladu s ustanovením § 316 odst. 2 ZP instalovat za předpokladu, že je sledován

záměr na ochraně firemního majetku, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců

nebo dodržení technologických postupů ve spojitosti se zvláštní činností zaměst-

navatele.

Takovéto systémy nesmějí v nadměrné míře zasahovat do práva zaměstnanců

na ochranu soukromí, a z tohoto důvodu není možné sledovat prostory sloužící

k ryze soukromým účelům, jako jsou sprchy nebo toalety.117

Z důvodu zásahu do soukromí by měly být sledované prostory dostatečně jasně

označeny již u jeho vstupu, aby byli pracovníci, a případně i třetí osoby jako

například zákazníci, s přítomností monitorovacího zařízení seznámeni ještě před

vstupem. Kromě toho by měl být způsob sledování popsán i ve vnitropodnikové

směrnici.

Základně dělíme kamerové systémy na 2 typy – (i) systémy bez pořizování

záznamu, a (ii) ty, které jsou vybavené záznamovým zařízením.

Kamerové systémy bez pořizování záznamu

Kamery sledující určitý vymezený prostor, které nenahrávají sledované dění,

jsou spíše jakýmsi dohledovým nástrojem. Kamerový systém umožňuje zajistit

dozor a případně včasný zásah k vyřešení vzniklé neobvyklé situace. K zajištění

účinnosti takového systému je nutná neustálá přítomnost pracovníka, jenž v reál-

ném čase kontroluje dění na sledovaném území prostřednictvím monitorů. Úkolem

takového pracovníka je analýza a případně zajištění příslušné reakce na zjištěné

dění. Systém je pro zaměstnavatele výhodný v tom směru, že jeden zaměstnanec

dokáže v jeden moment dohlížet na daleko větší plochu, ba dokonce i na něko-

lik od sebe jakkoli vzdálených prostorů najednou, a tím ušetřit instituci náklady

na personální zajištění dozoru v každém jednotlivém místě.

116Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2013. sp. zn. 5 As 158/2012. [cit. 30.

3. 2019]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0158_5As__120_20

130903091230_prevedeno.pdf
117K provozování kamerových systémů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů [cit. 30. 3.

2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/k-nbsp-provozovani-kamerovych-systemu/d-29

535/p1=1099
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Kamerové systémy bez pořizování záznamu jsou zastoupeny v minimálním po-

čtu oproti druhému typu, neboť pořízený záznam popřípadě může představovat

významný důkazní prostředek. Pořizovací cena zařízení není nijak významně roz-

dílná a taktéž je u bezzáznamových zařízení významný náklad na odměnu osoby

sledující dění na pracovišti.118

Novým trendem dnešní doby je instalování webových kamer. Tato zařízení

umožňují zaměstnavateli sledovat dění na pracovišti v reálném čase odkudkoli ze

světa, přičemž jedinou potřebnou věcí je připojení k internetu.

Na kamerové systémy nevybavené záznamovým zařízením se nevztahují usta-

novení GDPR, ani ZOchOsÚ neboť tuto činnost nelze podřadit pod pojem zpra-

cování osobních údajů podle čl. 2 GDPR a § 4 ZOchOsÚ. To však nevylučuje

informační povinnost zaměstnavatele stanovenou v § 316 odst. 3 ZP.

Kamerové systémy se záznamovým zařízením

Kamerové systémy uchovávající pořízený obrazový záznam, který může obsa-

hovat i zvukovou stopu, jsou daleko častějším typem kontrolních zařízení. Takto

pořízený záznam se ukládá buď na hmotném nosiči, dříve zejména na VHS ka-

zetách a dnes spíše na počítačovém pevném disku, nebo čím dál častěji online

na tzv. cloudových úložištích. Moderní cloudová úložiště mají výhodu spočívající

v možnosti spravovat jejich obsah kdekoli na světě bez potřeby přítomnosti pamě-

ťového zařízení. Protože jsou pořízené záběry ukládány, spadá tato činnost pod

definici zpracování osobních údajů, a proto se řídí úpravou obsaženou v GDPR.

Správce zpracovávající osobní údaje zaměstnanců má několik povinností, které

musí dodržet. Sledování kamerami musí být krajním prostředkem ochrany a ne-

smí, jak již bylo uvedeno, nadměrně zasahovat do soukromí sledovaných. V pří-

padě ochrany veřejného zájmu mohou být záznamy využívány například poli-

cejním orgánem při prevenci pouliční kriminality. Důležitou povinností správce

údajů je stanovení lhůty pro uchování pořízených záznamů. Správce by v souladu

se zásadou omezení uložení měl uchovávat osobní údaje jen po dobu nezbyt-

118VIDRNA, Jan a Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: právní aspekty

monitoringu zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ABC. ISBN 978-80-7400-

453-7. s. 122-124.
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nou k dosažení stanoveného účelu jejich zpracováním. Takovou dobou je myšlena

například doba 24 hodin, po jejímž uplynutí by měla být data u trvale střeže-

ných objektů automaticky vymazána, čímž vznikne jakási časová smyčka, během

které má provozovatel systému možnost data využít k zamýšlenému účelu. U dal-

ších objektů, které nejsou trvale střeženy, může být vzniklá časová smyčka delší,

ale neměla by však přesáhnout dobu delší než několik málo dnů, nejedná-li se

však o záběry pořízené policejním orgánem podle zvláštního zákona.119

V roce 2018 se ESLP zabýval stížností 5 bývalých zaměstnankyň španělského

obchodního řetězce, se kterými byl ukončen pracovní poměr, když zaměstna-

vatel zjistil, že se dopouští krádeží nebo jim napomáhají. K tomuto zjištění do-

spěl prostřednictvím viditelných kamer, o kterých zaměstnance řádně informoval,

ale též díky skrytým kamerám, které instaloval tajně. Zákonnost výpovědí byla

neúspěšně napadena u vnitrostátních soudů, až se tyto zaměstnankyně obrátily

na ESLP. Ten dospěl k závěru, že byl porušen čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně

lidských práv, a dále že čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

nebyl porušen. Za to bylo Španělsko povinno každé ze stěžovatelek nahradit ne-

majetkovou újmu částkou ve výši 4.000 €.120

Obdobná situace by v dnešní době neměla vzniknout. Na základě daného roz-

sudku ESLP by již neměly soudy členských států za stejné situace připustit jako

důkazní prostředek obrazové záznamy pořízené bez předchozího náležitého infor-

mování pracovníků, neboť takový způsob získávání dat porušuje zásadu transpa-

rentnosti a také informační povinnost dle čl. 15 GDPR.

Instalace kamerových systémů je účinným aspektem ochrany ale též prevence

nevhodného a nezákonného chování osob. I z těchto důvodů se v dnešní době

setkáváme s instalací atrap takovýchto zařízení, které mají výstražnou funkci.

Makety kamer bývají velice věrohodné a pro podnikatele představují zanedbatelné

vstupní náklady.

119K provozování kamerových systémů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů [cit. 30. 3.

2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/k-nbsp-provozovani-kamerovych-systemu/d-29

535/p1=1099
120Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva. věc López Ribalda a další v. Španělsko.

Stížnost č. 1874/13. [cit. 30. 3. 2019].Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1

79881
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4.2.2 Kontrola korespondence

Na ochranu přepravovaných zpráv je pamatováno ve článku 13 LZPS, ze kte-

rého vyplývá ochrana nejen listovního tajemství, ale i jiných druhů písemností

a zpráv přepravovaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením,

tedy v dnešní době zejména prostřednictvím e-mailu.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří případy určené zvláštním zákonem, kterým

je například trestní řád121,podle kterého může být přepravovaná zásilka zadr-

žena, otevřena nebo sledována, je-li to nutné k objasnění skutečností důležitých

pro průběh trestního řízení.

Zaměstnanci v rámci výkonu svého povolání a v rámci plnění pracovních úkolů

ve velké míře využívají ke komunikaci s třetími subjekty jak listovní, tak elek-

tronickou korespondenci. Zaměstnavatelé chtějí kontrolovat konání zaměstnance

v rámci dané komunikace, a to jak z důvodu kontroly zneužívání komunikač-

ních kanálů, tak za účelem ochrany dobrého jména podniku, ochrany know-how

a jiných utajovaných informací, které mohou být touto cestou vyzrazeny atp. Za-

městnavatelé ovšem nemohou kontrolovat obsah veškeré korespondence. Je jím

ale při existenci závažných důvodů dána možnost kontrolovat počet odchozí a po-

čet příchozí korespondence nebo kontrolovat adresáty daných zásilek.122

Listovní korespondence

Je-li zaměstnanci doručována na pracoviště listovní zásilka, je nejprve nutné

rozlišit, zda se jedná o zásilku soukromou nebo pracovní. Pro správné rozlišení

slouží údaje na obálce, kdy je-li na prvním místě uvedeno jméno a příjmení za-

městnance, slouží název zaměstnavatele pouze jako adresní údaj. Kdežto je-li

na prvním místě uveden název instituce, jedná se o zásilku primárně zasílanou

zaměstnavateli. Situace, kdy je v adrese uveden údaj, že zásilka patří k rukám
121ČESKO. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). In: Zákony pro

lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 31. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprol

idi.cz/cs/1961-141
122Stanovisko č. 2/2009 - Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním zřetelem k monito-

ringu pracoviště. Úřad pro ochranu osobních údajů, 2009. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné také

z: https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2009-ochrana-soukromi-zamestnancu-se-zvla

stnim-zretelem-k-monitoringu-pracoviste/d-1511/p1=1099
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určitého zaměstnance, slouží tento údaj jen pro snazší určení, kdo má se zásilkou

nakládat. Pokud však podatelna či adresát zjistí, že se jedná o zásilku soukro-

mou, měla by být taková písemnost vyřazena z evidence spisové služby. Je-li osobě

doručena do zaměstnání soukromá pošta, je zaměstnavatel povinen mu takovou

zásilku vydat nebo mu alespoň umožnit takovou zásilku převzít, ale není povinen

nést náklady na její vydání.123

E-mailová korespondence

Pro případ třídění e-mailové korespondence je primárně důležitá e-mailová

adresa a její formát. I přes to, že je doména, na níž je emailová schránka re-

gistrována, ve vlastnictví zaměstnavatele, je adresa složená ze jména a příjmení

zaměstnance soukromou schránkou a e-mailová zpráva na ni doručená je zprávou

soukromou. Vlastní e-mailová adresa je osobním údajem, který však zaměstna-

vatel smí uveřejňovat a sdělovat třetím osobám. Je-li adresa sestavena obecným

způsobem jako například marketing@zamestnavatel.cz, je schránka úřední elek-

tronickou adresou, a to i za situace, kdy ji spravuje jen jeden konkrétní zaměst-

nanec.124

U pracovníků smí být sledováno množství odeslaných a došlých zpráv. Ale sa-

motné čtení korespondence není v zásadě možné. Výjimku z tohoto pravidla

tvoří případy, kdy se zaměstnavatel domnívá, že mu ze zvláštního důvodu, kte-

rým může být například dovolená nebo dlouhodobá pracovní neschopnost za-

městnance, hrozí škoda nebo jiná újma. Pakliže by zaměstnavatel při kontrole e-

mailové schránky narazil na soukromou korespondenci, měl by okamžitě ukončit

její čtení. Avšak přistoupení k takovému jednání by se mělo co nejvíce předchá-

zet. Jednou z možností preventivního opatření je nastavení automatické odpovědi,

která odesílatele upozorní na nepřítomnost pracovníka a odkáže ho na komunikaci

s jiným zaměstnancem.

Pakliže je zaměstnavatel nucen přistoupit k tomuto krajnímu řešení, měl by

tuto skutečnost zaměstnanci předem sdělit. Stejně tak v případě, kdy byl se za-

městnancem ukončen pracovní poměr a zaměstnavatel ví, že bude nutné do e-

mailové schránky zasahovat, by měl zaměstnance předem upozornit a dát mu
123Tamtéž.
124Tamtéž.
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možnost odstranit své soukromé zprávy.125

4.2.3 Kontrola služebního počítače

Pakliže má zaměstnanec k dispozici služební počítač, který podle určení za-

městnavatele má užívat jen k pracovním účelům, či má výslovně zakázané jej

užívat soukromě, je zřejmé, že si do něj nemá zaměstnanec ukládat soukromé sou-

bory nebo dokonce instalovat programy. V takovém případě je logické, že chtějí

zaměstnavatelé mít přehled o obsahu počítačů. Proto ve smyslu § 316 odst. 2

ZP mají jako závažný důvod pro sledování použití služebních počítačů například

zájem na ochraně firemního majetku nebo také ochranu know-how.

V případě, že mají pracovníci dovoleno zařízení užívat i soukromě, mělo by být

vnitropodnikovým předpisem stanoven způsob, jak označovat soukromé soubory,

nebo jak vytvořit složku s osobními informacemi, do které by poté zaměstnavatel

neměl přístup, respektive by do ní v případě kontroly souborů/programů v po-

čítači neměl nahlížet. Obecně by měl zaměstnavatel přistoupit primárně k pre-

venci zakázaného chování (např. nemožnost instalace programů bez zadání hesla

správce sítě) před přistoupením k přímé kontrole.126

Této problematiky se týká nedávné rozhodnutí ESLP, na který se se stížností

obrátil zaměstnanec francouzského železničního dopravce, se kterým byl rozvázán

pracovní poměr poté, co mu byl v průběhu doby postavení mimo službu prohledán

služební počítač, ve kterém bylo nalezeno několik falešných dokumentů s logem

zaměstnavatele a větší množství pornografických materiálů. Stěžovatel namítal

porušení článku 6 a 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Soud připo-

mněl, že v některých případech mohou být data uložená ve služebním počítači

považována za součást soukromého života. Ač byla data uložena v kořenovém

adresáři označeném dovětkem „osobní“, nemohl si zaměstnanec vyhradit veškerý

prostor pro data v pracovním počítači pro soukromé účely a takové jednání neim-

125MORÁVEK, Jakub. Kontrola a sledování zaměstnanců – výklad § 316 ZPr. Právní rozhledy.

2017. č. 17. s. 573-581.
126Pracovní skupina zřízená dle čl. 29 Směrnice 95/46/ES: Stanovisko č. 2/2017 o zpracování

osobních údajů v práci (v originále: „Opinion 2/2017 on data processing at work“) ze dne 8.

června 2017. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_or

g=200144&id_dokumenty=30203, s. 10-13.
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plikovalo k odlišení soukromých a pracovních dat do sebe. Soud dospěl k závěru,

že nedošlo k porušení čl. 6 a 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.127

4.2.4 Kontrola služebního telefonu

Výklad pojmu kontroly služebního telefonu můžeme rozdělit do 2 odlišných

způsobů. Tím prvním je kontrolování obsahu telefonních hovorů a textových

zpráv, druhý chápeme jako sledování, s kým zaměstnanec skrze služební telefon

komunikoval.

Podle rozsudku ESLP ve věci Huvig proti Francii128 spadá kontrola služebního

telefonu pod právem chráněný pojem korespondence, stejně jako ochrana pošty.

Kontrolu telefonních hovorů můžeme obdobně jako u kamerových systémů roz-

dělit na tu, při níž jsou hovory nahrávány a tu, kdy nahrávány nejsou a ke kontrole

dochází spíše odposlouchávání v reálném čase. Monitoring hovorů bez pořizování

záznamů není považován za zpracování osobních údajů ve smyslu účinné legisla-

tivy.

Telefonní hovory bývají nejčastěji nahrávány u pracovníků call center, telefon-

ních operátorů poskytovatelů mobilních služeb apod. Takové jednání lze podřadit

pod čl. 6 odst. 1 písm. b), c) GDPR a věnuje se mu stanovisko č. 5/2013 ÚOOÚ129,

podle kterého je typickým právním důvodem pořizování záznamu a potažmo zpra-

cování osobních údajů uzavření nebo plnění smluv a jako takové lze považovat

za nezbytné pro ochranu práv zaměstnavatele.

Druhá rovina chápání kontroly telefonních hovorů spadá pod čl. 6 odst. 1 písm.

127Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. 2. 2018. věc Libert v. France.

stížnost č. 588/13. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1

81273
128Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 4. 1990. věc Huvig v. France.

stížnost č. 11105/84. [cit. 30. 3. 2019].Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5

7627
129STANOVISKO č. 5/2013: Pořizování hlasových záznamů v rámci elektronické komunikace

při poskytování služeb z pohledu zákona o ochraně osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu

osobních údajů [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_

org=200144&id_dokumenty=22255
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f) GDPR, které může správce provádět z důvodu ochrany svých zájmů.130 V mi-

nulosti, když ještě neexistovaly možnosti dnešních neomezených tarifů nebo ko-

munikace přes služby jako Whatsapp a další, zaměstnavatelé často řešili, jak kon-

trolovat využívání služebního zařízení, protože jejich použitím k vyřizování sou-

kromých záležitostí mohly vzniknout společnosti nemalé výdaje. Avšak v dnešní

době, kdy jsou stále populárnější neomezené tarify a dokonce je i odstraněn roa-

ming v rámci Evropské unie, se s tímto problémem setkáváme jen zřídka. Naopak

nastává nový trend, kdy zaměstnanci z důvodu úspory užívají jen služební tele-

fon a soukromý zruší, nebo jej využívají jen v minimálním rozsahu. V takovém

případě si však zaměstnanec musí uvědomit, že může dojít k, z mého pohledu,

citelnému zásahu do jeho soukromí. Zaměstnavatel, jako majitel telefonního čísla,

totiž může získat výpis jednotlivých uskutečněných hovorů, odeslaných textových

zpráv nebo využití internetu, a dokonce může takovýto výpis z důvodů daňové

evidence archivovat, k čemuž není vyžadován souhlas zaměstnance. Takovému ri-

ziku se lze v dnešní době vyvarovat používáním komunikačních služeb typu Viber

nebo Whatsapp, které využívají datových služeb, a proto se v pořízeném výpisu

neobjeví konkrétní údaje – čísla, se kterými subjekt komunikoval.

Jsem názoru, že srovnání ochrany listovního tajemství s ochranou soukromí

při telefonním rozhovoru je správným řešením. Právní úprava založená na vý-

jimkách umožňujících monitoring hovorů zejména pracovníkům call center je

podle mého správným způsobem řešení konfliktu zájmů a práv subjektů. U běž-

ných pracovníku dochází v rámci dlouhodobé spolupráce s dalšími subjekty, po-

případě se zákazníky, k vytváření méně formálních až přátelských vztahů, což

většinou není na škodu zaměstnavatele, ba naopak upevňuje vztahy i s podni-

katelským subjektem. V takovém případě mohou být telefonní hovory částečně

pracovní, ale následně přejít do osobního rozhovoru, jehož obsah by jistě neměl

být zaměstnavateli znám nebo dokonce být správcem údajů uložen.

130VIDRNA, Jan a Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: právní aspekty

monitoringu zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ABC. ISBN 978-80-7400-

453-7. s. 130-131.
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4.2.5 Kontrola polohy

Jednou z nejpoužívanějších technologií pozorování používání pracovních pro-

středků svěřených zaměstnancům je technologie GNSS. Touto technologií zaměst-

nanec sleduje zejména kontrolu pracovních povinností, efektivitu pracovních po-

stupů nebo pracovní trasy. Globální družicový polohový systém (Global Navi-

gation Satellite System, zkráceně GNSS) je satelitní navigační systém složený

z mnoha družic obíhajících na oběžné dráze planety Země, které neustále vysílají

signály, a tak umožňují určit polohu subjektu s velkou přesností, ale i jeho rych-

lost nebo směr pohybu. Mezi příklady GNSS patří GPS, evropský systém Galileo

apod.131

Využívání této technologie může být v některých případech považováno za

zpracování osobních údajů, a to v případě, že poskytuje systematicky detailní in-

formace o poloze, neboť jsou vygenerovaná polohová data přímo spojitelná s kon-

krétními zaměstnanci. To i v takovém případě, kdy jsou data uložena odděleně od

jiných osobních údajů zaměstnanců a nejsou s nimi proto přímo propojena, ale je

reálně možné takové to údaje vzájemně propojit a tak identifikovat konkrétního

pracovníka.132

Sledování vozidla

Nejčastějším případem bývá zabudování systému GPS do služebních vozidel

ke sledování jízdních tras a zda není vozidlo využíváno k soukromým účelům

v pracovní době nebo v rozporu se smlouvou, je-li využití pracovních prostředků

k soukromým účelům zakázáno, respektive není zaměstnavatelem povoleno.

Zaměstnavatel je dle § 316 odst. 1 ZP oprávněn kontrolovat využívání pra-

covních pomůcek k soukromým účelům. Pakliže je vozidlo využíváno s povole-

ním zaměstnavatele i k soukromým účelům, může být sledovací systém vybaven

možností jeho deaktivace, která umožňuje vypnout sledování polohy v případě

131GNSS [online]. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.airnav.eu/index.php?strank

a=gnss
132Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 5. 2017. sp. zn. 6 A 42/2013. [cit. 30. 3.

2019]. Dostupné z: http://nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2013/6A_42_2013_48_201706

14165604_prevedeno.pdf
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soukromé cesty.133

Je-li auto vybaveno monitorovacím systémem, je zaměstnavatel povinen své

zaměstnance informovat. Získaná data nesmí uchovávat po dobu delší než je ne-

zbytná k jejich zpracování, několik pracovních dnů. Pakliže by měla být data vy-

užita k dalšímu jednání zaměstnavatele, lze data uschovat po dobu delší, zejména

mají-li být využita k ochraně před tvrzeními propuštěného zaměstnance. Vše však

musí být řádně zdůvodněno správcem osobních údajů.

Výjimku z nutnosti přerušení sledování automobilu v době jeho využití k sou-

kromým účelům tvoří případy, kdy zabudovaný lokátor slouží k ochraně před krá-

deží a případně k jeho vyhledání, kdy by deaktivace systému byla zcela nelogická.

Dalším případem možnosti neustálé činnosti systému je dodržování zákonné po-

vinnosti zaměstnavatele, jakou je vedení elektronické knihy jízd podle zákona

o daních z příjmů134.135

Sledování polohy zaměstnance

Sledování polohy přímo jednotlivých zaměstnanců je citelnějším zásahem do je-

jich soukromí a v praxi k němu dochází jen zřídka. Nejznámějším je případ sledo-

vání pohybu zaměstnanců České pošty, s. p.136, která sledovala pohyb jednotlivých

poštovních doručovatelů, a to po dobu téměř celého roku. Případem se zabývalo

ÚOOÚ a posoudilo situaci tak, že zaměstnavatel je oprávněn k takovémuto kroku,

pakliže získá souhlas se zpracováním osobních údajů od svých zaměstnanců, ale,

a to je podstatné, po dobu několika málo dnů či maximálně týdnu, nikoli ve formě

dlouhodobého monitoringu v řádech měsíců nebo let. Ač se pošta bránila, že data
133METELKA, Jan. GPS na pranýři aneb sledování zaměstnanců. Právní prostor [online].

2014 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pra

vo/gps-na-pranyri-aneb-sledovani-zamestnancu
134ČESKO. Zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních z příjmů. In: Zá-

kony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
135METELKA, Jan. GPS na pranýři aneb sledování zaměstnanců. Právní prostor [online].

2014 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pra

vo/gps-na-pranyri-aneb-sledovani-zamestnancu
136Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. května 2017. sp. zn. 6 A 42/2013. [cit. 30.

3. 2019]. Dostupné z: http://nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2013/6A_42_2013_48_2017

0614165604_prevedeno.pdf
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měla být použita ke zlepšení poskytovaných služeb a jako taková se nedala spojit

s jednotlivými doručovateli, ÚOOÚ považoval takové sbírání informací za zpra-

cování osobních údajů a tento názor nakonec potvrdil i Městský soud v Praze.

Se současným rozvojem technologií se však objevily i další způsoby lokalizace

zaměstnanců, a to například přes Wi-Fi. Každý ze zdrojů Wi-Fi signálu má totiž

svou specifickou MAC adresu137, která se zaznamenává do paměti elektronického

zařízení, a tak je podle nich možné sledovat pohyb a polohu pracovníků. Protože se

údaje do zařízení ukládají automaticky, může být sledování prováděno utajovaně

a zaměstnanec nemusí mít o jeho provádění ani tušení. Přitom lze takovýmto

způsobem získat podrobné informace o chování zaměstnance během dne, jeho

zvycích atp.138

4.2.6 Biometrická identifikace

Biometrie je metoda autentizace osob založená na rozpoznání jedinečných bi-

ologických charakteristik, které jsou pro každého člověka jedinečné a neměnitelné

a zároveň jsou změřitelné. S aplikací biometrických autentifikačních/autorizačních

zařízení se můžeme setkávat v dnešní době čím dál častěji, neboť se jedná o přesné

a rychlé ztotožnění osoby, které však zároveň značnou měrou zasahuje do sou-

kromí zaměstnanců. GDPR, které se na takové údaje vztahuje, je řadí do zvláštní

kategorie údajů, na jejichž zpracování se užije úprava obsažená v čl. 9. Nově na-

příklad nemůže zaměstnavatel využívat biometrické údaje z titulu oprávněného

zájmu, ale bude k takovému jednání potřebovat souhlas zaměstnance.139

V praxi se nejčastěji setkáme s docházkovými systémy na otisk prstu, nebo

využitím biometrických autentizačních prvků pro přístup do uzavřených pro-

stor se servery, chráněnými dokumenty, ochranných pásem nebezpečných zařízení
137Media access control je jedinečný identifikátor síťového zařízení.
138VIDRNA, Jan a Zdeněk KOUDELKA. Zaměstnanci v objektivu kamer: právní aspekty

monitoringu zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ABC. ISBN 978-80-7400-

453-7. s. 198-200.
139NONNEMANN, František a Michaela SKÁCELOVÁ. Zpracování biometrických údajů

ve světle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). © EPRAVO.CZ – Sbírka

zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz [online]. 2017 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zpracovani-biometrickych-udaju-ve-svetle-ob

ecneho-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr-106028.html
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apod. Kromě uvedené daktyloskopické identifikace prstu existují zařízení zalo-

žená na rozlišování oční duhovky, oční zornice, tváře, tvaru vnějšího ucha nebo

třeba daktyloskopie chodila, ale též na základě hlasu nebo pachu lidského těla.140

Tyto způsoby jsou však v dnešní době využívány minimálně.

K zavedení biometrických kontrolních/přihlašovacích systémů by měl být dán

závažný důvod a před jejich zavedením by měla být předmětem zkoumání důvod-

nost instalace takového zařízení a jeho nahrazení jinými technologiemi.141

140RAK, Roman, Vašek MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních

a komerčních aplikacích. Praha: Grada, 2008. Profesionál. ISBN 978-80-247-2365-5.
141Upozornění na změnu v posuzování systémů využívajících biometrické údaje (dříve

„Stanovisko č. 1/2017 - Biometrická identifikace nebo autentizace zaměstnanců“)

[online]. Úřad pro ochranu osobních údajů, 2018 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.uoou.cz/upozorneni-na-zmenu-v-nbsp-posuzovani-systemu-vyuzivaj

icich-biometricke-udaje-drive-quot-stanovisko-c-1-2017-biometricka-identifik

ace-nebo-autentizace-zamestnancu-quot/d-29048/p1=1099

61



62



Názory autora a návrhy de lege

ferenda

Vzhledem k tomu, jak je v dnešní době rozvinuté vytěžování dat (tzv. data

mining), které o nás získávají obchodní řetězce prostřednictvím věrnostních pro-

gramů ale i dalšími způsoby, jsou tito následně schopni ze získaných dat po-

mocí složitých vzorců zjistit velice důvěrné informace, považuji GDPR za dů-

ležitý a správný legislativní počin. Pakliže je v EU zajištěn volný pohyb osob,

je rozumné jim taktéž zajistit prostřednictvím nařízení jednotnou ochranu osob-

ních údajů na území celé unie. Avšak protože se jedná o právní předpis, který se

dotýká každého jednice, jsem toho názoru, že měla být jeho jednotlivá ustano-

vení psána jasně a srozumitelně i pro jedince bez právního vzdělání. Protože je

GDPR z pohledu lajcké veřejnosti psána složitě a až vágně, vyvolal jeho příchod

vlnu obav zejména v řadách živnostníků a malých podnikatelů, kteří se obávali

nových povinností z něj vyplývajících.

Zákonem o zpracování osobních údajů, který prezident republiky podepsal 10.

dubna 2019, dojde ke zrušení funkce 7 inspektorů Úřadu pro ochranu osobních

údajů, přičemž ti současní dokončí funkční období, na nějž byli jmenováni. In-

spektoři řídí jednotlivé kontroly, a to zejména po stránce manažerské a nikoli té

odborné, a dále vykonávají další úkony v působnosti ÚOOÚ. Posoudíme-li výroční

zprávy ÚOOÚ a SUIP, zjistíme, že mnoho podnětů předává ÚOOÚ SUIP kvůli

nepříslušnosti a reálně tak většinu kontrol provádí právě SUIP prostřednictvím

jednotlivých Oblastních inspektorátů práce. Například v roce 2018 provedl ÚOOÚ

celkem 76 kontrol, v roce 2017 celkem 100, avšak z těchto číselných údajů není

zřejmé, čeho se kontroly týkaly. Za to z Roční zprávy SUIP zjistíme, že v roce

2017 provedl 281 kontrol týkajících se ochrany osobních práv zaměstnanců při

provozování kamerových a jiných monitorovacích systémů na pracovišti, za rok

2018 nejsou dosud údaje k dispozici.

Inspektorům náleží za odvedenou práci plat a k němu náležející náhrady podle

zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem

funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a po-
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slanců Evropského parlamentu142. Výsledná výše výdělku tak měsíčně dosahuje

hodnoty okolo 146.000,- Kč. Ač nová právní úprava nově zavádí funkci 2 mís-

topředsedů, kteří musejí splňovat téže požadavky jako předseda úřadu a tudíž

s ohledem na praxi by měli zajistit odbornou činnost, ušetří stát ročně na platu

za 5 zrušených pracovních pozic zhruba 8.920.000,- Kč ročně143. V této souvislosti

jsem toho názoru, že by měly být ušetřené finanční prostředky rozděleny mezi od-

borný aparát kontrolních orgánů, který dosud jednotliví inspektoři manažersky

řídili, a na jejichž odvedené práci reálně činnost úřadů stojí.

Srovnání ochrany obsahu telefonních hovorů s ochranou listovního tajemství

je dle mého názoru správným a logickým řešením, když se oba druhy komunikace

dotýkají soukromí odesílatele a adresáta/telefonistů. Kontrolování obsahu telefon-

ních hovorů je proto možné jen v případě splnění některé z výjimek obsažených

v čl. 9 GDPR. S tímto řešením ochrany soukromí (v tomto případě zaměstnanců)

souhlasím. Za aktuální právní úpravy dochází k odposlouchávání hovorů typicky

zaměstnancům call center, kteří s volajícím udržují nahodilý a zcela profesionální

vztah. Avšak v případě jiných zaměstnanců může docházet se zákazníky nebo

pracovníky jiných firem, k navazování méně formálních, až by se dalo říci, přátel-

ských vztahů. Ty ale mohou být pro firmu mnohdy spíše přínosem. V takovém

případě často telefonní hovory plynule přecházejí z profesní do privátní roviny,

jejíž obsah by měl logicky zůstat zaměstnavateli skryt. A proto se domnívám,

že je správná, že odposlouchávání a nahrávání hovorů není možné.

142Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce před-

stavitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parla-

mentu. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-236
143ČESKO. Důvodová zpráva zákona o zpracování osobních údajů. Vládní návrh zákona o

zpracování osobních údajů. In: Sněmovní tisk. 2018, 138/0. [cit. 29. 3. 2019]. Dostupné také z:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=138&CT1=0
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Závěr

Pracovní právo prošlo dlouhý vývojem a vydělilo se jako samostatný právní

obor v druhé polovině 20. století. Následně vznikla první kodifikace pracovněpráv-

ních norem. V souvislosti se změnou politického režimu v zemi bylo nutné právní

úpravu změnit, a proto byla přijat současné době účinný zákon č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, který sice v mnohém vycházel z předešlé právní úpravy, ale napří-

klad pro tuto práci důležitý § 316 ZP prošel změnou.

Zato obor ochrany osobních údajů je poměrně mladý a neprošel tak dlou-

hým historickým vývojem. Důležitým evropským dokumentem z této oblasti je

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně jejích 16 dodatko-

vých protokolů. Zdaleka důležitějším dokumentem je však Úmluva č. 108, která

byla prvním mezinárodním dokumentem na úrovni hard law, která upravovala

zpracování osobních údajů automatizovaným způsobem. Stala se východiskem

pro dnes již neúčinnou směrnici č. 95/46/ES a tím potažmo i nedávno přijatému

GDPR.

V případě sledování zaměstnanců se dostávají do konfliktu právo na ochranu

soukromí a právo na ochranu vlastnictví. Právo na soukromí a jeho ochranu, které

souvisí s ochranou osobních údajů, nalezneme v ústním pořádku ČR. Stejně tak

obsahuje LZPS právo na ochranu vlastnictví, které je stěžejní z hlediska zájmu

zaměstnavatele při zavádění sledovacích zařízení.

Kromě ústavního práva je nutné se zaobírat i dalšími právními východisky.

Občanský zákoník, který je právním kodexem pro oblast soukromého práva, ob-

sahující právní zásady platné pro všechny obory soukromého práva, mezi které

patří zásada ochrany života a zdraví, svobody, cti důstojnosti a soukromí. Gene-

rální klauzulí obsahující výčet osobnostních práv člověka je § 81 NOZ. Stejně tak

občanský zákoník stanovuje způsoby odčinění nemajetkové újmy způsobené zása-

hem do osobnostních práv člověka, kterým má být v prvé řadě morální satisfakce

a případně peněžní satisfakce.

Z právních norem oborů soukromého práva je pro téma diplomové práce stě-

žejní zákoník práce, jež zavádí oprávnění zaměstnavatele provádět kontrolu vná-

šených a vynášených věcí na pracoviště zaměstnanci, ale hlavně provádět v odů-
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vodněných případech sledování zaměstnanců.

Ač se mohou na první pohled zdát některá ustanovení trestního zákoníku re-

levantní, nelze je jako takové, vždy z důvodu některé ze stanovených podmínek

v hypotéze právní normy, užít na případy sledování zaměstnanců. Významný je

ale zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který upravuje odpovědnost

zaměstnavatele za konání členů statutárních orgánů, osob ve vedoucím postavení,

jakož i zaměstnanců a přičitatelnost jejich chování zaměstnavateli. V souvislosti

s tímto zákonem se ve značné míře zvýšila potřeba zaměstnavatelů kontrolovat

činnost pracovníků, neboť pro něj ve značné míře znamenají riziko trestního po-

stihu.

Druhým z relevantních odvětví veřejného práva je právo správní, ač se ze zá-

kona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, užije za účinnosti

GDPR pouze úprava týkající se organizace Úřadu pro ochranu osobních údajů

a v případech, kdy GDPR předpokládá úpravu vnitrostátním právním předpisem.

GDPR je novým sekundárním právním předpisem Evropské unie stanovujícím

podmínky pro automatizované i neautomatizované zpracování osobních údajů.

Jako takové má zajistit jednotnou ochranu subjektů údajů ve všech zemích EU a je

zřejmě nejkomplexnějším souborem pravidel o ochraně osobních údajů na světě.

Ač vychází z předchozí směrnice 95/46/ES, přináší nové povinnosti a přísnější

pravidla pro správce a zpracovatele osobních údajů.

Se změnou evropské právní úpravy souvisí i potřeba změny tuzemského zá-

kona, který reflektuje přijaté změny. Zákon o zpracování osobních údajů inkorpo-

ruje GDPR i Směrnici 2016/680. Zákon kromě jiného upravuje strukturu Úřadu

pro ochranu osobních údajů, když v jeho důsledku zaniká funkce 7 inspektorů

a nově zavádí 2 místopředsedy jako zástupce předsedy úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů je státní orgán vykonávající dozor nad do-

držováním povinností v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Druhým z or-

gánů dohlížejících na provádění monitoringu zaměstnanců je Státní úřad inspekce

práce, který naopak kontroluje dodržování pracovněprávní úpravy.

Sledování zaměstnanců je formou ochrany majetku zaměstnavatele a taktéž

prostředkem kontroly chování pracovníků v pracovní době. Tím se však dostá-

vají do konfliktu základní práva zaměstnavatele a zaměstnance, které je nutné
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vzájemně poměřit prostřednictvím testu proporcionality, který zhodnocuje kri-

térium vhodnosti, potřebnosti a poměřování jednotlivých konkurenčních práv.

Oprávnění provádět sledování zaměstnanců v případě závažného důvodu spočíva-

jícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele vyplývá z ustanovení § 316 odst.

2 zákoníku práce. Z dalších odstavců téhož paragrafu vyplývá zákaz užívat pra-

covní prostředky k soukromým účelům bez souhlasu zaměstnavatele a informační

povinnost zaměstnavatele o provádění sledování.

Některé případy prováděného monitoringu jsou v souladu s GDPR považovány

za zpracování osobních údajů, z čehož zaměstnavatelům jako jejich správcům

vyplývají povinnosti. Zpracování se řídí jasnými zásadami uvedenými v 2. kapitole

GDPR, kterými jsou zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového

omezí apod.

Prvním z rozebíraných způsobů sledování zaměstnanců je provozování kame-

rového systému. typy takových systémů, které neukládají nahrávky a nevytvářejí

záznam, jsou spíše dohledovým nástrojem a nejsou považovány za způsob zpra-

cování osobních údajů. Z toho důvodu se na takovou činnost nevztahují pravidla

obsažená v GDPR. Kdežto kamerové systémy se záznamovým zařízením jsou

častější metodou sledování dění na pracovišti. Monitorované oblasti musejí být

náležitě označeny, aby bylo pracovníkům, i třeba 3. osobám zřejmé, že jsou pod

dohledem kamer. Pořízené záznamy může správce nebo zpracovatel uchovávat jen

po omezenou dobu nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, zpravidla po dobu

24 hodin.

Podobným případem sledování kamerovým systémem je i kontrolování slu-

žebního telefonu. Zde můžeme sledování rozdělit na kontrolování obsahu hovorů

a kontrolování použití služebního telefonu. V případě kontrolování obsahu hovorů

existují 2 režimy. Prvním takovým je odposlouchávání bez pořizování nahrávek,

které není považováno za zpracování osobních údajů. Druhým režimem je na-

hrávání hovorů typicky zaměstnancům call center, které je umožněné na základě

výjimek stanovených v článku 6 odst. 1 GDPR, protože je prováděno z důvodů

nezbytných pro splnění smlouvy či splnění zákonných povinností. Předmětem

kontrolování běžných zaměstnanců ale může být využívání zařízení – množství

uskutečněných hovorů a odeslaných textových zpráv.
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V rámci komunikace se při plnění pracovních úkolů pracovníci taktéž komuni-

kují prostřednictvím listovní nebo e-mailové korespondence, jejíž ochrana je též

zakotvena už v článku 13 LZPS. Je-li zaměstnanci doručována do zaměstnání ko-

respondence, je klíčovým ukazatelem toho, zda se jedná o služební nebo soukromý

dopis to, v jakém pořadí je uveden adresát a název instituce. Pakliže je na prv-

ním místě uvedena společnost, jedná se o korespondenci služební. Podobné je to

i s rozlišením toho, zda je e-mailová schránka soukromá. Pakliže je tvořena jmé-

nem a příjmením zaměstnance, je považována za schránku soukromou. Kontrola

soukromé schránky ze strany zaměstnavatele je možná po předchozím upozor-

nění v případě hrozby škody nebo jiné újmy z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti

zaměstnance apod.

Z toho také vyplývá, že zaměstnanci pravidelně využívají ke své práci slu-

žební počítače. Pakliže mají dovoleno je používat i k soukromým účelům, měl by

vnitropodnikový předpis stanovit způsob, jakým jsou odděleně uloženy soukromé

soubory od těch pracovních. Do takové složky poté zaměstnavatel nemůže v rámci

kontroly prováděné z důvodu ochrany firemního majetku nebo firemního know-

how nahlížet. Avšak v souladu s rozsudkem ESLP ve věci Libert proti Francii

nemůže zaměstnanec označit za soukromý celý obsah počítače a tím se vyloučit

možnost provádění kontroly.

Dalšími rozebíranými způsoby kontrolování zaměstnanců je sledování pro-

střednictvím GNSS lokace, jež bývá nejčastěji umísťováno do služebních auto-

mobilů. Sledování ovšem nesmí probíhat v době využívání vozidla k osobním úče-

lům zaměstnance, je-li umožněno. A dále je rozebírána biometrická identifikace

založená na rozpoznávání biologických charakteristik specifických pro každého je-

dince. Protože se jedná o zvláštní osobní údaje, je nutné s takovými údaji nakládat

podle zvláštních pravidel. Ale v prvé řadě by mělo být předmětem zkoumání, zda

je instalace takového monitorovacího systému důvodné a nelze účelu dosáhnout

jinými technologiemi.
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Seznam použitých zkratek

Zkratka Význam zkratky

ESLP Evropský soud pro lidská práva

EU Evropská unie

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou-

vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení

o ochraně osobních údajů)

LZPS Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., ústavní zákon, kterým se

uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako

ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské

Federativní Republiky

NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Směrnice

2016/680

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem

prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů

nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zru-

šení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

Směrnice

95/46/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne

24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-

cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

SUIP Státní úřad inspekce práce

TOPO Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Úmluva č. 108 Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpra-

cování osobních dat z 28. ledna 1981
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Zkratka Význam zkratky

ÚOLP Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z

18.března 1992

ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů

Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky

ZOchOsÚ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZP Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

předpisů
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Sledování zaměstnanců

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá tématem sledování zaměstnanců. Cílem diplomové

práce je přinést čtenáři informace o právní úpravě monitoringu zaměstnanců s

přihlédnutím k právním aspektům ochrany osobních údajů v rámci takového jed-

nání, a to v reflexi nedávných změn evropské legislativy. Stěžejní právní úpravou

je ustanovení § 316 zákoníku práce, jakož i právě evropská úprava ochrany osob-

ních údajů GDPR. Práce je dělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje

historii pracovního práva a historii ochrany soukromí a osobních údajů. Ve druhá

části textu jsou rozebrána jednotlivá právní východiska sledování zaměstnanců.

Třetí kapitola je věnována historii a činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

a Státnímu úřadu inspekce práce jakožto dozorovým orgánům. Poslední čtvrtá

kapitola se zabývá rozborem jednotlivých způsobů sledování zaměstnanců, a to

kamerovými systémy, kontrolou korespondence, telefonních hovorů a služebního

počítače, sledováním polohy a biometrickou identifikací.

Klíčová slova

Sledování zaměstnanců, kamerové systémy, GDPR
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Monitoring of Employees

Abstract

The thesis aims to provide a critical review of the complex topic of employees

monitoring to the reader. The thesis summarises the information from the le-

gislation connected to employees monitoring concerning the legal aspects of per-

sonal data protection. The thesis also takes into account the recent changes in

European legislation. The primary legislation related to this subject is the pro-

vision of Section 316 of the labour code, as well as the European regulation of

personal data protection GDPR. The thesis is divided into four chapters. The

first chapter offers a historical overview of the labour law and the protection

of privacy and personal data. In the second chapter, the particular legal bases

of employees monitoring are analysed. The third part is focused on the history

and the activity of the supervisory authorities which are the Office for Perso-

nal Data Protection and the State Labour Inspection Office. In the last chapter,

the particular methods of employees monitoring, namely closed-circuit television,

control of correspondence, phone calls and business computers, location tracking

and biometric identification are described and analysed.

Keywords

Employees monitoring, closed-circuit television, GDPR
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