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Úvod 

  Většina z nás využívá fotografie k zachycení běžných i výjimečných okamžiků 

v našich životech. Nehledě na to, na jakém konci fotoaparátu se člověk nachází, 

se vznikem fotografie vznikají všem zúčastněným osobám práva a povinnosti. 

Účastníkem vztahu souvisejícího s fotografií může být autor fotografie, fotografovaná 

osoba i osoba, na základě jejíhož pokynu byla fotografie vytvořena. Fotografie může být 

uměleckým dílem nebo jen zachycením podobizny osoby, kterou automatizovaně vytvoří 

přístroj. Na fotografii je nutno pohlížet komplexně, nejen například optikou autorského 

práva, a to zejména v případech, kdy jsou na fotografii zobrazeni lidé. Každý člověk totiž 

má právo na ochranu osobnosti a soukromí, v tomto případě osobnostní právo rozhodovat 

o zachycení vlastní podoby a použití podobizny, které je chráněno zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů1. A nejen to. Fotografie 

může být také nosičem osobních údajů o osobě, která je na takové fotografii zachycena. 

Pokud je dané využití fotografie také zpracováním osobních údajů, bude se na takové 

zpracování vztahovat 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)2. 

Zaměstnavatelé často v rámci pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem, který upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce3, využívají 

fotografie osob a jejich podobizny pro různé účely. Zaměstnavatel může mít databázi 

fotografií pořízenou k vytvoření zaměstnaneckých (služebních) průkazů nebo databázi 

fotografií zaměstnanců, ke které mohou mít přístup ostatní zaměstnanci, a jejímž cílem je 

usnadnění komunikace, což je vhodné zejména ve větších společnostech, kde se nemusí 

všichni zaměstnanci znát. Zaměstnavatel může také využívat fotografie k informování 

zaměstnanců, ale i dalších osob o událostech či kulturních, společenských nebo 

sportovních akcích ve společnosti nebo ke své propagaci na webových stránkách či 

sociálních sítích, ať už prostřednictvím reportáží o průběhu společenských akcí 

                                                           
1 Dále „občanský zákoník“ nebo „OZ“. 
2 Dále jen „GDPR“. 
3 Dále jen „zákoník práce“. 
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pořádaných zaměstnavatelem nebo zveřejněním podobizen zaměstnanců a jejich pozic, 

či služeb, které nabízejí.  

Některá z těchto popsaných nakládání s fotografiemi mohou být považována 

za zpracování osobních údajů dle GDPR, a na některá se vztahuje pouze ochrana podle 

občanského zákoníku. Zaměstnavatel by také neměl zapomenout na autorská práva 

k fotografii, kterými se však tato práce zabývat nebude. 

Cílem této diplomové práce je postihnout možnosti využití fotografií osob, 

se zaměřením na fotografie zaměstnanců pořízené zaměstnavatelem, od vytvoření 

fotografie, přes zveřejnění či jiné využití, uchování až po likvidaci fotografií, a to před 

vznikem pracovněprávního vztahu, během něj a po jeho zániku. Cílem je také upozornit 

na nejasnosti, které mohou v praxi vyvstat, zejména s ohledem na nesnadné rozlišení 

toho, kdy zaměstnavatel jedná pouze v režimu ochrany osobnosti dle občanského 

zákoníku, a kdy v režimu ochrany osobních údajů, a předestřít řešení těchto situací 

v praxi. První kapitola bude věnována obecné právní úpravě fotografie v občanském 

zákoníku se zaměřením na aplikaci v pracovním právu. Druhá kapitola bude zaměřena na 

fotografie zaměstnanců z hlediska ochrany osobních údajů v kontextu pracovněprávních 

vztahů a ve třetí kapitole budou poznatky z předcházejících kapitol prakticky aplikovány 

na pracovněprávní vztah, tedy bude probráno využití fotografie před vznikem, 

pracovněprávního vztahu, po vzniku a po zániku. Cílem této práce není popsat všechny 

právní instituty ve výše zmíněných právních oblastech, ale pouze ty, které jsou relevantní 

z hlediska využití fotografií zaměstnavatelem. Při psaní této práce bude využita metoda 

normativně deskriptivní, metoda analýzy informací a komparativní metoda.  
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1  Ochrana osobnosti a fotografie 

Pro vyřešení otázky týkající se toho, jak by měl zaměstnavatel zacházet 

s fotografiemi zaměstnance je potřeba nejdříve absolvovat krátký exkurz do občanského 

práva. Občanský zákoník stanoví, že každý má právo rozhodovat o tom, zda má být 

zachycena jeho podoba na fotografii a proti neoprávněnému zachycení podoby se bránit. 

S tím je spojeno i další právo, a to právo člověka určit, zda bude fotografie, na níž je 

zachycena jeho podoba, dále šířena. Z těchto práv osob vyplývají pro zaměstnavatele 

určitá omezení při využívání fotografií. 

1.1. Právo na ochranu osobnosti  

Právo na ochranu osobnosti a soukromí je zakotveno v mezinárodním právu např. 

v podobě Mezinárodního paktu o občanských a politických právech či v Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv a svobodu, i v právu Evropské unie, zejm. v Listině 

základních práv EU. V ústavním právu nalezneme právní základy ochrany osobnosti 

v zákoně č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 

1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky (dále jen „LZPS“), a to v článcích 7-13. Článek 7 se týká obecně práva na 

soukromí a články 10, 12 a 13 zakotvují ochranu osobnosti, nedotknutelnost obydlí 

a listovní tajemství.  

 Složky ochrany všeobecného osobnostního práva se vzájemně doplňují a ochrana 

„bude často realizována v souběhu s jinými způsoby ochrany, které upravují další právní 

předpisy, a to jak předpisy práva soukromého, tak i veřejného“4 Otázka ochrany 

osobnosti tedy souvisí s řadou právních odvětví. V soukromém právu je dominantní 

úprava v občanském zákoníku5, která konkretizuje ústavně vyjádřená základní práva 

a svobody6, jež jsou dle čl. 1 věty druhé LZPS nezadatelná, nezcizitelná. Občanský 

zákoník v ustanovení § 19 odst. 2 tento zákaz zdůrazňuje a stanoví, že přirozená práva 

                                                           
4 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 9788073805401., str. 360. 
5 Ochrana osobnosti je podrobněji v § 81 až 117 občanského zákoníku. Náhradu majetkové a nemajetkové 

újmy nalezneme v § 2894-2971 OZ. Do ochrany osobnosti spadá také ochrana jména, kterou nalezneme v 

§ 77 an. OZ. 
6 DOLEŽAL, Tomáš/ DOLEŽAL, Adam In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kolektiv: Občanský zákoník: 

velký komentář. Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013-. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1., str. 508. 
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spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát, a to ani dvoustranným 

právním jednáním, např. v pracovní smlouvě či v dohodě o provedení práce. Takové 

právní jednání je zdánlivé a nepřihlíží se k němu. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv 

v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku. Při dodržení 

principu proporcionality mohou být tato práva omezena ze strany zákonodárce, veřejné 

moci i jednáním subjektu těchto práv, přičemž nesmějí být porušeny dobré mravy, 

veřejný pořádek či zákon. 

Mezi další právní předpisy, které doplňují občanskoprávní úpravu osobnostního 

práva patří například zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 

zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, předpisy správní a trestní, 

zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a pro účely této práce nejdůležitější: zákoník 

práce a GDPR. 

1.2. Ochrana osobnosti v zákoníku práce 

Ochrana osobnosti zakotvená v LZPS musí být respektována 

i v pracovněprávních vztazích vznikajících při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli.7 Zákoník práce chrání osobnost člověka jako zaměstnance, 

tedy v souvislosti s výkonem závislé práce.8 Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba, 

která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.  

Obecně v pracovním právu bývá ochrana osobnosti zaměstnance nejčastěji 

spojována s rovným zacházením se zaměstnanci a zákazem diskriminace9, obtěžováním 

či kontrolou zaměstnance v souvislosti s výkonem práce a ochranou majetku 

zaměstnavatele, zejména prostřednictvím sledování zaměstnance (kontrola elektronické 

pošty, sledování přístupů na internet, provoz kamerových systémů). Můžeme se však 

                                                           
7 § 1 písm. a) zákoníku práce. 
8 ZUKLÍNOVÁ, M., ŠUSTEK, P. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské 

právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2016, ISBN 978-80-7552-187-3., str. 256. 
9 § 16 a § 17 zákoníku práce. 
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setkat i s neoprávněným nakládáním s podobiznou zaměstnance, např. formou zveřejnění 

fotografie zaměstnance bez jeho souhlasu na internetu či použití jeho fotografie získané 

ze životopisu, který zaměstnanec předkládal zaměstnavateli jako uchazeč o zaměstnání.  

Ochrana osobnosti zaměstnance se dále projevuje v ust. § 316 zákoníku práce. 

Toto ustanovení má chránit majetková práva zaměstnavatele v souvislosti s využíváním 

výrobních a pracovních prostředků zaměstnancem. Čtvrtý odstavec § 316 se vztahuje 

k ochraně osobních údajů, neboť stanoví, které informace může zaměstnavatel 

o zaměstnanci shromažďovat. 

Shromažďování informací je vymezeno negativně a to tak, že zaměstnavatel 

nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem 

práce a se základním pracovněprávním vztahem. 

Zákoník práce se vztahuje „nejen na zaměstnance, ale i na osoby ucházející se 

o zaměstnání“10. Výslovně je uchazeč o zaměstnání chráněn v ust. § 30 odst. 2 zákoníku 

práce v tom smyslu, že od něj zaměstnavatel nesmí vyžadovat v souvislosti s jednáním 

před vznikem pracovního poměru údaje, které bezprostředně nesouvisejí s uzavřením 

pracovní smlouvy (takovým údajem v určitých případech může být fotografie uchazeče). 

Další právní úpravu týkající se ochrany osobnosti (kromě ochrany osobních údajů) 

zákoník práce neobsahuje. Vzhledem k tomu, že ust. § 4 zákoníku práce výslovně stanoví 

subsidiaritu občanského zákoníku, bude se pro případy, kdy nelze použít zákoník práce, 

aplikovat právě občanský zákoník, vždy v souladu se základními zásadami 

pracovněprávních vztahů. „Subsidiární aplikace ObčZ na pracovněprávní vztahy však je 

možné jen pokud to z povahy věci připadá v úvahu (…)“11, což v případě ochrany 

osobnosti nepochybně připadá.  

1.3. Fotografie a ochrana osobnosti v občanském zákoníku  

Občanský zákoník vychází z dosavadního jednotného pojetí všeobecného 

osobnostního práva, které se vnitřně dělí na různé stránky lidské osobnosti dle předmětu 

ochrany, jako je podoba, soukromí, zdraví, důstojnost atd. Zásah do jakéhokoliv z těchto 

                                                           
10 BĚLINA, Miroslav In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. 

vydání. V Praze: C. H. Beck, 2019. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0., str. 64. 
11 BĚLINA, Miroslav In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. 

vydání. V Praze: C. H. Beck, 2019. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0., str. 49. 
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osobnostních hodnot je zásahem do všeobecného osobnostního práva jako takového.12 

Ustanovení § 81 OZ13 je generální klauzulí, která upravuje celou oblast ochrany osobnosti 

a poskytuje ochranu „všem dílčím osobnostním hodnotám v rámci jednotného 

všeobecného osobnostního práva.“14  

Osobnost člověka jako předmět soukromoprávní ochrany zahrnuje vše, čím se 

člověk projevuje navenek ve vztahu ke svému okolí, a to jak po stránce fyzické, tak po 

stránce duchovní a duševní“15. Hodnoty tvořící integritu osobnosti jsou spjaty s člověkem 

od jeho narození po celou dobu života a částečně také v rámci postmortální ochrany.16 

Osobnost je tvořena složkou osobnosti a projevy osobní povahy. Složkami osobnosti je 

např. tělesná integrita, svoboda, soukromí, které tvoří součást osobnosti jako takové a 

jsou s její existencí nerozlučně spjaty.17 Projevy osobní povahy se rozumí „jakékoliv 

vyjádření vztahující se k fyzické podobě (…), za obrazový projev osobní povahy je pak 

třeba považovat zejména fotografie, obrazy a další podobizny fyzických osob, ze kterých 

je fyzická osoba, ať již přímo nebo nepřímo, identifikovatelná“18. Fotografie zachycuje 

charakteristické rysy osoby, v čemž spočívá osobní povaha takových obrazových projevů 

a jako projev osobní povahy může po vzniku existovat ve vnějším světě nezávisle na 

(fyzické) existenci osobnosti jako takové.19 Neoprávněný zásah do projevu osobní 

povahy může spočívat „zejména v jakékoliv neoprávněné dispozici s tímto, byť jedním 

jediným projevem, a to počínaje jeho pořízením, přes nakládání (např. čtení, poslech, 

zveřejnění apod.), až po jeho zničení (znehodnocení, likvidaci či skartaci).“20  

                                                           
12 PLECITÝ, V. In: PLECITÝ, V., SALAČ, J., BAJURA, J. a kol. Úvod do studia občanského práva. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-703-5, str. 53. 
13 § 81 (1) - Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít 

svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého; § 81 (2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost 

člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy 

osobní povahy. 
14 PLECITÝ, V. In: PLECITÝ, V., SALAČ, J., BAJURA, J. a kol. Úvod do studia občanského práva. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-703-5, str. 53.  
15 Tamtéž. 
16TŮMA, Pavel In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9., str. 395. 
17TŮMA, Pavel In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9., str. 396. 
18 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 9788073805401., str. 365. 
19 TŮMA, Pavel In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9., str. 396. 
20 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 9788073805401., str. 365. 
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Právo na podobu a podobiznu upravuje ust. § 84 a § 85 OZ. V těchto ustanoveních 

jsou popsány podmínky zachycení podoby a zveřejňování podobizny. V rámci práva na 

podobu je nutné rozlišovat mezi právem na podobu v užším smyslu a mezi právem 

k podobizně21, proto je nutné rozlišit pojem podoba od pojmu podobizna. 

 Podoba člověka je „jedním z projevů člověka osobní povahy a jako takový 

představuje stránku osobnosti a předmět absolutního práva osobnostního podle 

občanského zákoníku“22 nebo také souhrn charakteristických rysů člověka, které 

znázorňují jeho individualizovaný tělesný vzhled, zejména tvář, případně celou postavu.23  

Podobizna představuje „jeden z možných způsobů zobrazení podoby člověka“24, 

tedy „hmotné zobrazení člověka živého i zemřelého (obrazem, fotografií, karikaturou 

apod.) za předpokladu, že zobrazená osoba je identifikovatelná“25, a to jakýmikoliv 

technickými prostředky (fotografie, obrazy, audiovizuální záznamy). Člověk musí být na 

podobizně identifikovatelný dle svých charakteristických rysů postavy a tváře, 

a o podobiznu se jedná i v případě, kdyby sama podobizna ještě nebyla dohotovená 

(negativ fotografie, skica malířského portrétu atd.).26 Fyzická osoba má právo, aby k ní 

byla přiřazována právě její podoba a aby touto podobou byla identifikována.27 

Knap hovoří o tom, že identifikovatelnost nemusí spočívat pouze ve vlastním zobrazení, 

ale půjde o podobiznu i v případě, „jestliže identita zobrazeného vyplývá z uvedení jména 

                                                           
21 Rozsudek NS ČR ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 30 Cdo 936/2005. 
22 TŮMA, Pavel In: LAVICKÝ, Pavel a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9., str. 502. 
23 ZUKLÍNOVÁ, M., ŠUSTEK, P. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské 

právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 262. 
24 TŮMA, Pavel In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9., str. 503. 
25 ZUKLÍNOVÁ, M., ŠUSTEK, P. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské 

právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 262. 
26 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6, str. 291. 
27Rozsudek NS ČR ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 30 Cdo 936/2005. Identifikovatelnost osoby posuzuje 

v jednotlivých případech soud. Příkladem může být případ atletky Zuzany Hejnové, jejíž fotografie byla 

vzorem pro známku vydanou k Olympiádě v Riu de Janeiro v roce 2016 (viz Příloha č. 1). Soud řešil, zda 

silueta zobrazená na známce vydané Českou poštou dostatečně identifikuje Zuzanu Hejnovou, a zda běžný 

člověk na první pohled Hejnovou na známce pozná. Obvodní soud pro Prahu 1 zatím nepravomocně 

rozhodl, že fotografie Hejnovou dostatečně neidentifikuje. Fotografie posloužila jako vzor, hlavní rysy byly 

změněny a Hejnová tak nemá nárok na odškodnění. Hejnová podala odvolání.  
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nebo event. z jiných souvislostí, za nichž k použití snímku došlo“28 a upozorňuje také na 

zvláštní druh užití např. postav sportovců k nejrůznějším komerčním účelům, hlavně pro 

případy, kdy se využívá popularita osob získaná např. sportovními výkony k obchodním 

účelům, které jsou původním výkonům zpravidla cizí.29 K takovému použití je vždy 

potřeba svolení. 

Obsahem práva na podobu je zejména užívací a dispoziční oprávnění ve vztahu 

k zachycení podoby člověka. Absolutní osobnostní právo člověka k zachycení vlastní 

podoby zahrnuje především výlučné oprávnění člověka rozhodnout o zachycení či 

nezachycení vlastní podoby, a to formou jejího vyjádření v jakékoli objektivně 

vnímatelné formě.30 Užívací a dispoziční oprávnění k podobizně v pozitivním smyslu 

zahrnuje „oprávnění užívat podobiznu sám, a to jakýmkoliv způsobem, případně též 

udělovat jiným souhlas k jejímu užívání. V negativním smyslu toto právo zahrnuje 

oprávnění bránit se proti neoprávněnému použití podobizny.“31  

Ustanovení § 86 OZ upravuje soukromí jako takové a zároveň chrání člověka 

„proti narušení jeho soukromých prostor, tedy v soukromí v jeho prostorové dimenzi, a to 

bez ohledu na pořízení záznamu o tom“32. 

České právo využívá také pojem obrazový snímek, kterému taktéž přiznává 

ochranu. Obrazové snímky se od podobizny odlišují tím, že „vedle podoby fyzické osoby 

zachycují i jiné obrazy“33. Zachytit podobu člověka mohou také kamerové systémy, 

z nichž mohou vzniknout obrazové snímky, které může mít zaměstnavatel zájem využít. 

Problematika kamerových systémů však není předmětem této práce, i když je nepochybně 

možné se touto tematikou ve vztahu k fotografiím inspirovat.  

                                                           
28 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6, str. 293.  
29 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6, str. 297. 
30 TŮMA, Pavel In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9., s. 503. 
31 Rozsudek NS ČR ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 30 Cdo 1873/2006. 
32 KOKEŠ, Marian In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír; Občanský zákoník: komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1., str. 141. 
33 KINDL, Milan In: ROZEHNAL Aleš a kol. Občanský zákoník: praktický komentář: svazek I. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-742-9, str. 83. 
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Ochrana osobnosti dle občanského zákoníku je teoreticky i prakticky spjata 

s ochranou osobních údajů. Pořídit, používat, šířit i zveřejňovat fotografie lze jak 

v režimu (pouze) občanského zákoníku, tak i v režimu ochrany osobních údajů. Tyto 

režimy nakládání s fotografiemi popisuje Úřad pro ochranu osobních údajů (dále 

„ÚOOÚ“) ve stanovisku č. 12/201234. Užití fotografií bude podléhat pouze občanskému 

zákoníku v případě, že takové užití není zpracováním osobních údajů.  

1.4. Soukromí zaměstnanců 

Právo na soukromí obecně je složkou osobnosti člověka a judikatura jej definuje 

jako „právo fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení, zda, popř. v jakém rozsahu 

a jakým způsobem mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným, 

a zároveň se bránit proti neoprávněným zásahům do této sféry ze strany jiných osob 

s rovným právním postavením...“35 nebo jako „fyzickou a psychologickou integritu 

člověka“ 36. Literatura definuje soukromí jako souhrn všeho, co je člověku nejbližší, tedy 

lidí, hodnot, i prostor (za prostory se považuje nejen obydlí, ale i okolí člověka, kde se 

často zdržuje včetně jeho pracoviště). Jde nejen o to, co se týká jeho vlastního života, 

ale i o všechny jeho vztahy k tomu, co jeho soukromý život spoluvytváří (…).37 

Judikatura ESLP zahrnuje do pojmu soukromý život také „aktivity související s pracovní 

činností“38 nebo „činnosti odehrávající se ve veřejné sféře“39. Většina lidí má totiž 

„značnou, ne-li největší možnost rozvíjet vztahy s okolním světem během pracovního 

života“40.  

Zaměstnanec má právo na soukromí i na pracovišti, avšak s určitými specifiky. 

Do práva na soukromí spadá právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi, 

                                                           
34 Stanovisko č. 12/2012 Úřadu pro ochranu osobních údajů- K použití fotografie, obrazového a zvukového 

záznamu fyzické osoby (aktualizace říjen 2017), dostupné z: https://www.uoou.cz/stanovisko-c-12-2012-

k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-rijen-

2017/d-27693. 
35 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3063/2009. 
36 Rozhodnutí ESLP ze dne 4. 12. 2008, č. 30562/04; 30566/04 ve věci S. a Marper v. Spojené království. 
37 ZUKLÍNOVÁ, M., ŠUSTEK, P. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské 

právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 262. 
38 Rozhodnutí ESLP, Fernández Martínez proti Španělsku, č. 56030/07, rozsudek velkého senátu ze dne 

12. června 2014, § 110. 
39 Rozhodnutí ESLP, Von Hannover proti Německu (č. 2), č. 40660/08 a 60641/08, rozsudek velkého senátu 

ze dne 7. února 2012, § 95. 
40 Rozhodnutí ESLP, Niemietz proti Německu, č. 13710/88, rozsudek ze dne 16. prosince 1992, § 29. 

https://www.uoou.cz/stanovisko-c-12-2012-k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-rijen-2017/d-27693
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-12-2012-k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-rijen-2017/d-27693
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-12-2012-k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-rijen-2017/d-27693
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-12-2012-k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-rijen-2017/d-27693
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-12-2012-k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-rijen-2017/d-27693
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soukromé i profesní povahy. Soukromý a profesní život lze pouze těžko oddělit, „neboť 

v rámci pracovních aktivit má většina lidí v současné době největší příležitost navazovat 

a rozvíjet vztahy s vnějším okolím.“41 Zaměstnanec má právo nebýt pod neustálým 

dohledem zaměstnavatele, což ale neznamená, že se může bez povolení zaměstnavatele 

zabývat v pracovní době svými soukromými záležitostmi (pokud to není nezbytně 

nutné).42 Je třeba také poznamenat, že zaměstnanec nemůže požívat stejnou míru 

soukromí na všech typech pracovišť (stavba či uzavřená kancelář). Jak hovoří 

komentářová literatura, „míra soukromí je u zaměstnance určována charakterem prostor, 

ve kterých se nachází, dobou, kdy se v nich nachází a jeho vztahem k danému místu 

a legitimnímu očekávání vzhledem k těmto faktorům“43. Zároveň je také míra soukromí 

u zaměstnance „limitována tím, že provádí závislou práci, která je vykovávána ve vztahu 

nadřízenosti a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro něj vykonává osobně“44. „Jak plyne z uvedeného, 

míru ochrany soukromí u zaměstnance je možné přiměřeně limitovat ve prospěch ochrany 

zaměstnavatele a jeho práv“.45 Pojetí soukromí se tedy v různých případech může lišit a 

zaměstnavatel, který si bude pokládat otázku, zda je možné fotografovat zaměstnance při 

výkonu pracovní činnosti nebo při jiné činnosti v rámci místa výkonu práce např. za 

účelem zachycení přestupků zaměstnanců, v rámci interních auditů či pro prezentaci 

společnosti, bude muset toto brát v úvahu. Zaměstnavatel však nebude omezen v takovém 

rozsahu jako při využití kamerových systémů, protože fotografie z povahy věci neslouží 

k neustálému monitoringu zaměstnance. 

  

                                                           
41 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 5 A 107/2013 – 38. 
42 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) 

se zaměřením na pracovněprávní vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-587-3., str. 30. 
43 ŠTEFKO, Martin In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. 

V Praze: C. H. Beck, 2019. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0., str. 1248. 
44 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1771/2011. 
45 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8.2013, sp. zn. 5 As 158/2012. 
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1.5. Souhlas k zachycení podoby a k použití podobizny 

Ustanovení § 84 OZ stanoví, že zachytit jakýmkoliv způsobem podobu člověka 

(vyfotografovat) tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen 

s jeho svolením. Svolení neboli souhlas je „projevem vůle, který je právním jednáním“46, 

který mohou dát osoby způsobilé k právním úkonům.  

Forma souhlasu není občanským zákoníkem stanovena, takže je možné ji zvolit. 

Svolení může být výslovné, ústní či písemné nebo konkludentní. Pod konkludentním 

souhlasem si můžeme představit příklad, že se člověk nechá vyfotit, usměje se do 

objektivu nebo se nebrání zachycení. V určitých případech, například pro komerční užití 

podobizny je vhodné využít písemný souhlas, již vzhledem k tomu, že může být potřeba 

takový souhlas zpětně doložit. Vždy samozřejmě existuje riziko sporu ohledně toho, zda 

byl nebo nebyl udělen souhlas a v jakém rozsahu. Svolení může být jednostranné, 

dvoustranné či vícestranné právní jednání, bezúplatné či úplatné. Za formu souhlasu se 

zachycením podoby a šířením podobizny nelze považovat např. ceduli před vstupem na 

akci, která osoby informuje o tom, že návštěvou akce souhlasí se zveřejněním fotografií 

z akce nebo že vstupem do budovy souhlasí s pořizováním a zveřejňováním fotografií 

z akce. Taková situace totiž není projevem vůle člověka, jež má být na fotografii 

zachycen a jeho podobizna šířena, a nenahrazuje individuální souhlas. Jediným účelem 

takové cedule nebo jiné formy oznámení může být informování účastníků 

o fotografování. Poučení by však mělo být formulováno jasně a srozumitelně, ne 

zavádějícím způsobem. Kromě poskytnutí informace o možnosti fotografování by měl 

zaměstnavatel poučit zaměstnance a účastníky akce o tom, jakým způsobem bude 

s fotografiemi nakládáno a kde je možné požádat o stažení fotografií či odvolání 

souhlasu.  

Od souhlasu se zachycením podoby je nutné rozlišovat souhlas se šířením 

podobizny. Občanský zákoník stanoví pravidlo, že souhlasem se zachycením podoby 

uděluje člověk souhlas též k jeho obvyklému, a s ohledem na okolnosti případu zároveň 

i pro něho předvídatelnému rozšíření podobizny.47 Tuto presumpci souhlasu 

                                                           
46 DOLEŽAL, Tomáš In: MELZER, Filip., TÉGL, Petr a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. 

Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1., str. 545. 
47 Důvodová zpráva k OZ. 
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k rozmnožování a rozšiřování podobizny nalezneme v ust. § 85 odst. 2 OZ, které stanoví, 

že pokud osoba svolí k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že jeho 

podobizna bude šířena, platí, že svoluje i k jejímu rozmnožování a rozšiřování obvyklým 

způsobem, jak jej mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat. Z tohoto 

vyplývá, že by svolení mělo být informované v tom smyslu, že takové svolení „nelze 

vztahovat na rozsah a způsob použití, s nímž dotčený v době udělení souhlasu nepočítal 

a ani počítat nemohl, a tedy nelze dovodit, že k tomuto použití směřovala jeho vůle“48. 

Stručně řečeno, pokud byl souhlas k vyfocení člověka dán nebo lze dovodit, tak platí, že 

člověk svolil k šíření v obvyklém a předvídatelném rozsahu. Jedná se o nevyvratitelnou 

právní domněnku a dokázání opaku tedy nepřichází v úvahu. Rozsah „obvyklosti“ 

v případě sporu může posoudit pouze soud. V rámci pracovněprávních vztahů by se 

mohlo jednat právě o fotografování zaměstnance na společenské akci. Pokud je 

zaměstnanec obeznámen s praktikami zaměstnavatele, např. ví, že zaměstnavatel sdílí 

fotografie na intranetu, tak se dá dovodit, že k tomu zaměstnanec svolil, protože se jedná 

o obvyklý způsob a zaměstnanec jej mohl předpokládat.49 Tato nevyvratitelná domněnka 

svolení k rozmnožování a rozšiřování podobizny se vztahuje pouze na situace, kdy chybí 

svolení k rozšiřování, ale svolení k zachycení podoby dáno bylo. Pokud osoba souhlasí 

s uveřejněním své fotografie v určitém časopise, neznamená to, že mohou být použity 

v časopise jiném či na internetu.50 Dalším příkladem může být souhlas člověka 

s pořízením podobizny na občanský průkaz nebo pas. V takovém případě předpokládáme, 

že jeho podobizna bude použita na příslušný průkaz a ve spise.51 Pod pojmem rozsah 

souhlasu lze rozlišovat nejen účel a způsob užití, ale také územní a časový rozsah a 

množství fotografií, které byly využity.52 Pokud je dán souhlas k určitému účelu nebo 

způsobu užití, nelze šířit fotografii způsobem, který nebylo možné předpokládat. Stejně 

tak svolení k užití fotografie v určitém momentu neznamená, že by mohla být fotografie 

                                                           
48 DOLEŽAL, Tomáš In: MELZER, Filip., TÉGL, Petr a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. 

Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013-. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1., str. 549. 
49 Doležal uvádí jako příklad případ modelky na módní přehlídce. Lze vycházet z toho, že svou účastí na 

přehlídce modelka konkludentně svolila k zachycení podoby přítomnými fotografy a v rámci právní 

domněnky svolila k uveřejnění této fotografie v módním časopise, protože takovou možnost lze rozumně 

předpokládat. Nelze však dovodit, že by tímto dala svolení k uveřejnění např. v erotickém časopise.  
50 DOLEŽAL, Tomáš. MELZER, Filip., TÉGL, Petr a kolektiv: Občanský zákoník: velký komentář. Svazek 

I. § 1-117. Praha: Leges, 2013-. Komentátor. ISBN 978-80-87576-73-1., str. 549. 
51 PLECITÝ, V. In: PLECITÝ, V., SALAČ, J., BAJURA, J. a kol. Úvod do studia občanského práva. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-703-5, str. 57. 
52 VALOUŠEK, Martin. Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii. 

Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-043-7, str. 89. 
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znovu využita po několika letech znovu, byť ke stejnému účelu, pokud tak nebylo 

smluveno. Jiné podmínky samozřejmě mohou být ujednány smluvně.  

Pokud o tomto budou zúčastnění vědět, a přesto se nechají vyfotografovat, 

je možné předpokládat, že svolení poskytli53, což potvrzuje i rozhodovací praxe soudů. 

Z návštěvy společenské akce lze dovodit souhlas s fotografováním návštěvníků54 

(zde pak platí i presumpce souhlasu k rozšiřování obvyklým a očekávatelným způsobem, 

což většinou bude pouze pro interní účely pořadatele akce). Vždy je však nutné ponechat 

zaměstnancům i dalším osobám možnost odmítnout fotografování přímo na takové akci, 

ať už požádáním fotografa o vymazání fotografie nebo jiným vyjádřením přání nebýt 

fotografován.  

OZ také stanoví možnost souhlas s užitím podobizny odvolat, a to i v případě, 

že byl souhlas udělen na dobu určitou. Souhlas je možné odvolat i v případě, kdy si strany 

ujednaly, že je svolení neodvolatelné.55 Z odvolání souhlasu ale plyne riziko pro osobu, 

která dala souhlas se šířením své podobizny. Pokud tento souhlas odvolá bez podstatné 

změny okolností nebo rozumného důvodu, je povinna nahradit škodu osobě, které svolení 

udělil. Škodou mohou být v tomto smyslu marně vynaložené investice nebo ztráta odbytu 

(tedy skutečná škoda a ušlý zisk).56 Pokud by se chtěl zaměstnavatel domáhat náhrady 

škody, bude se vztah řídit dle zákoníku práce, protože je zde otázka náhrady škody 

upravena komplexně. Podstatnou změnou okolností a rozumným důvodem by mohl být 

případ, kdy zaměstnanec ve vedoucí pozici opustí společnost a následně vykonává 

vedoucí funkci v jiné společnosti a fotografie v tomto případě sloužila k propagaci 

společnosti prostřednictvím odbornosti této konkrétní osoby57 nebo prostě nechce být 

z určitého důvodu se společností spojován.  

                                                           
53 SEDLÁŘOVÁ, Martina. K souhlasu osob s pořizováním fotografií a nahrávek na společenských či 

marketingových akcích [online]. 20. 12. 2018 [cit. 2019-01-27].  

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-souhlasu-osob-s-porizovanim-fotografii-a-nahravek-na-

spolecenskych-ci-marketingovych-akcich-108538.html. 
54 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 30 Cdo 92/2018. 
55 RYŠKA, Michal In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír. Občanský zákoník: komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1, str. 146. 
56 Tamtéž. 
57 C. H. BECK. GDPR v kostce: Využití fotografií na internetu [online].  

2018 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrhbpw2njzfzvwcmjt&groupIndex=0&rowIndex=3. 
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V rámci pracovněprávního vztahu by se měl zaměstnavatel v případě, 

že zaměstnanec nebyl výslovně informován zaměstnavatelem o způsobu využití 

podobizny, zamyslet nad tím, zda se souhlas zaměstnance vztahuje jen na uchování 

podobizny ve fotoaparátu, vystavení na sociálních sítích zaměstnavatele, intranetu 

zaměstnavatele atd., a zda může být vybraný účel zaměstnancem považován vzhledem 

k okolnostem za předvídatelný a obvyklý (samozřejmě ze všech hledisek – časového, 

územního, množstevního i způsobu a účelu využití). Dá se počítat s určitým přehledem 

zaměstnance, minimálně v tom smyslu, že zaměstnanec tuší, jakým způsobem 

zaměstnavatel zachází s fotografiemi získanými v rámci jednání či společenských 

a kulturních událostí. V případě konkludentního souhlasu zaměstnance se zachycením 

podobizny na takové akci bude možné dovodit souhlas s takovým použitím, jaké je 

obvyklé u jiného zaměstnavatele ve stejné situaci nebo v obvyklém rozsahu u daného 

zaměstnavatele, je-li s takovým rozsahem zaměstnanec obeznámen. Pokud by byl rozsah 

šíření podobizny širší, než je obvyklé, může se zaměstnanec proti takovému šíření 

ohradit.  

Občanský zákoník stanoví několik výjimek pro případy, kdy k pořízení a použití 

podobizny osoby, a tedy k zásahu do soukromí člověka a do jeho projevů osobní povahy, 

není potřeba svolení. Jedná se o zákonné licence, které nalezneme v § 88 an. OZ. 

1.6. Fotografování osob bez jejich souhlasu 

Bez souhlasu lze vyfotografovat osobu a šířit její podobiznu pouze na základě 

zákonem stanovených výjimek. Všechny tyto výjimky (stejně jako souhlas) lze využít 

pouze přiměřeným způsobem, který nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.58 

Tyto zájmy jsou za všech okolností nedotknutelné a je třeba je vždy bezpodmínečně 

šetřit.59 „Přiměřené je použití jen tehdy, jestliže je co do formy, rozsahu i obsahu 

odůvodněno potřebou užití k účelu, k němuž oprávněný dal svolení nebo pro který byla 

stanovena zákonná licence a jestliže tomuto účelu vyhovuje i svým způsobem.“60 I užití 

fotografie, které je samo o sobě přípustné, může totiž „vyústit v závažný zásah do 

                                                           
58 Ust. § 90 OZ. 
59 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6, str. 306. 
60 Tamtéž. 
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osobnostní sféry, např. vzhledem k souvislostem, za nichž k němu došlo, popř., do nichž 

bylo situováno, nebo vzhledem ke komentáři, který k němu byl připojen.“61 

K posouzení přiměřenosti se využívá tzv. test proporcionality, ve kterém se 

poměřuje vhodnost a potřebnost použití fotografie. Poměřována je také potřeba ochrany 

práv a zájmů osoby, která fotografii využila s potřebou ochrany osobnostních práv osoby 

dotčené. Při tomto poměřování hraje roli „legitimita cíle pořízení záznamu, charakter 

zachycené činnosti dotčeného (z hlediska nezákonnosti nebo míry dotčení soukromí), 

nebo vzájemné postavení obou osob (ochrana slabší strany), místo pořízení záznamu 

(veřejné či soukromé prostory)“62. Zároveň je třeba zvažovat a porovnávat pouze 

prostředky, které mají efektivní potenciál skutečně dosáhnout sledovaného cíle“63. 

Hranice přiměřenosti je překročena vždy, když je fotografie použita pro obchodní 

a reklamní účely.64 

1.6.1. Zákonné licence 

Občanský zákoník obsahuje v ust. § 88 a § 89 podmínky, za kterých je možné 

podobiznu člověka zachytit a použít i bez jeho svolení. Jedná se o bezúplatné zákonné 

licence, které jsou zákonným omezením osobnostních práv. 

Zájmová licence. Bez souhlasu fotografované osoby je možné pořídit a použít 

podobiznu této osoby k výkonu nebo k ochraně jiných práv nebo právem chráněných 

zájmů jiných osob. Praktické uplatnění zájmové licence směřuje zejména k využití 

v soudním, správním nebo jiném řízení, tedy zpravidla v řízení před orgánem veřejné 

moci a podle předpisů veřejného práva. Vzhledem k tomu, že zákonný důvod zásahu do 

soukromí člověka a užití podobizny musí být přiměřený a nesmí být v rozporu 

s oprávněnými zájmy člověka, je nutno zvažovat, kdy je možné takový důkaz použít, 

protože často směřuje přímo proti zájmům zobrazeného člověka (i když ne nutně 

„oprávněným“ zájmům).65  

                                                           
61 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 30 Cdo 42/2011. 
62 RYŠKA, Michal In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír: Občanský zákoník: komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1, str. 147. 
63 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2018 sp. zn. 30 Cdo 92/2018. 
64 VALOUŠEK, Martin. Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii. 

Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-043-7, str. 93. 
65 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ze dne 14. 8. 2018, sp. zn 21 Cdo 1267/2018. 
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Střet zájmů osoby bez souhlasu na fotografii zachycené se zájmem na ochraně 

toho, kdo tento projev zachytí a použije, nelze řešit v obecné rovině. Soud musí vždy 

rozhodovat o jednotlivých případech. Při posuzování zákonnosti důkazu musí soud mimo 

jiné poměřovat právo na spravedlivý proces a přirozená osobnostní práva s ohledem na 

to, zda nebyla bezdůvodně dána přednost jednomu právu před druhým, např. i vzhledem 

k tomu, zda se v řízení jedná o jediný reálně možný důkaz66 nebo zda existují jiné důkazy, 

které do práv dotčené osoby nezasahují. Obdobným příkladem může být případ67, který 

se dostal až k Ústavnímu soudu, týkající se použitelnosti záznamu rozhovoru pořízeného 

soukromou osobou (zaměstnancem, v tomto případě v souvislosti s ukončením 

pracovního poměru zaměstnavatelem) bez vědomí nahrávané osoby jako důkazu v řízení. 

Ústavní soud v něm upozorňuje na zásadnost postavení stran a ochranu slabší strany jako 

principu ústavněprávního významu, jímž se mají orgány veřejné moci v aplikační praxi 

povinnost řídit. „Tento princip je obzvláště akcentován v oblasti práva pracovního, jež 

musí účinným způsobem chránit zaměstnance před jakýmikoli formami nátlaku a svévole 

ze strany zaměstnavatele, pokud jde o ukončení pracovního poměru.“68 Ústavní soud zde 

rozlišuje mezi nahráváním soukromých rozhovorů bez vědomí účastníků za běžných 

okolností, jež je hrubým zásahem do jejich soukromí a situací, kdy se zaměstnanec jako 

slabší strana snaží pořídit důkaz v situaci, kdy mu hrozí závažná újma, jako např. ztráta 

zaměstnání. Tento zájem na ochraně slabší strany právního vztahu je již ospravedlnitelný.  

V opačném případě, kdy by zaměstnavatel chtěl vyfotit osobu nebo zaměstnance, 

aby si vytvořil důkazní prostředek pro účely budoucího soudního řízení, musí být schopen 

zdůvodnit, že takový postup byl přiměřený a důvodný a že jeho právo, resp. zájem, má 

vyšší mravní hodnotu než právo dotčené69, jinak, nejenom že by důkaz nemusel být 

soudem uznán, ale fotografovaná osoba by se mohla proti zásahu do soukromí dále bránit. 

Zároveň je také třeba brát v úvahu, že zaměstnavatel je silnější stranou právního vztahu 

vůči zaměstnanci. 

                                                           
66 TŮMA, Pavel In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9., s. 535. 
67 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14. 
68 Tamtéž. 
69 ZUKLÍNOVÁ, M., ŠUSTEK, P. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské 

právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2016, ISBN 978-80-7552-187-3., str. 263. 
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Úřední licence. Zachytit podobu člověka je možné také na základě zákona 

k úřednímu účelu. Úřední licence umožňuje pořízení a použití podobizny bez souhlasu 

dotčené osoby pro úřední účely. Základem této výjimky je existence zákona, na jehož 

základě k pořízení nebo použití fotografie dochází70. Orgán veřejné moci tedy 

nepotřebuje souhlas osoby k zachycení podoby, stejně jako ani k pozdějšímu využití 

fotografie, které je zpracováním osobních údajů. Zde je pak využit právní titul dle článku 

6 odst. 1 písm. c) a e) GDPR. Z těchto evidencí by podobizna měla být vyřazena jakmile 

„pomine zákonný předpoklad zařazení do příslušné evidence“71. Projevem úřední licence 

není jakékoliv řízení nebo jednání před soudem či jiným orgánem státu, ale pouze 

případy, které zákon výslovně upravuje.72 OZ dále upravuje tzv. licenci veřejných 

záležitostí (nebo licence veřejného zájmu), kterou některé zdroje podřazují pod úřední 

licenci. Tato licence se vztahuje na veřejné vystoupení osob v záležitosti veřejného zájmu 

ve smyslu např. veřejného zasedání zastupitelstva obce73, veřejný výstup prezidenta 

republiky, fotografie ze zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR či veřejná 

shromáždění, která se ale nemohou týkat soukromých záležitostí občana.  

Vědecká a umělecká licence. Podobizna může být také pořízena a použita 

přiměřeným způsobem k vědeckému nebo uměleckému účelu. Tato licence má zajistit 

veřejný zájem na rozvoji vědecké a umělecké tvorby.74 Vědecká a umělecká licence musí 

být také užita přiměřeným způsobem, nikoliv v rozporu s oprávněnými zájmy osoby. 

Zpravodajská licence. Poslední licence je určena pro tiskové, rozhlasové, 

televizní nebo obdobné zpravodajství. Tuto licenci by jistě každý zaměstnavatel75 rád 

využil v případě sdělování různých novinek veřejnosti, ať už v rámci reportáže ze 

společenské akce či při sdělování jiných událostí z firemního prostředí. Zákon stanoví 

možnost použití podobizny pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo 

                                                           
70 Např. dle trestního řádu při využití osob při rekognici a zařazení do trestního spisu, při vedení evidence 

obyvatel nebo v jiném soudním či správním řízení. 
71 KINDL, Milan In: ROZEHNAL Aleš a kol. Občanský zákoník: praktický komentář: svazek I. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-742-9, str. 83. 
72 Nález I. ÚS 191/05 ze dne 13. 9. 2006.  
73 TŮMA, Pavel In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9., str. 536. 
74 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6, str. 301. 
75 V této diplomové práci se nebudu zaměřovat na média a další jiné zpravodajské společnosti. Takové 

posouzení by nepochybně vydalo na další diplomovou práci. Zpravodajskou licenci rozebírám pro účely 

zaměstnavatelů, jejichž účelem není zpravodajství, ani vytváření fotografií. 
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obdobného zpravodajství. Pod pojem „obdobné zpravodajství“ může spadat i internetové 

zpravodajství76. Otázkou je, zda se může jednat i o jednorázové „reportáže“ z akce 

zaměstnavatele na jeho webových stránkách či sociálních sítích.  

Komentářová literatura hovoří o zpravodajství jako o činnosti, při níž je 

referováno o skutečnostech reálného světa a jeho významná část je zaměřena na události 

společenského života.77 Zpravodajství spočívá v informování veřejnosti o věcech 

veřejného zájmu a případně v kritickém zhodnocení těchto skutečností78, a může být 

pravidelné i jednorázové.79 Veřejný zájem je neurčitým právním pojmem, který není 

komplexně definován. Z judikatury můžeme dojít k určitým závěrům, jako např., že 

excesem ze zpravodajské licence je užití podobizny fyzické osoby pořízené bez vědomí 

dotčených osob pro účely zpravodajství, jež jsou následně použity v reklamě. Užití 

podobizen pro účely zpravodajství je ospravedlněn zájmem „na informování veřejnosti 

o věcech oprávněného veřejného zájmu, včetně jejich kritického hodnocení“, užití 

uvedených statků v reklamě se takto definovanému účelu výjimky vymyká. Reklama 

neslouží veřejné diskusi a svobodnému utváření názorů, nýbrž soukromému zájmu, 

jmenovitě zájmu na udržení či zvýšení prodejnosti výrobku či služby.“80 Zveřejnění 

podobizny za marketingovými účely je zájmem soukromým.  

Nepochybně je také třeba vzít v úvahu povahu zaměstnavatele a to, zda se jedná 

o subjekt soukromoprávní (např. obchodní společnost, živnostníka) nebo veřejnoprávní 

(např. úřad). U veřejnoprávního subjektu může být stanovena povinnost informovat 

veřejnost o své činnosti a tento subjekt by pak snadněji mohl dovodit oprávněné využití 

zpravodajské licence. Obchodní společnost či jiný zaměstnavatel má v tomto případě 

těžší situaci, protože většina jejich aktivit je vedena soukromým zájmem, a to zejména 

zájmem na vlastní propagaci a zvýšení odbytu zboží a služeb. Na druhou stranu, pokud 

má zaměstnavatel zájem na využití fotografií osob z vlastní společenské akce, ve většině 

                                                           
76 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1778/2019. 
77 PAVLÍK, P. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 

Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, ISBN 978-80-7478-370-8., str. 334. 
78 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6, str. 302.  
79 VALOUŠEK, Martin. Limity zpravodajské licence při zveřejňování fotografií osob [online]. 22. 5. 2018 

[cit. 2019-02-11]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/limity-zpravodajske-licence-pri-

zverejnovani-fotografii-osob-107546.html. 
80 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4755/2009. 
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případů bude možné dovodit souhlas i ze samotné účasti dotyčného na akci81 

či pózováním osob při fotografování. Ale, jak bylo zmíněno výše, pro jiné účely, 

než může účastník předpokládat, je pak nutný další souhlas. Limitem užití fotografií na 

základě souhlasu je možnost osoby, která je na fotografii zobrazena, kdykoliv svůj 

souhlas odvolat.82 I při odvolávání se na zpravodajskou licenci musí zásah obstát 

z hlediska proporcionality a fotografie musí být využita přiměřeným způsobem. 

Teoreticky by bylo možné v určitých případech považovat příspěvky zaměstnavatele na 

svůj web za zpravodajství, pokud se jedná o věc veřejného zájmu, a ne zájem soukromý, 

což ale bude opravdu výjimečný případ. 

                                                           
81 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 30 Cdo 92/2018. Žalobce se domáhal omluvy a 

zadostiučinění v penězích proto, že mu město Brno zasáhlo otištěním fotografie bez jeho souhlasu 

v novinách, do jeho práva na soukromí, cti a vážnosti. „Odvolací soud opakovaně provedl dokazování 

předmětným článkem, jehož součástí je posuzovaná fotografie a zjistil, že zveřejnění podobizny žalobce je 

zasazeno do kontextu článku „Lidé bez domova nejsou neviditelní“, který vyznívá vysoce humánně, neboť 

se zajímá o potřeby a realizaci pomoci lidem v tíživé životní situaci. Této situace jsou si představitelé města 

vědomi a jejich problémy se s nimi snaží řešit a tradičně pro ně připravují vánoční setkání s diskusí, 

pohoštěním a dárky. Odvolací soud dovodil, že článek neobsahuje nic, co by bylo možno označit za 

negativní kritiku osob bez domova, či co by bylo možné označit za útočný či dehonestující projev vůči nim.“ 

Odvolací soud zmínil i fakt, že žalobce v rámci akce sám iniciativně vstoupil do popředí zájmu, neboť 

podle vlastních tvrzení i výpovědi navštívil akci za účelem kontaktování tehdejší náměstkyně primátora 

ohledně stížnosti (…) a tento moment předání stížnosti je právě zachycen předmětnou fotografií. 

Soud dospěl k názoru, že návštěvníci vánočního setkání mohli rozumně počítat s pořizováním fotografií 

pro interní potřeby žalované, ne však pro šíření v tisku, a zdůraznil, že v tomto případě není potřeba 

souhlasu, ale je možné využít zpravodajskou licenci dle § 89 OZ. 
82 VALOUŠEK, Martin. Limity zpravodajské licence při zveřejňování fotografií osob [online]. 22. 5. 2018 

[cit. 2019-02-11]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/limity-zpravodajske-licence-pri-

zverejnovani-fotografii-osob-107546.html. 
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1.7. Hromadné fotografie  

Co se týče hromadných fotografií, názory na ně se liší. Někdo považuje za 

irelevantní fakt, že je na fotografii zobrazeno více lidí najednou a pokud jsou osoby 

identifikovatelné, musí být dán souhlas každé z těchto osob. Další zdroje zase tvrdí, 

že „fotografie z akcí lze zveřejňovat často bez nutnosti souhlasu osob, které jsou na nich 

zobrazeny“83 a „fotografie osob, které jsou na fotografii zobrazeny individuálně, smějí 

být zveřejněny pouze se souhlasem této osoby“84. Ze zákona však žádný takový závěr 

dovodit nejde, a proto nehledě na to, zda je na fotografii zachycen jednotlivec či skupina 

osob, vždy se na ně vztahuje výše zmíněná úprava o případném konkludentním souhlasu 

a možnosti souhlas odvolat. 

  

                                                           
83 C. H. BECK. GDPR v kostce: Využití fotografií na internetu [online]. 2018 [cit. 2020-01-28].  

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrhbpw2njzfzvwcmjt&groupIndex=0&rowIndex=3. 
84 Tamtéž. 
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2  Fotografie a ochrana osobních údajů  

Právo na ochranu osobních údajů je zakotveno v čl. 10 LZPS. Základním 

pramenem právní úpravy ochrany osobních údajů je nařízení GDPR, které je generálním 

právním předpisem v oblasti ochrany osobních údajů. Nařízení je doplněno zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který se značným zpožděním prošel 

legislativním procesem a byl publikován ve Sbírce zákonů dne 24. 4. 2019. Zákoník práce 

je ve vztahu k GDPR speciální, takže se použije v případech, kde stanoví určité 

povinnosti nebo modifikuje obecná pravidla. Zpracování osobních údajů také upravuje 

řada dalších právních předpisů, které obsahují speciální právní úpravu, jako je např. zákon 

o zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o nemocenském pojištění, 

vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, občanský 

zákoník jako obecný právní předpis je možné použít v případech, na které se nevztahuje 

GDPR, zákoník práce ani jiné zvláštní právní předpisy. GDPR neobsahuje žádnou 

zvláštní úpravu pro zpracování fotografií osob, a proto je třeba vycházet z obecných 

ustanovení týkajících se osobních údajů.  

Věcná působnost. Do věcné působnosti GDPR spadají zcela nebo částečně 

automatizovaná zpracování osobních údajů a také neautomatizovaná zpracování těch 

osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.85 Definice 

automatizace v GDPR obsažena není. Úřad pro ochranu osobních údajů vykládá pojem 

tak, že jde „o zpracování pomocí informačních systémů, tj. prostřednictví softwaru, který 

je z logiky věci automatizovaný. Lze tedy zjednodušit, že automatizovaně znamená 

prostřednictvím výpočetní techniky“86. Může se jednat o vedení elektronické databáze či 

o komunikaci elektronickou poštou. Automatizované zpracování tedy probíhá pomocí 

technologických prostředků bez lidského zásahu; do částečně automatizovaného 

zpracování alespoň z části zasahuje člověk a neautomatizované zpracování provádí 

člověk sám, bez technologických prostředků. K pojmu automatizovaného zpracování 

osobních údajů se vyjádřil Soudní dvůr Evropské Unie (dále „SDEU“) ve věci Lindqvist, 

kde judikoval, že „úkon, který spočívá v tom, že se na internetové stránce odkáže na různé 

osoby, které jsou identifikovány buď svým jménem, nebo jinými prostředky, například 

                                                           
85 Čl. 2 odst. 1 GDPR. 
86 Úřad pro ochranu osobních údajů. Základní příručka k ochraně údajů: 3. Nejdůležitější pojmy [online]. 

25. 4. 2019 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/3-nejdulezitejsi-pojmy/d-27293/p1=4744. 
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telefonním číslem nebo údaji o pracovních poměrech a zálibách, je „zcela nebo částečně 

automatizovaným zpracováním osobních údajů“87, protože „uvedení informací na 

internetové stránce znamená dle současně používaných technických a počítačových 

postupů uložení této stránky na server a nezbytné úkony pro zpřístupnění této stránky 

osobám, které se připojily na internet. Tyto úkony se přinejmenším zčásti provádějí 

automatizovaně“88. Zároveň se na takové zpracování se nevztahuje žádná z výjimek 

obsažených v čl. 3 odst. 2 Směrnice 95/46.89 Zveřejnění informací o jiné fyzické osobě 

např. na webové stránce nebo v otevřeném profilu na sociální síti je zpracováním 

osobních údajů90, i když se může zdát, že se nejedná o žádné systematické zpracování 

osobních údajů. Tento závěr lze vztáhnout i na zveřejnění informací zaměstnavatelem o 

zaměstnanci na webových stránkách či na intranetu. 

Manuálně91 zpracovávané osobní údaje (zejména v listinné podobě, např. 

životopisy a další podklady) jsou pak chráněny v případě, kdy jsou obsaženy v evidenci 

nebo do ní mají být zařazeny. Do věcné působnosti GDPR nespadá manuální zpracování 

fyzických kopií dokumentů obsahujících osobní údaje, které nejsou nijak rozřazeny či 

evidovány podle klíče nebo indexu. Na takové údaje se vztahuje ochrana osobnosti dle 

občanského zákoníku, případně dalších předpisů.92 

                                                           
87 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-101/2001 (Lindqvist) ze dne 6. listopadu 2003, bod 27. 
88 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-101/2001 (Lindqvist) ze dne 6. listopadu 2003. 
89 Ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 

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

Směrnice 95/46/ES stejně jako GDPR vyjímala z věcné působnosti zpracování osobních údajů prováděné 

fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností a zpracování prováděné pro výkon 

činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Společenství.  
90 K tomu Janečková a Bartík: „Naopak mimo působnost zákona o ochraně osobních údajů budou obvykle 

jednotlivé informace publikované v rámci blogů, zájmových webových stránek, nejrůznějších diskuzí nebo 

sociálních sítí. Uvedené neznamená, že by zveřejněním nějaké osobní informace touto cestou nemohlo dojít 

k zásahu do osobnostních práv, nicméně s ohledem na výše uvedená východiska nebude ve většině takových 

případů opodstatněný zásah ze strany ÚOOÚ.“ 

JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav. Ochrana osobních údajů v pracovním právu: (otázky a odpovědi). 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. ISBN 978-80-7552-145-3. str. 68. 

K tomu by se dalo dodat, že zveřejnění údajů (fotografie) bude dle definice a judikatury zpracováním 

osobních údajů, tedy v působnosti GDPR, ale ÚOOÚ se jimi s největší pravděpodobností nebude zabývat 

(Stanovisko 12/2012 K použití fotografie, obrazového a zvukového záznamu fyzické osoby, k tomu blíž 

dále). 
91 „Manual processing“ z anglické verze GDPR. 
92 NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR - obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-

765-3., str. 62. 
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GDPR obsahuje v čl. 2 odst. 2 další výjimky z věcné působnosti, a to zpracování 

osobních údajů fyzickou osobou v rámci činnosti čistě osobní povahy nebo činnosti 

prováděné výhradně v domácnosti93, a tedy bez jakékoliv souvislosti s profesní nebo 

obchodní činností.94 Může se jednat např. o vedení osobního adresáře nebo využívání 

sociálních sítí a internetu v souvislosti s těmito činnostmi.  

Územní působnost. GDPR se vztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti 

s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele v Evropské Unii (dále „EU“) bez 

ohledu na to, zda zpracování probíhá v EU či mimo ni. Právní forma provozovny není 

pro územní působnost relevantní. Pokud správce nebo zpracovatel nemá sídlo v EU, tak 

se na zpracování osobních údajů subjektů údajů, které se nacházejí v EU, použije GDPR 

v případě, že činnosti zpracování souvisejí s nabídkou zboží nebo služeb těmto subjektům 

údajů v EU, bez ohledu na to, zda je od subjektů údajů požadovaná platba anebo pokud 

souvisejí s monitorování jejich chování, pokud k němu dochází v rámci EU.  

Osobní působnost. Nařízením mají být chráněny osobní údaje fyzických osob. 

GDPR se nevztahuje na právnické osoby, a proto ani údaje týkající se samotné právnické 

osoby nejsou osobními údaji (to však neplatí pro údaje, které se vztahují k fyzickým 

osobám, které mohou za právnickou osobu jednat). GDPR se nevztahuje ani na údaje o 

fyzické osobě podnikající, které souvisí s její podnikatelskou činností95 či zesnulé osoby. 

Případný zásah do práv zesnulé osoby je třeba řešit soukromoprávní cestou, žalobou na 

ochranu osobnosti. Obecně subjekty osobních údajů mohou být zaměstnanci či klienti, 

tedy osoby s různým vztahem ke správci osobních údajů, jejichž údaje jsou předmětem 

zpracování. Povinnosti z GDPR vyplývají správci a zpracovateli osobních údajů. Tyto 

subjekty jsou spolu s ostatními základními pojmy definovány v čl. 4 GDPR. Dále se 

                                                           
93 Bod 18 preambule GDPR. 
94 Tato výjimka tedy musí být vykládána tak, že se týká pouze činností v rámci soukromého nebo rodinného 

života jednotlivců, což zjevně neplatí pro zpracování osobních údajů, jež spočívá v jejich zveřejnění na 

internetu tak, že se zpřístupní neomezenému počtu osob.) Pojem osobní nebo domácí činnost GDPR 

neupravuje. Dalšími výjimkami jsou zpracování prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, 

vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro 

veřejnou bezpečnost a jejich předcházení nebo výkon činností, které nespadají do oblasti působnosti práva 

Unie či zpracování prováděné členskými státy při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti 

hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o EU. Bod 46 rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-101/2001 

(Lindqvist) ze dne 6. listopadu 2003. 
95 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/02, ze dne 9. 3. 2004. 
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GDPR vztahuje na dozorové úřady, kterým je v České republice Úřad pro ochranu 

osobních údajů.  

Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních 

údajů, a kdo tedy za zpracování osobních údajů primárně odpovídá. Pro účely této 

diplomové práce bude správcem osobních údajů zaměstnavatel, protože určuje účel a 

prostředky (IT systémy, osobní spis atd.) zpracování. Vymezením účelu správce určuje, 

z jakého důvodu jsou osobní údaje zpracovávány. Účel musí být dostatečně určitý, 

výslovně vyjádřený a legitimní. Správcem osobních údajů může být fyzická i právnická 

osoba, orgán veřejné moci či jakýkoliv jiný subjekt.  

Od správce osobních údajů je důležité odlišovat zpracovatele, který provádí 

zpracování osobních údajů pro správce osobních údajů, ale neurčuje účel ani prostředky 

zpracování. Zpracovatelem bude např. společnost, která dohlíží na bezpečnost na 

pracovišti, spolupracující mzdová účetní (která není zaměstnancem zaměstnavatele) nebo 

personální agentura. Vlastní zpracování osobních údajů provádějí zaměstnanci správce, 

kteří „smí osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn správce, ledaže jim jejich zpracování 

ukládá zákon (v takovém případě musí zpracování provádět v mezích zákona).96 

 Zaměstnavatel také může být příjemcem osobních údajů, což je subjekt, kterému 

jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu či nikoli. Třetí stranou je potom 

subjekt, který není subjektem údajů, správce, ani zpracovatelem ani osobou přímo 

podléhající správci nebo zpracovateli, a je oprávněna ke zpracování osobních údajů. 

2.1. Osobní údaje 

Dle čl. 4 GDPR jsou za osobní údaje považovány „veškeré informace o 

identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); 

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační 

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 

                                                           
96 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) 

se zaměřením na pracovněprávní vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-587-3., str. 153. 
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fyzické osoby“97. Obecně bude identifikovaná osoba, která je v rámci skupiny jiných osob 

odlišena a konkrétně určena pomocí určitých informací. Správce osobních údajů na 

základě informací, kterými disponuje, ví, o koho přesně se jedná. Osobními údaji jsou 

informace, které by samy o sobě subjekt neidentifikovaly, ale pokud už jsou tyto 

informace přiřazeny k identifikované osobě, jedná se také o osobní údaje (např. zůstatek 

na bankovním účtu či počet dětí). Identifikovatelná je osoba, kterou je možno na základě 

určitých informací konkrétně určit, ale doposud se tak nestalo.98 

Osobními údaji zaměstnance jsou jeho identifikační a kontaktní údaje, informace 

o vzdělání, mzdě, benefitech, úrazech, o pracovní výkonnosti, informace obsažené 

v osobním spisu atd. Za osobní údaje je možné považovat i informace ve volném textu 

elektronického dokumentu (např. v e-mailu), pokud jsou splněna další kritéria definice 

osobních údajů.99  

Osobní údaje mohou být vyjádřeny v různých formách, mimo jiné i ve formě 

fotografické. Pojetí fotografie a osobních údajů se však v odborné literatuře liší. 

Ve starších publikacích nebyla fotografie považována za osobní údaj, ale za „dokument 

osobní povahy obsahující údaje“100. Další autoři považovali fotografii za osobní údaj 

vypovídající o fyzické podobě subjektu údajů, pokud je fotografie „součástí souboru 

osobních údajů, které fyzickou osobu určují i bez ní“101. Zahraniční zdroje zase konstatují, 

že pokud může být konkrétní zaměstnanec identifikován přímo z fotografie na webové 

stránce nebo ve spojení s jinými informacemi na webové stránce, pak bude fotografie 

osobním údajem.102 Aktuálně, z definice článku 4 GDPR lze přímo vyvodit, že fotografii 

je možné považovat za osobní údaj, pokud je fyzická osoba na fotografii identifikovaná 

                                                           
97 Článek 4 GDPR. 
98 Stanovisko WP29 ze dne 20. 6. 2007 k pojmu osobní údaj, WP 136. 

„Identifikace se obvykle provádí pomocí určitých zvláštních informací- „identifikátorů“, které mají výsadní 

a těsný vztah ke konkrétnímu jednotlivci. Patří k nim jednak vnější znaky vzhledu dané osoby, jako je výška, 

barva vlasů, oblečení atd., anebo vlastnosti osoby, které nejsou bezprostředně vnímatelné, jako je její 

povolání, funkce, jméno atd.“ Rozsudek Nevyššího správního soudu ČR, sp. zn. 5 As 1/2011-156. 
99 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 26: Stanovisko č. 

4/2007 k pojmu osobní údaje, přijaté dne 20. června 2007 [online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/files/wp29-stanovisko_4-2007.pdf. 
100 MATOUŠOVÁ, Miroslava, HEJLÍK, Ladislav. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. 

Praha: ASPI, 2008. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-322-5., str. 123. 
101 JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav. Ochrana osobních údajů v pracovním právu: (otázky a 

odpovědi). Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. ISBN 978-80-7552-145-3., str. 93 
102 Volný překlad. CROSBY, Jane. Are staff photographs a breach of the GDPR? [online]. 17. 6. 2019 [cit. 

2020-02-07]. Dostupné z: https://www.hartbrown.co.uk/latest-news/gdpr-staff-photograph-breach/. 

https://www.uoou.cz/files/wp29-stanovisko_4-2007.pdf
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(zaměstnavatel kromě fotografie zveřejní i jméno, příjmení a pracovní pozici 

zaměstnance) nebo identifikovatelná. Identifikovatelná je osoba i na základě vzhledu. 

V podobném smyslu rozhodoval Nejvyšší soud, který judikoval, že záznam podobizny se 

nestává osobním údajem až kombinací záznamu kamerového systému s dalším systémem 

(např. písemnou evidencí), protože osobu lze identifikovat právě i jen na základě 

zaznamenání jejího vzhledu.103 

Bod 26 recitálu GDPR stanoví, že „při určování, zda je fyzická osoba 

identifikovatelná, by se mělo přihlédnout ke všem prostředkům, jako je například výběr 

vyčleněním, o nichž lze rozumně předpokládat, že je správce nebo jiná osoba použijí pro 

přímou či nepřímou identifikaci dané fyzické osoby. Ke stanovení toho, zda lze rozumně 

předpokládat použití prostředků k identifikaci fyzické osoby, by měly být vzaty v úvahu 

všechny objektivní faktory, jako jsou náklady a čas, které si identifikace vyžádá 

s přihlédnutím k technologii dostupné v době zpracování i k technologickému rozvoji.“104 

Z rozhodování soudů také vyplývá, že „fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze 

snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky 

(zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními 

údaji je možná plná identifikace osoby.“105 

  Obecně otázka toho, zda je jednotlivec identifikovatelný nebo ne, závisí na 

okolnostech daného případu.106 Osoba na fotografii je prakticky identifikovatelná vždy, 

minimálně osobami, které ji znají a to za předpokladu, že je fotografie dostatečně kvalitní 

a je na ní zachycen určitý znak (obličej, postava atp.), který subjekt dostatečně 

identifikuje. „Postačuje, když jednotliví pozorovatelé (známí, sousedé, kolegové) mohou 

                                                           
103 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1778/2019. 
104 Bod 26 preambule GDPR. Před účinností GDPR bylo potřeba přihlédnout k prostředkům, které mohou 

být rozumně použity správcem nebo jinou osobou. Bod 26 odůvodnění Evropského parlamentu a Rady 

95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů, podle něhož „zásady ochrany se musí vztahovat na veškeré informace týkající 

se identifikované či identifikovatelné osoby; [...] pro určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba 

přihlédnout ke všem prostředkům, které mohou být rozumně použity jak správcem, tak jakoukoli jinou 

osobou pro identifikaci dané osoby. O osobní údaj tedy nepůjde, jestliže s přihlédnutím ke všem 

prostředkům, které mohou být rozumně použity, možnost určení osoby neexistuje nebo je zanedbatelná.“ 
105 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1778/2019. 
106 Obecně např. z běžného jména a příjmení jako např. Jana Nováková v rámci České republiky nemůžeme 

určit konkrétní osobu. Pokud by zaměstnavatel zaměstnával více Jan Novákových a poté s podřízenými 

sdílel informaci, že Jana Nováková nebude týden v práci, pořád nebude jasné, o kterou z nich se jedná a 

v daném kontextu by se stále nemuselo jednat o osobní údaje. 
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při prohlížení fotografií přiřadit k vyobrazené osobě jméno.“107 V tomto kontextu bude 

při posuzování identifikovatelnosti osoby na fotografii nutné brát v úvahu, kdo 

k fotografiím bude mít přístup a bude moci osobu na fotografii identifikovat. „Každý 

záběr zachycující znaky umožňující odlišení fyzické osoby od jiné (zejména obličej) 

vytváří ze záběru minimálně potenciální osobní údaj a jako s takovým by s ním mělo být 

nakládáno. Disponujeme-li totiž se snímkem uvedených kvalit, těžko můžeme vyloučit, že 

by nemohlo k identifikaci příslušné osoby kdykoli v budoucnu dojít, a takováto 

identifikace je nadto zcela evidentně hlavním důvodem toho, proč k pořizování záznamů 

snímků vůbec dochází.“108 Fotografie tedy je osobním údajem, pokud je na ní zachycena 

identifikovatelná osoba. 

Ze samotné fotografie lze kromě podoby (v závislosti na kvalitě fotografie)109 zjistit 

i např. rasu, přibližný věk, barvu vlasů či zdravotní stav. Digitální fotografie navíc kromě 

zachycení podoby zaměstnance může obsahovat ještě další údaje, jako např. místo a čas 

vytvoření snímku a GPS informace v podobě metadat. Fotografie ve vysoké kvalitě 

mohou často umožnit i biometrické rozpoznání zobrazené osoby.110  

2.1.1. Zvláštní kategorie osobních údajů 

GDPR uvádí pouze demonstrativní výčet osobních údajů a prakticky rozděluje 

osobní údaje do tří skupin, první je dle čl. 9 GDPR „zvláštní kategorie osobních údajů“, 

dále kategorie osobních údajů týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů dle 

                                                           
107 C. H. BECK. GDPR v kostce: Využití fotografií na internetu [online]. 2018 [cit. 2020-01-28].  

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrhbpw2njzfzvwcmjt&groupIndex=0&rowIndex=3. 
108 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Tisková zpráva ze dne 26. 1. 2006 [online]. [cit. 2020-

07-12]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-26-1-2006/ds-1217. 
109 Pokud by nebylo možné osobu z důvodu nízké kvality záznamu rozpoznat a přiřadit k ní další údaje 

k plné identifikaci osoby, nejednalo by se o osobní údaj. 
110 SCHÄFER, Yvonne. Germany: Does The GDPR Also Apply To Photographs And Films? [online]. 

2. 7. 2018 [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://www.mondaq.com/germany/Privacy/714306/Does-The-

GDPR-Also-Apply-To-Photographs-And-Films. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpw2njzfzvwcmjt&groupIndex=0&rowIndex=3
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhbpw2njzfzvwcmjt&groupIndex=0&rowIndex=3
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čl. 10 GPDR111 a osobní údaje, které nepatří ani do jedné z těchto skupin, tedy ostatní 

osobní údaje.112  

Zvláštní kategorie osobních údajů je obdobou pojmu „citlivých osobních údajů“, 

který používal zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů113. Do zvláštní kategorie osobních údajů spadá taxativní výčet osobních údajů, 

které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském 

vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, 

biometrické údaje určené k jedinečné identifikaci fyzické osoby, údaje o zdravotním 

stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.114 Jedná se o osobní 

údaje, které již ze své povahy mohou ohrozit právo subjektů údajů na soukromí. Jejich 

zpracování je obecně zakázáno, ale čl. 9 odst. 2 GDPR stanoví ze zákazu výjimky. Pro 

tyto výjimky pak platí přísnější režim zpracování. 

Biometrické osobní údaje jsou „informace, které vypovídají o individuálních 

aspektech stavby nebo fungování či chování biologického organismu“115 nebo „digitální 

zobrazení určitých charakteristik lidského těla“116. Dle čl. 4 odst. 14 se pro účely GDPR 

rozumí biometrickými údaji „osobní údaje vyplývající z konkrétního technického 

zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické 

osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení 

obličeje nebo daktyloskopické údaje“. Dále se může jednat např. o snímek rohovky, 

                                                           
111 Spadají sem zejména údaje získané z opisu rejstříku, údaje o podmíněném zastavení trestního stíhání, 

narovnání dle trestního řádu atd. Samotná informace o tom, že je daná osoba bezúhonná by do této kategorie 

spadat neměla. (NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, 

J. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. 

ISBN 978-80-7552-765-3., str. 170. 
111 Úřad pro ochranu osobních údajů. Základní příručka k ochraně údajů: Zvláštní kategorie osobních údajů 

(citlivé údaje) [online]. [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-

4744/archiv=0&p1=1963.) 
112 PINKAVOVÁ, A., FOŘT, F. In: PATTYNOVÁ, J., SUCHÁNKOVÁ, L., ČERNÝ, J. a 

kolektiv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Data a soukromí v digitálním světě. 

Komentář. Praha: Leges, 2018. Komentátor. ISBN 978-80-7502-288-2., str. 52 
113 Dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“. 
114 Čl. 9 GDPR. 
115 MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta, GÜTTLER., Vojen Biometrické údaje a jejich právní 

režim. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2018, č. 17, s. s. 91-129. [cit. 2018-12-20].  

Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8801. 
116 MATOUŠOVÁ, Miroslava, HEJLÍK, Ladislav. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. 

Praha: ASPI, 2008. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-322-5., str. 92.  

https://journals.muni.cz/revue/article/view/8801
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hlasový otisk nebo podpis. Do zvláštní kategorie osobních údajů spadají, pokud umožňují 

přímou identifikaci nebo ověření určité osoby.  

2.2. Zpracování osobních údajů 

Každé zpracování osobních údajů je zásahem do soukromí zaměstnance. 

Zpracování a zásah bude legální, pokud správce posoudí všechny možné způsoby 

zpracování a zvolí ten, který do soukromí subjektů zasáhne v nejmenší míře.117 

Jak vyplývá z předchozího textu, GDPR se nevztahuje na jakékoliv použití osobního 

údaje v kterékoliv situaci, tzn. samotná existence osobního údaje působnost GDPR 

nezakládá. GDPR se vztahuje pouze na takové použití osobních údajů, které spadá do 

jeho věcné působnosti, tedy jedná-li se o zcela nebo částečně automatizované zpracování 

osobních údajů nebo neautomatizované zpracování těch údajů, které jsou obsaženy 

v evidenci nebo do ní mají být zařazeny. Zároveň musí být použití údajů tzv. zpracováním 

osobních údajů dle čl. 4 GDPR. Na užití osobních údajů, které nespadají pod tyto dvě 

definice, se bude vztahovat pouze občanský zákoník. 

Zpracováním osobních údajů je dle čl. 4 GDPR jakákoliv operace nebo soubor 

operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či 

bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, 

strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, 

zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, 

omezení, výmaz nebo zničení. V pracovněprávních vztazích bude zpracováním 

„jakákoliv činnost zaměstnavatele s osobními údaji zaměstnance, která bude souviset 

s pracovněprávním vztahem daného zaměstnance“, např. zpracování osobních údajů 

v souvislosti s přijetím do pracovního poměru, vedení personální evidence nebo likvidace 

osobních údajů po skončení pracovního poměru. 

Zpracování osobních údajů může být systematické, ale i jednorázové.118 Samotný 

pojem systematičnost využíval v definici zpracování osobních údajů zákon o ochraně 

osobních údajů, který byl ale dle stanoviska ÚOOÚ č. 4/2013 k pojetí zpracování 

osobních údajů nadbytečný, pouze pozůstatkem předchozího zákona č. 256/1992 Sb., 

                                                           
117 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1778/2019. 
118 Zveřejnění osobních údajů zaměstnance na webové stránce viz rozhodnutí Lindqvist. 
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o ochraně osobních údajů v informačních systémech.119 Nadále je ale pojem 

systematičnosti v praxi používán, zejména jako protipól pojmu „nahodilost“.120 

„O nahodilé zpracování může jít jen tam, kde není úmysl osobní údaje dále 

zpracovávat“121. Příkladem může být situace, kdy osoba podá kvalifikovaný dotaz 

veřejné instituci, kde popíše svou situaci a sdílí osobní údaje, které instituce nikdy neužije 

nebo případ, kdy uchazeč o zaměstnání zašle zaměstnavateli nevyžádaný životopis, který 

zaměstnavatel obratem zlikviduje.  

Jakým způsobem bude zaměstnavatel fotografie zpracovávat jako osobní údaje? 

Například v Dánsku je každé sdílení fotografie identifikovatelné osoby na internetu 

zpracováním osobních údajů a tam, kde by se v České republice aplikovala ustanovení 

občanského práva (např. při sdílení fotografií návštěvníků zoo nebo koncertu), aplikují 

rovnou GDPR.122 Česká literatura před účinností GDPR naopak hovoří o tom, že pro 

zpracování fotografií „musí být splněna i druhá základní podmínka, jíž je její zpracování 

ve formě umožňující vyhledávání osobních údajů, nebo podle osobních údajů“123, což by 

zase vylučovalo možnost považovat sdílení fotografií z průběhů akcí za zpracování 

osobních údajů, pokud tedy zaměstnavatel neoznačí osoby na fotografiích jmény. Tato 

teorie však již není aktuální. Jednoznačně můžeme za zpracování považovat řazení 

fotografií do personální databáze. Zpracováním osobních údajů je nepochybně i 

zveřejnění zaměstnaneckého profilu na webových stránkách, který obsahuje fotografii, 

jméno, příjmení a pracovní pozici zaměstnance.  

                                                           
119 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 

4/2013 k pojetí zpracování osobních údajů [online]. [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/stanovisko-c-4-2013-k-pojeti-zpracovani-osobnich-udaju/d-6080. 
120 „Zpracování osobních údajů je nutné považovat již za sofistikovanější činnost, nikoli nahodilou, kterou 

správce s osobními údaji provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky“. ÚŘAD 

PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Základní příručka k ochraně údajů: Zvláštní kategorie osobních 

údajů (citlivé údaje) [online]. [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-

gdpr/ds-4744/archiv=0&p1=1963. 
121 MATOUŠOVÁ, Miroslava, HEJLÍK, Ladislav. Osobní údaje a jejich ochrana: knížka pro praxi. Praha: 

ASPI, 2003. ISBN 80-86395-50-2, str. 201. 
122 Datatylsinet: Billeder på internettet [online]. [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: 

https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/; KAGAN, Odia. Picture On 

The Wall: Danish DPA Takes New Position On The GDPR Legal Basis For Posting Online Photos [online]. 

30. 9. 2019 [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://www.jdsupra.com/legalnews/picture-picture-on-the-

wall-danish-dpa-78901/ 
123 MATOUŠOVÁ, Miroslava, HEJLÍK, Ladislav. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. 

Praha: ASPI, 2008. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-322-5., str. 124. 

Např. portrétní snímky osob, které mají společný nějaký osobní údaj, např. fotografie zaměstnance a jejich 

uložení v abecedně či jinak řazených osobních spisech zaměstnanců. 

https://www.uoou.cz/stanovisko-c-4-2013-k-pojeti-zpracovani-osobnich-udaju/d-6080
https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/archiv=0&p1=1963
https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/archiv=0&p1=1963
https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/
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Poněkud složitější otázkou je zveřejňování fotografií osob na internetu. Teorie se 

rozchází v názorech na to, zda se v případě zveřejnění fotografie osob na webových 

stránkách či sociálních sítích, např. v rámci reportáže o určité akci, jedná o zpracování 

osobních údajů. Bartík a Janečková ve svých publikacích hovoří o tom, že pokud nejsou 

shromažďovány portrétní fotografie (podobizny jednotlivých subjektů údajů), ale „pouze 

fotografie zachycující průběh různých akcí a tyto fotografie jsou označeny jen názvem 

akce a nikoli údaji, z nichž by bylo možné identifikovat subjekty údajů, nejedná se o 

zpracování osobních údajů ve smyslu 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů124a při 

jejich zpracování tak nedochází k zásahu do práva na ochranu osobních údajů“125. 

Z tohoto výkladu by vyplývalo, že pokud jsou fotografie ze společenské akce doplněny 

i například jménem osob, které jsou na fotce zachyceny, už se o zpracování osobních 

údajů jedná.  

ÚOOÚ ve svém stanovisku č. 2/2012 tvrdí, že zpracováním osobních údajů je až 

situace, kdy jsou „k zobrazeným či zaznamenaným osobám kromě běžné identifikace 

jménem a příjmením systematicky přiřazovány další osobní údaje“126. Z tohoto výkladu 

by vyplývalo, že by zaměstnavatel musel sdílet fotografie popsané jménem a příjmením, 

ale i např. pracovní pozicí zaměstnance. Mluvčí ÚOOÚ se ale nedávno vyjádřil, 

že „zveřejňování fotografií nespadá pod problematiku ochrany osobních údajů, to je 

otázka na občanský zákoník. (…) když k fotografii jsou připojeny ještě nějaké osobní 

údaje, tak tam je možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů“127 S touto 

citací se na rozdíl od výše zmíněného stanoviska dá souhlasit. Je ale nutné podotknout, 

že dodatečné osobní údaje nemusí být pouze jméno a příjmení zaměstnance, ale může se 

jednat i o samotný fakt, že je osoba u zaměstnavatele zaměstnána. Na základě takové 

                                                           
124 Nyní GDPR. 
125 BARTÍK, Václav, JANEČKOVÁ, Eva. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi: (vybrané problémy). 

4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-141-5., str. 

154. 
126 Stanovisko č. 12/2012 Úřadu pro ochranu osobních údajů- K použití fotografie, obrazového 

a zvukového záznamu fyzické osoby (aktualizace říjen 2017), dostupné z: https://www.uoou.cz/stanovisko-

c-12-2012-k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-

rijen-2017/d-27693. 
127 Tomáš Paták, mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů. Televize Seznam. A dost!: Možná je tam i vaše 

dítě. Pedofilní stránky zveřejňují ve velkém fotky a videa českých dětí [online]. [cit. 2020-07-18]. Dostupné 

z: https://www.televizeseznam.cz/video/adost/mozna-je-tam-i-vase-dite-pedofilni-stranky-zverejnuji-ve-

velkem-fotky-a-videa-ceskych-deti-

64077677?dop_ab=0&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=78DCm3dTQnQ-

202007182035&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_va. 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Stanovisko%20č.%2012/2012%20Úřadu%20pro%20ochranu%20osobních%20údajů-%20K použití%20fotografie,%20obrazového%20a zvukového%20záznamu%20fyzické%20osoby%20(aktualizace%20říjen%202017)
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Stanovisko%20č.%2012/2012%20Úřadu%20pro%20ochranu%20osobních%20údajů-%20K použití%20fotografie,%20obrazového%20a zvukového%20záznamu%20fyzické%20osoby%20(aktualizace%20říjen%202017)
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-12-2012-k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-rijen-2017/d-27693
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-12-2012-k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-rijen-2017/d-27693
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-12-2012-k-nbsp-pouziti-fotografie-obrazoveho-a-nbsp-zvukoveho-zaznamu-fyzicke-osoby-aktualizace-rijen-2017/d-27693
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informace, která vyplývá ze zveřejnění fotografií v určitém kontextu, je možné osobu 

následně identifikovat. Nejvyšší správní soud k tomu judikoval, že zpracováním osobních 

údajů je i situace „kdy k jedinému identifikátoru – podobizna - nejsou připojovány 

doplňující informace, nicméně lze je dodatečně zjistit (např. datum konání semináře, 

meetingu, jeho pořadatele, seznam účastníků, apod.). Navíc nelze zpochybnit, že 

stěžovatel doplňující informace ohledně např. svých zaměstnanců či ubytovaných osob 

má k dispozici“128. 

Proti těmto stanoviskům by se dalo namítat, že osoba zachycená na fotografii je 

identifikovatelná jen podle vzhledu, a proto je irelevantní řešit, zda je k tomu, aby bylo 

takové využití fotografií považováno za zpracování, potřeba jméno, příjmení, či další 

osobní údaje. Stanovisko Pracovní skupiny 29 hovoří o tom, že zpracováním osobních 

údajů, tedy „jakýkoliv sběr, užití nebo ukládání informací o zaměstnancích elektronickými 

prostředky nepochybně spadá do působnosti legislativy týkající se ochrany osobních 

údajů“129. Z tohoto by se dalo vyvodit, že zpracováním osobních údajů může být 

zveřejnění samotných fotografií i bez popisků, protože zaměstnavatel v průběhu přípravy 

fotografie vybírá, ukládá ve složkách a zveřejňuje. Řešením této otázky by mohlo být 

přihlédnutí k účelu uchování a zveřejnění snímků. V rozhodnutí sp. zn. 5 As 158/2012 

Nejvyšší správní soud judikoval, že účel je odvozen od „využitelnosti těchto záběrů, 

kterou je pak třeba posuzovat podle skutečností, jež by předmětné záznamy mohly 

zachycovat a k jakému účelu by mohly být využity.“130 V daném případě se jednalo o 

kamerové systémy a „zpracování informací v případě stěžovatele mělo smysl pouze za 

předpokladu, že umožňovalo identifikaci konkrétních jednotlivců a určitý způsob 

zacházení s nimi. Jak sám stěžovatel uvedl, cílem a účelem kamerového systému je právě 

pozdější identifikace subjektu údajů, např. orgány Policie ČR.“131 V případě zveřejnění 

fotografií ze společenské akce, u které žádný takový účel pozdější systematické 

identifikace osob stanoven není, fotografie slouží spíše jako památka pro zaměstnance 

                                                           
128 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 23. 8. 2013, sp. zn. 5 As 158/2012-49. 
129 „any collection, use or storage of information about workers by electronic means will almost certainly 

fall within the scope of data protection legislation“- Volný překlad. PRACOVNÍ SKUPINA ZŘÍZENÁ 

PODLE ČLÁNKU 29. Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment context 

[online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2001/wp48_en.pdf.  
130 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 23. 8. 2013, sp. zn. 5 As 158/2012-49. 
131 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 23. 8. 2013, sp. zn. 5 As 158/2012-49. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2001/wp48_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2001/wp48_en.pdf
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(sdílení na intranetu) nebo marketingový tah zaměstnavatele (sdílení na webových 

stránkách zaměstnavatele či sociálních sítích). Tyto fotografie neslouží k následné cílené 

identifikaci zaměstnanců ani dalšímu využití. K tomu je ještě potřeba dodat, že i když je 

osoba na fotografii identifikovatelná pouze podle vzhledu, tak jsou ji schopni 

identifikovat pouze lidé, kteří tuto osobu znají. Pro ostatní už by se jednalo o náročný 

úkol, ke kterému by bylo potřeba využít identifikační prostředky, které nejsou běžně 

dostupné.  

Vzhledem k výše řečenému je možné dovodit, že za zpracování132 fotografií bude 

považováno zveřejnění fotografie zaměstnance, pokud lze z kontextu dovodit i další 

osobní údaj o zaměstnanci nebo pokud je možné tyto dodatečné údaje bez větší námahy 

zjistit133. Zveřejnění samotné fotografie bez dodatečných údajů se bude řídit podle 

občanského zákoníku. Takový případ ale jen těžko najdeme. Teoreticky by se mohlo 

jednat o případ fotografie osoby, která se účastnila akce společnosti jako doprovod 

zaměstnance a která zaměstnancem není.  

2.2.1. Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů  

Je využití fotografie, ze které lze zjistit rasu či zdravotní stav osoby, zpracováním 

zvláštní kategorie osobních údajů? K této otázce se vyjádřil ÚOOÚ následovně. 

„Nakládání s fotografií není a priori zpracování citlivých osobních údajů o subjektu 

údajů. O zpracování zvláštních kategorií osobních údajů by se jednalo až tehdy, pokud 

by z fotografie byly tyto údaje cíleně zpracovávány ve vztahu ke konkrétní fyzické 

osobě.“134 Závisí tedy na tom, jak je s informacemi, které fotografie obsahuje, nakládáno. 

Pokud by byly osobní údaje z fotografií systematicky zpracovávány, tedy uchovávány 

                                                           
132 Zpracováním fotografií může být také systematické dokumentování chování, jednání nebo výskytu více 

osob v průběhu určitého období“ MATOUŠOVÁ, Miroslava, HEJLÍK, Ladislav. Osobní údaje a jejich 

ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2008. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-322-5., 

str. 126.  

Takové zpracování však zaměstnavatel s největší pravděpodobností využívat nebude, protože v takových 

případech je praktičtější využít kamerové systémy.  
133 Např. kromě fotografií z akcí má zaměstnavatel na stejné webové stránce i seznam zaměstnanců, který 

obsahuje jméno, příjmení a fotografii. 
134 Úřad pro ochranu osobních údajů. Základní příručka k ochraně údajů: Zvláštní kategorie osobních údajů 

(citlivé údaje) [online]. [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-

4744/archiv=0&p1=1963. 

Stejně bod 51 preambule GDPR: „Zpracování fotografií by nemělo být systematicky považováno za 

zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, neboť na fotografie se definice biometrických údajů 

vztahuje pouze v případech, kdy jsou zpracovávány zvláštními technickými prostředky umožňujícími 

jedinečnou identifikaci nebo autentizaci fyzické osoby.“ 

https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/archiv=0&p1=1963
https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/archiv=0&p1=1963
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a používány např. pouze pro odlišení podoby zaměstnance od jiné osoby, nejednalo by se 

o zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. 

2.2.2. Zpracování biometrických údajů  

Stejně jako „samotné pořizování a uchovávání podpisu bez jeho využití jako 

citlivého údaje“135, tedy bez následného rozboru nebo technického zpracování např. za 

účelem ověření jeho pravosti v případě sporu, není ani samotná fotografie fyzické osoby 

sama o sobě biometrickým údajem. Pro využití fotografie jako údaje biometrického je 

nejdřív nutno získat přesné informace jako např. “vzdálenost jednotlivých klíčových bodů 

v obličeji nebo jejich vzájemných poměrů. Jsou to totiž právě tyto odvozené informace, 

které ve výsledku vytváří systém pro porovnávání jednotlivých rysů a měřených kategorií 

mezi originální šablonou (např. fotografií obličeje v cestovním pase) a následným 

měřením (kamerovým snímkem obličeje při pasové kontrole), a umožňující tak ověření 

identity nebo identifikaci.“136 Zároveň je v bodu 51 preambule GDPR uvedeno, že 

„zpracování fotografií by nemělo být systematicky považováno za zpracování zvláštních 

kategorií osobních údajů, neboť na fotografie se definice biometrických údajů vztahuje 

pouze v případech, kdy jsou zpracovávány zvláštními technickými prostředky 

umožňujícími jedinečnou identifikaci nebo autentizaci fyzické osoby.“ Zaměstnavatel 

nemůže biometrické údaje zaměstnanců zpracovávat, ledaže by šlo o případy (právní 

tituly) uvedené v článku 9 odst. 2 GDPR. Členské státy mají možnost zavést další 

podmínky nebo omezení týkající se biometrických údajů.137 

2.2.3. Zásady zpracování osobních údajů 

Při zpracovávání osobních údajů musí zaměstnavatel postupovat podle základních 

zásad zpracování osobních údajů.138 Zásada zákonnosti stanoví, že správce může 

zpracovávat osobní údaje pouze na základě jednoho z právních titulů v čl. 6 odst. 1 GDPR 

a zákonným způsobem, tj. nesmí být protiprávní. Zpracování nesmí být v rozporu nejen 

                                                           
135 Stanovisko 2/2014 Úřadu pro ochranu osobních údajů - Dynamický biometrický podpis z pohledu 

zákona o ochraně osobních údajů, dostupné z:  

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=22532. 
136 MATEJKA, Ján, KRAUSOVÁ, Alžběta, GÜTTLER, Vojen. Biometrické údaje a jejich právní 

režim. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2018, č. 17, s. s. 91-129. [cit. 2018-12-20].  

Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8801. 
137 Čl. 9 odst. 4 GDPR. 
138 Čl. 5 GDPR. 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=22532
https://journals.muni.cz/revue/article/view/8801
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s GDPR, ale i jinými zákony. Zpracování osobních údajů je účelově omezeno, 

což znamená, že osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány jen pro daný účel 

(s výjimkou archivace ve veřejném zájmu, vědecký či historický výzkum nebo pro 

statistické účely). Nové zpracování musí mít samostatný účel a právní titul. 

Zaměstnavatel se nemůže jen tak rozhodnout (s výjimkami)139, že využije fotografie 

k jinému účelu, než ke kterému byly původně shromážděny. Zásada účelového omezení 

je považována za jednu z hlavních zásad zpracování osobních údajů, protože funguje jako 

„nejvýznamnější určovatel toho, jak může správce s osobními údaji nakládat. (…) od něj 

se následně odvíjejí ostatní zásady, jako je minimalizace údajů a omezení uložení“140. 

V rámci zachování integrity a bezpečnosti osobních údajů musí mít správce osobních 

údajů zavedená vhodná technická a bezpečnostní opatření. Osobní údaje musí být 

shromažďovány pouze v přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu ve vztahu 

k účelu a musí být vždy nezbytné pro daný účel (zásada minimalizace), což je vymezeno 

buď zvláštním předpisem, nebo rozhodnutím správce. Osobní údaje musí být přesné, 

aktualizované a musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci po dobu nezbytnou 

pro dosažení účelu zpracování, poté musí být zlikvidovány. Lhůty mohou být stanoveny 

zákonem nebo správcem. Správce musí být schopen délku zpracování obhájit a vysvětlit. 

Zaměstnavatel musí mít zaveden systém pro mazání dat, jak elektronických, 

tak fyzických. Pokud po uplynutí lhůty správce osobních údajů najde nějaký další účel 

zpracování141, může lhůtu pro uložení prodloužit. Zároveň je také možné nemazat údaje 

hned po skončení lhůty v případě, kdy má zaměstnavatel nebo instituce nastaven určitý 

systém mazání dat, např. 1 za rok.  

Správce osobních údajů je při zpracování osobních údajů transparentní142 

a korektní. V rámci transparentnosti zaměstnavatel nezastírá pravý účel zpracování 

osobních údajů a informuje zaměstnance o jakémkoliv zpracování jeho osobních údajů 

                                                           
139 Slučitelnost účelů. Pro využití fotografie k jinému účelu je nutné nejprve zkontrolovat slučitelnost 

s původním účelem. Prakticky se jedná o test proporcionality, kdy správce musí zvážit spojení mezi 

původním a novým účelem, kontext shromáždění údajů, jejich typ a povahu, možné důsledky a existenci 

vhodných záruk. Evropská komise: Mohou být osobní údaje využity k jinému účelu? [online]. [cit. 2020-

07-18]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-

organisations/principles-gdpr/purpose-data-processing/can-we-use-data-another-purpose_cs. 
140 NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR - obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-

765-3., str. 107. 
141 Účelem je cíl/důvod, pro který správce osobní údaje shromažďuje. 
142 Čl. 10 a 11 GDPR. 
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srozumitelným způsobem, za použití jednoduchých jazykových prostředků. Zároveň platí 

princip odpovědnosti správce za soulad s GDPR. Správce musí být schopen doložit 

dodržování souladu s výše popsanými zásadami a musí průběžně dokumentovat postup 

zpracování prostřednictvím např. záznamů o činnostech zpracování, posouzení dopadu 

na ochranu osobních údajů či předběžnou konzultací. 

Projevem zásady transparentnosti je plnění informační povinnosti dle čl. 13 GDPR. 

Správce má povinnost poskytnout subjektu údajů údaje o své totožnosti a kontaktních 

údajích, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, oprávněné 

zájmy, případné příjemce a úmysl správce předat osobní údaje do třetí země, zároveň také 

musí subjekt poučit o jeho právech.  

Zaměstnavatel informuje zaměstnance před vznikem pracovního poměru, během, 

případně i po ukončení pracovního poměru a musí být schopen plnění informační 

povinnosti prokázat. Před vznikem pracovního poměru je uchazeč většinou informován 

prostřednictvím inzerátu, kde zaměstnavatel nabízí pracovní pozici.  

2.2.4. Právní titul pro zpracování osobních údajů 

Právní titul pro zpracování osobních údajů je základním předpokladem legálního 

zpracování osobních údajů a podmínkou plnění dalších povinností v GDPR. Bez ohledu 

na to, za jakým účelem chce zaměstnavatel osobní údaje zpracovávat, vždy musí 

zpracování provádět na základě právního titulu, tedy zákonem předvídaného právního 

důvodu pro zpracování osobních údajů. „Pokud správci od počátku nesvědčí žádný právní 

důvod ke zpracování osobních údajů, lze jej označit za protiprávní a správce vzniká 

povinnost osobní údaje zlikvidovat, protože osobní údaje vůbec nemá vůbec mít.“143 

V průběhu shromažďování a uchovávání osobních údajů se může postupně měnit právní 

titul zpracování. Taxativní výčet právních titulů pro zpracování osobních údajů 

nalezneme v čl. 6 odst. 1 GDPR. Právními tituly jsou následující: 

- subjekt udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více 

konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR),  

                                                           
143 ŽŮREK, Jiří. Praktický průvodce GDPR: včetně úplného znění GDPR. 2. aktualizované vydání. 

Olomouc: ANAG, 2018. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7554-152-9., str. 67. 
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- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů 

(typicky např. pro identifikaci smluvních stran), nebo pro provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 

písm. b) GDPR), 

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje, (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), 

- Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo 

jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR), 

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 

při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR), 

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 

strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní 

práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. (čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR). 

Souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů je jedním z nejvíce 

nadužívaných144 právních titulů při zpracování osobních údajů, což pravděpodobně 

vychází z formulace ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů,145 který bez 

důkladného prostudování mohl působit, jako by byl hlavním právním titulem a ostatní 

právní tituly byly pouze výjimky. Tak to ovšem nebylo. I před účinností GDPR byly 

všechny právní tituly rovnocenné. 

Souhlas je jednostranné právní jednání, kterým subjekt údajů dává prohlášením či 

jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů. Souhlas je 

jedinečný v tom směru, že „jako jediný předpokládá aktivní činnost subjektu údajů, navíc 

spočívající v udělení souhlasu, a proto jej lze označit za právní důvod sui generis“146. 

GDPR oproti zákonu o ochraně osobních údajů zpřesňuje definici souhlasu, zpřísňuje 

                                                           
144 V praxi je možné se setkat s nesprávným využitím souhlasu. Správci osobních údajů často využívají 

souhlas i v případech, kdy mohou využít jiný právní titul ke zpracování osobních údajů a prakticky nazývají 

poučení o zpracování osobních údajů souhlasem se zpracováním. 
145„Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je 

může zpracovávat, jestliže (…)“. 
146 ŽŮREK, Jiří. Praktický průvodce GDPR: včetně úplného znění GDPR. 2. aktualizované vydání. 

Olomouc: ANAG, 2018. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7554-152-9., str. 68. 
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požadavky na jeho poskytnutí, a také výslovně stanoví požadavky v souvislosti s jeho 

odvoláním. 

Podmínky pro využití souhlasu zaměstnance. Pokud chce zaměstnavatel využít 

souhlas zaměstnance jako právní titul pro zpracování jeho osobních údajů, musí splnit 

několik podmínek. Souhlas musí být informovaný, konkrétní, svobodný a jednoznačný 

projev vůle147. Aby byl souhlas informovaný, musí správce informovat subjekt údajů 

minimálně o totožnosti správce, účelu každé operace zpracování, k nimž jsou jeho osobní 

údaje určeny, o typu údajů, který má být shromažďován, poučit o možnosti odvolání 

souhlasu, informace o využití údajů pro automatizované rozhodování a možná rizika 

předávání údajů.148 Informovanost přispěje ke svobodnému rozhodování subjektu, 

protože subjekt se na základě těchto informací rozhoduje o tom, zda souhlas poskytne 

nebo ne. Informace o účelu zpracování musí být dostatečně konkrétní, tedy „dostatečně 

specifický na to, aby z něj subjekt údajů získal nějakou představu o tom, jak bude s jeho 

osobními údaji nakládáno“149. Pokud lze zpracování na souhlasu založit, musí být souhlas 

udělen pro „každý jeden konkrétní účel“150, který musí být výslovně vyjádřený, určitý 

a legitimní.151 Souhlas může být udělen pro jeden i více účelů a subjekt musí mít možnost 

udělit či neudělit souhlas ve vztahu ke každému z nich. Není možné udělit souhlas 

k předem neurčenému zpracování osobních údajů. Pokud by zaměstnavatel při žádání 

o souhlas neinformoval zaměstnance o účelu zpracování, jednalo by se o porušení zásady 

transparentnosti a povinností v čl. 5 a 12 GDPR a zaměstnanec by mohl podat stížnost 

u ÚOOÚ.152 

Jednoznačný projev vůle znamená zjevné potvrzení nebo prohlášení subjektu 

údajů, poskytnuté aktivním jednáním153, tedy např. zaškrtnutím souhlasného políčka 

                                                           
147 Čl. 4 bod 11) GDPR. Zároveň musí souhlas splňovat náležitosti projevu podle občanského zákoníku, a 

to srozumitelnost, určitost, využití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.  
148 PRACOVNÍ SKUPINA ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Pokyny pro souhlas podle nařízení 

2016/679 [online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31896. 
149 NULÍČEK, Michal, KOVAŘÍKOVÁ, Kristýna, TOMÍŠEK, Jan, ŠVOLÍK, Oliver. GDPR v otázkách a 

odpovědích. Bulletin advokacie [online]. 9/2017 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/gdpr-v-otazkach-a-odpovedich. 
150 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. K vyžadování souhlasu: Často kladené otázky [online]. 

[cit. 2020-01-28]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/k-vyzadovani-souhlasu/ds-5047/archiv=0&p1=2619. 
151 Čl. 5 odst. 1 písm. b) GDPR. 
152 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. K vyžadování souhlasu: Často kladené otázky [online]. 

[cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/k-vyzadovani-souhlasu/ds-5047/archiv=0&p1=3938. 
153 Bod 32 recitálu GDPR. 
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v elektronické či listinné podobě, podepsáním souhlasu nebo zasláním emailu. Souhlas 

musí být jasně odlišitelný od jiných součástí písemného jednání. Nemůže se jednat např. 

o prohlášení, že mlčením či neaktivitou nebo obeznámením se s určitými podmínkami 

nebo využitím určité služby subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů. Nečinnost 

nebo mlčení subjektu údajů tedy není jednoznačným projevem vůle. 

Svobodný souhlas znamená, že subjekt údajů musí mít skutečnou možnost volby, 

nesmí se cítit nucen k souhlasu154 a „neexistuje žádné riziko klamání, zastrašování, 

nátlaku či podstatných negativních důsledků, jestliže souhlas neudělí.“155 K tomuto 

zároveň bod 42 recitálu GDPR stanoví, že souhlas by neměl být považován za svobodný, 

pokud subjekt údajů nemá skutečnou nebo svobodnou volbu nebo nemůže souhlas 

odmítnout nebo odvolat, aniž by byl poškozen. Vyjádření souhlasu by nemělo 

představovat platný právní důvod pro zpracování osobních údajů v případě, kdy mezi 

subjektem údajů a správcem existuje jasná nerovnováha.156 Recitál č. 43 GDPR k tomu 

ještě dodává, že „souhlas není svobodný, není-li možné vyjádřit samostatný souhlas 

s jednotlivými operacemi zpracování osobních údajů, i když je to v daném případě 

vhodné, nebo je-li plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby učiněno závislým na souhlasu, 

i když to není pro toto plnění nezbytné“. Souhlas nebude svobodný ani v případě, že 

zaměstnavatel zahrne např. generální souhlas se zpracováním osobních údajů do pracovní 

smlouvy. Souhlas je jednostranným právním jednáním a ani jeho zahrnutím do pracovní 

smlouvy se jeho charakter nemění. Jedinou alternativou zaměstnance v tomto případě by 

bylo nepodepsat pracovní smlouvu nebo vyjednávat se zaměstnavatelem, každopádně 

takový souhlas nelze považovat za svobodný, a je proto neplatný. Obecně není možné 

zahrnout souhlas se zpracováním osobních údajů do obchodních podmínek nebo mít 

v elektronickém či listinném formuláři předem zaškrtnuté souhlasné políčko.  

Se svobodou poskytnutí souhlasu také souvisí zákaz podmiňování uzavření 

smlouvy udělením souhlasu. Správce tedy nesmí např. sdělit subjektu údajů, že pro 

využití určité služby musí souhlasit se zpracováním osobních údajů pro marketingové 

                                                           
154 PRACOVNÍ SKUPINA ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Pokyny pro souhlas podle nařízení 

2016/679 [online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31896. 
155 NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR - obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-

765-3., str. 144. 
156 Bod 43 recitálu GDPR. 
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účely. Takový souhlas by byl nesvobodný, a tedy neplatný. Je nutné také odlišovat 

podmiňování souhlasu od motivování k udělení souhlasu.157 

Objevují se názory, že v pracovněprávních vztazích vůbec není možné využívat 

souhlas, vzhledem k tomu, že pracovněprávní vztahy jsou založeny na nadřízenosti 

a podřízenosti a při každém jednání se tato hierarchie projevuje. Zaměstnavatel by tak 

neměl souhlas zaměstnance používat, protože se nejedná o svobodně udělený souhlas.158 

Tento názor je ale možné považovat za překonaný, protože v praxi mohou nastat situace, 

kdy se zaměstnanec může rozhodovat svobodně. Stanovisko Pracovní skupiny 29159 

č. 2/2017 ke zpracování osobních údajů na pracovišti hovoří o tom, že je „vysoce 

nepravděpodobné, že souhlas by mohl být právním důvodem pro zpracování dat na 

pracoviště, ledaže by zaměstnanci měli možnost odmítnout, aniž by to pro ně mělo 

neblahé důsledky“160, ale ne nemožné. Může se jednat například o situaci, kdy se 

zaměstnanec rozhoduje, zda chce zveřejnit svojí fotografii na svém interním profilu 

společnosti, ke kterému mají v rámci intranetu přístup i další zaměstnanci. 

Neposkytnutím souhlasu v tomto případě nevzniká zaměstnanci žádná újma. Tento fakt 

ale zaměstnavatel jako správce osobních údajů musí být schopen prokázat.161  

Souhlas zaměstnance jako právní titul ke zpracování osobních údajů musí 

zaměstnavatel „využívat obezřetně a spíše jen sporadicky, při vědomí specifik základních 

pracovněprávních vztahů a v rámci nich působící ochranné funkce pracovního práva a 

z ní vyplývající zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance“162. Důležité je, 

aby správce před tím, než se rozhodne využít souhlas, pečlivě posoudil, zda nemůže 

využít jiný právní základ pro zpracování osobních údajů a uchýlit se k souhlasu až 

                                                           
157 Například v rámci prodeje v e-shopu může prodejce motivovat zákazníka tím, že mu nabídne slevu 10 

% na první nákup v případě odsouhlasení zpracování osobních údajů pro marketingové účely. Nesmí pouze 

dojít k penalizaci za neudělení souhlasu. 
158 ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ, Hana. Reforma ochrany osobních údajů v EU z pohledu pracovněprávních 

vztahů. Bulletin advokacie [online]. 9/2017 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/reforma-ochrany-osobnich-udaju-v-eu-z-pohledu-pracovnepravnich-vztahu?browser=mobi. 
159 Nyní Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. 
160 PRACOVNÍ SKUPINA PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko 2/2019 ke zpracování osobních údajů na 

pracovišti [online]. Schváleno dne 8. 6. 2017 [cit. 2020-01-28].  

Dostupné z: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=30203. 
161 PRACOVNÍ SKUPINA ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Pokyny pro souhlas podle nařízení 

2016/679 [online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31896. 
162 ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ, Hana. Reforma ochrany osobních údajů v EU z pohledu pracovněprávních 

vztahů. Bulletin advokacie [online]. 9/2017 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/reforma-ochrany-osobnich-udaju-v-eu-z-pohledu-pracovnepravnich-vztahu?browser=mobi. 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=30203
http://www.bulletin-advokacie.cz/reforma-ochrany-osobnich-udaju-v-eu-z-pohledu-pracovnepravnich-vztahu?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/reforma-ochrany-osobnich-udaju-v-eu-z-pohledu-pracovnepravnich-vztahu?browser=mobi
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v případě, že to možné není163. Z poskytnutí souhlasu totiž plyne zaměstnanci možnost 

souhlas odvolat, což je pro zaměstnavatele komplikací. Pokud zaměstnavatel založí 

zpracování údajů na souhlasu, i když měl využít právní titul plnění právní povinnosti nebo 

jiný právní titul, vytváří v zaměstnanci dojem, že takový souhlas může odvolat a po 

odvolání zaměstnavatel přestane osobní údaje zpracovávat. Což se však nestane, protože 

zaměstnavatel má povinnost nebo třeba oprávněný zájem na zpracování a po odvolání 

souhlasu zaměstnancem zaměstnavatel pokračuje ve zpracovávání údajů. Zároveň by 

tímto postupem zaměstnavatel nedostatečně plnil zákonnou informační povinnost 

o charakteru zpracování osobních údajů,164 z čehož by mohly být dovozeny další 

následky v rámci následného správního řízení.165 

GDPR nestanoví povinnou formu souhlasu, může být tedy udělen jak ústně, 

písemně či elektronicky, ale zaměstnavatel (tedy správce osobních údajů) musí být 

schopen souhlas doložit, prokázat jeho poskytnutí.  

Souhlas je možné poskytnout i konkludentně, tedy jinak než výslovně. Subjekt 

samozřejmě musí být předem poučen, hlavně vzhledem k možnému vyjádření 

nesouhlasu, např. s pořizováním fotografie. Může se jednat o situaci, kdy správce požádá 

osobu o fotografii za určitým účelem a osoba ji poskytne. Souhlasem se zpracováním 

osobních údajů ale naopak není vstup do prodejny, která je sledována kamerou, i když je 

monitorováno.166 I konkludentní souhlas ale musí být správce schopen prokázat. Proto 

správci nejčastěji využívají písemný či elektronický souhlas. Ze záznamu o souhlasu se 

zpracováním osobních údajů by mělo vyplynout, kdo a kdy souhlas udělil, o čem byl 

informován před udělením souhlasu, jakým způsobem byl souhlas udělen a případně 

informace o odvolání souhlasu. V případě sporu o platnost souhlasu leží důkazní břemeno 

                                                           
163 NULÍČEK, Michal, KOVAŘÍKOVÁ, Kristýna, TOMÍŠEK, Jan, ŠVOLÍK, Oliver. GDPR v otázkách a 

odpovědích. Bulletin advokacie [online]. 9/2017 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/gdpr-v-otazkach-a-odpovedich. 
164 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 

3/2014 k nadbytečnému vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů a souvisejícímu nesprávnému 

plnění informační povinnosti [online]. [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/stanovisko-c-3-

2014-k-nadbytecnemu-vyzadovani-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju-a-souvisejicimu-

nespravnemu-plneni-informacni-povinnosti/d-11913. 
165 Čl. 83 odst. 5 písm. b) GDPR, možné uložení správní pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-

li se o podnik, až do výše 4% celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok, podle toho, 

která hodnota je vyšší. 
166 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 11 A 77/2012-38. „Souhlasem subjektu 

údajů se rozumí svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údaj se 

zpracováním osobních údajů, což pouhý vstup do objektu splňovat nemůže“.  

https://www.uoou.cz/stanovisko-c-3-2014-k-nadbytecnemu-vyzadovani-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju-a-souvisejicimu-nespravnemu-plneni-informacni-povinnosti/d-11913
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-3-2014-k-nadbytecnemu-vyzadovani-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju-a-souvisejicimu-nespravnemu-plneni-informacni-povinnosti/d-11913
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-3-2014-k-nadbytecnemu-vyzadovani-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju-a-souvisejicimu-nespravnemu-plneni-informacni-povinnosti/d-11913
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na správci osobních údajů.167 Proto by si měl každý správce osobních údajů zajistit 

kvalitní a nepochybné záznamy o udělení souhlasu, aby o tomto nemohlo být pochyb. 

Jak již bylo zmíněno výše, osobní údaje spadající do zvláštní kategorie osobních 

údajů je obecně zakázáno zpracovávat, až na několik výjimek. Jednou z výjimek je 

případ, kdy subjekt údajů dá výslovný souhlas se zpracováním zvláštních kategorií 

osobních údajů168. Výslovný souhlas musí splňovat všechny podmínky, které platí pro 

„běžný“ souhlas. Autoři komentáře k GDPR vidí rozdíl v tom, že v případě výslovného 

souhlasu nebude stačit konkludentní udělení, ale bude třeba explicitní prohlášení, 

že subjekt souhlasí se zpracováním svých citlivých údajů k přesně vymezenému účelu.169 

Dále je nutné upozornit také na to, že výslovný souhlas není možné použít jako právní 

titul pro zpracování v případech, kdy právo Unie nebo členského státu stanoví, že zákaz 

uvedený v odstavci 1 čl. 9 GDPR nemůže být subjektem údajů zrušen. 

V pracovněprávních vztazích se uplatní § 316 odst. 4 zákoníku práce, který stanoví 

osobní údaje, které zaměstnavatel nesmí od zaměstnance vyžadovat i v případě, kdyby 

s tím případně výslovně souhlasil (jedná se o informace, které bezprostředně nesouvisejí 

s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem, informace o těhotenství, 

sexuální orientaci, původu atd.).  

Odvolání souhlasu. Pokud chce zaměstnavatel využít souhlas jako právní titul pro 

zpracování osobních údajů, musí počítat s tím, že tento souhlas může být kdykoliv 

zaměstnancem odvolán. Samotné odvolání by mělo být stejně snadné jako jeho udělení. 

Odvolání nemá vliv na zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání, na což musí 

být subjekt údajů upozorněn. Možnost odvolání souhlasu je pro zaměstnavatele 

problematická, protože z něj plyne povinnost vyhledat a vymazat všechny osobní údaje 

subjektu, jejichž zpracování bylo založeno na tomto právním titulu. Zaměstnavatel 

paradoxně musí vytvořit další seznam osobních údajů o subjektech, které souhlas 

odvolaly a kdy, protože souhlas a jeho platnost musí být zaznamenána. Tento seznam pak 

s největší pravděpodobností vytvoří na základě právního titulu oprávněného zájmu, který 

                                                           
167 NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR - obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-

765-3., str. 148. 
168 Čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. 
169 NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR - obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-

765-3., str. 164. 
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pak v případě nutnosti může využít v rámci případného sporu se subjektem údajů. 

Samozřejmě tento seznam by měl obsahovat co nejméně osobních údajů s ohledem na 

zásadu minimalizace osobních údajů, případně by měl být pseudonymizovaný170. Správce 

zcela zlikviduje osobní údaje až v momentě, kdy nemá žádný právní titul pro jejich 

zpracování (např. vypršela lhůta, ve které může subjekt údajů podat žalobu k soudu nebo 

uplynuly promlčecí lhůty k případným jiným nárokům – např. náhrada hmotné či 

nehmotné újmy).  

Odvoláním souhlasu uděleného např. pro marketingové účely může zaměstnavateli 

vzniknout škoda. Na rozdíl od souhlasu se zachycením a šířením podoby udělovaného 

dle občanského zákoníku, GDPR neobsahuje žádné ustanovení o náhradě škody. Proto v 

případě bezdůvodného odvolání souhlasu by subjekt údajů správci škodu nehradil. Proto 

by měl správce údajů využívat souhlas až jako poslední možnost.  

Plnění smlouvy. Zpracovávat osobní údaje lze na základě titulu plnění smlouvy ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je zpracování nezbytné právě pro splnění 

smluvního závazku nebo k jeho uzavření.171 Je však potřeba „identifikovat fundamentální 

cíl daného závazku a osobní údaje následně pod tímto titulem zpracovávat pouze k jeho 

dosažení“172. Účel zpracování bude vždy souviset s kontraktačním procesem při 

uzavírání pracovní smlouvy nebo dohod mimo pracovní poměr a se zpracováním 

nezbytným pro „plnění závazkových právních vztahů plynoucích ze smlouvy, jejíž stranou 

je subjekt údajů“173, tedy s plněním pracovní smlouvy. 

Nejčastěji půjde o osobní údaje a identifikační údaje zaměstnance, číslo 

bankovního účtu pro výplatu mzdy atd., zpracovávané pro splnění závazků vyplývající 

z pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale i pro 

                                                           
170 Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že dané osobní údaje nemohou být 

přiřazeny ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Tyto dodatečné informace 

jsou obvykle uchovávány odděleně a za použití technických opatření, která vyloučí, aby byly tyto dodatečné 

informace přiřazeny ke konkrétní osobě. V případě nutnosti je možné osobu zpětně ztotožnit. 
171 Bod 44 recitálu GDPR stanoví, že zpracování by mělo být zákonné, pokud je nezbytné v souvislosti 

s plněním smlouvy nebo úmyslem smlouvu uzavřít. 
172 NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR - obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-

765-3., str. 126.  
173 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-587-3., str. 195. 
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nábor zaměstnanců. Fotografie v tomto případě hrát roli nebude, i kdyby zaměstnancem 

byla osoba, jejíž náplní práce má být kontakt s veřejností a jehož osobní údaje mají být 

zpřístupněny ze strany zaměstnavatele na webových stránkách klientům, zákazníkům či 

veřejnosti. V takových případech totiž s ohledem na zásadu minimalizace osobních údajů 

postačí identifikační, kontaktní údaje zaměstnance a pracovní pozice zaměstnance. Pro 

zveřejnění fotografie by měl zaměstnavatel požádat zaměstnance o souhlas. 

Plnění právní povinnosti. Právní titul plnění zákonné povinnosti zaměstnavatel 

použije v případě, kdy právní předpisy přímo stanoví, že tak má učinit. Povinnost musí 

být stanovena dostatečně určitě, aby z ní „bylo možné poznat, jaká zpracování na jejím 

základě budou probíhat“174 a správce by neměl mít „možnost volného uvážení o tom, jak 

právní povinnosti splní“175. Zároveň se musí jednat o povinnost, ne o pouhé oprávnění 

dané osobní údaje zpracovávat. Obecně se takové zpracování týká např. mzdového 

účetnictví, evidence odpracované doby, pracovních úrazů nebo bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci176. V souvislosti s fotografií půjde zejména o zpracování za účelem 

vydání služebního průkazu, který má obsahovat fotografii zaměstnance. Zákoník práce 

žádnou takovou povinnost neukládá, stejně ani zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků. Povinnost k vydání služebního průkazu najdeme např. 

v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, kde ustanovení § 154 přímo obsahuje povinnost 

služebního úřadu, v němž státní zaměstnanec vykonává službu, vystavit státnímu 

zaměstnanci služební průkaz, který obsahuje fotografii státního zaměstnance. Využití 

služebního průkazu s fotografií najdeme dále také v zákoně č. 300/2013 Sb., o Vojenské 

policii, v zákoně č. 266/1994 Sb., o drahách či v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, kde je stanovena povinnost zaměstnance prokazovat se služebním průkazem. 

Služební průkazy s fotografií mají i příslušníci Policie ČR, Vojenského zpravodajství, 

Myslivecké stráže, zaměstnanci Hasičského záchranného sboru, Finančního analytického 

                                                           
174 NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR - obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-

765-3., str. 127. 
175 ZAHRADNÍČEK, Jaroslav. Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích. Praha: Leges, 2019. 

Teoretik. ISBN 978-80-7502-373-5., str. 129. 
176 Dále BOZP. 
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úřadu atd. Vzory služebních průkazů jsou pak stanoveny v prováděcích právních 

předpisech, zejména ve vyhláškách.177  

V těchto případech, kdy zaměstnavatel může využít právní titul plnění zákonné 

povinnosti, není potřeba využívat souhlas zaměstnance a zároveň „bude-li jeho pracovní 

náplní činnost, pro kterou na základě právních předpisů je třeba služebního průkazu 

vydávaného zaměstnavatelem, je jeho povinností fotografii zaměstnavateli poskytnout. 

Ten je pak vázán právním předpisem ji použít právě jen pro stanovený účel. Jakékoliv 

jiné využití (zpracování fotografie) je již vázáno na souhlas zaměstnance. Bude tak třeba 

takového souhlasu např. ke zpřístupnění fotografie v interním informačním systému, 

v elektronickém telefonním seznamu apod.“178  

Jinak orgány veřejné moci/státní orgány mohou zpracovávat fotografie ve 

veřejných rejstřících, což se ale netýká pouze zaměstnanců. Právní základ pro zpracování 

osobních údajů v registrech osobních údajů, dle kterých je možná identifikace pomocí 

fotografie nalezneme např. v zákoně č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, zákoně o 

evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb., zákoně o silničním provozu č. 361/2000 Sb. (řidičský 

průkaz) a v zákoně o cestovních dokladech179. Zpracovávat a uchovávat podobizny osob 

může také např. Policie ČR. 

Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů. Tento právní titul slouží ke 

zpracování osobních údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů 

subjektu údajů či jiné fyzické osoby, např. „pro humanitární účely, včetně monitorování 

epidemií a jejich šíření nebo v naléhavých humanitárních situacích, zejména v případech 

přírodních a člověkem způsobených katastrof“180 a v pracovněprávních vztazích ho 

prakticky nelze předpokládat. 

                                                           
177 Např. v nařízení vlády č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, 

ve vyhlášce č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České 

republiky, v nařízení vlády č. 374/2005, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského 

zpravodajství a ve vyhlášce č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce 

a výkonu inspekční činnosti.  
178 JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav. Ochrana osobních údajů v pracovním právu: (otázky a 

odpovědi). Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. ISBN 978-80-7552-145-3., str. 93. 
179 Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech). 
180 ŽŮREK, Jiří. Praktický průvodce GDPR: včetně úplného znění GDPR. 2. aktualizované vydání. 

Olomouc: ANAG, 2018. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7554-152-9., str. 82. 
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Plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. 

Tento právní titul používají hlavně orgány veřejné moci, ale mohou jej užívat i subjekty 

soukromého práva, kterým byl svěřen výkon určitého úkolu veřejné moci.181 Na rozdíl 

od předchozího titulu - plnění právní povinnosti – nemá v zákoně orgán stanovenou 

povinnost určitou činnost vykonat, ale může si vybrat, jakým způsobem a zda vůbec bude 

určitý úkol plnit a v rámci toho zpracovávat osobní údaje (např. živnostenský úřad se 

rozhodne provést či neprovést kontrolu, profesní komora se rozhodne vést disciplinární 

řízení se svým členem nebo obec při přijímání a vyřizování stížností a podnětů občanů 

obce). Proti tomuto zpracování může podat subjekt údajů námitku. Tento právní titul také 

nebude v rámci pracovněprávního vztahu využíván. 

Oprávněný zájem správce nebo třetí osoby. Posledním právním titulem pro 

zpracování osobních údajů je tzv. oprávněný zájem. Právní tituly zmíněné výše jsou a 

priori oprávněné a je pouze potřeba, aby byly v souladu s příslušnými právními 

předpisy.182 Existuje u nich totiž předpoklad „že vyváženost jednotlivých práv a zájmů, o 

které se jedná - včetně práv a zájmů správce a subjektu údajů- je dodržena.“183 Čl. 6 odst. 

1 písm. f) na druhé straně „vyžaduje zvláštní ověření v případech, kdy nelze použít předem 

definované scénáře uvedené v písmenech a) - e)“184. Pokud se vyváženost „kloní ve 

prospěch zájmů a základních práv subjektů údajů, (…), nelze toto zpracování údajů 

provést“185. Zpracování je možné, pokud je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost 

zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních 

údajů.186 Zaměstnavatel tedy musí posuzovat, zda práva a svobody zaměstnance 

nepřeváží nad zájmem zaměstnavatele. „Výsledek tohoto ověření vyváženosti určuje, zda 

                                                           
181 NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR - obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-

765-3., str. 130. 
182 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko 

č. 6/2014 k pojmu oprávněných zájmů správce údajů podle článku směrnice 95/46/ES., přijaté dne 9. dubna 

2014 [online]. [cit. 2020-02-13]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf. 
183 Tamtéž. 
184 Tamtéž. 
185 Tamtéž. 
186 Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf
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se lze čl. 7 odst. f)187 dovolávat jako právního základu pro zpracování údajů.“188 Žůrek 

tento právní důvod označuje za „sběrný“, protože pod něj lze podřadit různorodá 

zpracování, která „nelze podřadit pod některé z jiných uvedených právních důvodů 

umožňujících zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, avšak je 

spravedlivé, aby v některých případech mohl správce osobní údaje zpracovávat a 

nemusel spoléhat na souhlas subjektu údajů“189. Samotný pojem „zájem“ není možné 

zaměňovat s účelem. Účel190 je konkrétní důvod zpracování a zájem191 je „širší 

angažovanost správce při zpracování údajů nebo výhoda, která vzniká správci nebo která 

může vzniknout společnosti na základě tohoto zpracování“192. Mezi další oprávněné 

zájmy zaměstnavatele patří např. vymáhání právních nároků, sledování zaměstnanců pro 

účely bezpečnosti nebo řízení, fyzická bezpečnost, IT a zabezpečení sítě nebo třeba 

zpracování údajů pro historické, vědecké nebo statistické účely či výzkum. Třetí strana 

může mít zájem např. na zveřejnění údajů pro účely transparentnosti a odpovědnosti.193 

Recitál 48 GDPR stanoví, že správce může mít oprávněný zájem na zpracování 

osobních údajů zaměstnanců. V souvislosti s fotografií se bude jednat zejména o interní 

databáze fotografií zaměstnanců nebo portrétní fotografie určené pro identifikační 

zaměstnanecké karty, které nejsou stanovené zákonem, nejčastěji v souvislosti 

s oprávněným zájmem na bezpečnosti a ochraně majetku zaměstnavatele. V určitých 

opodstatněných případech by zaměstnavatel mohl argumentovat pro možnost užití 

fotografie v profilu zaměstnance na webových stránkách, zejména v případech, když je 

pro veřejnost důležité, aby znala podobu takového zaměstnance, např. v rámci v zájmu 

transparentnosti řízení společnosti.  

                                                           
187 Článek odkazuje na směrnici 95/46/ES. V GDPR se jedná o čl. 6 odst. 1 písm. f). 
188 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko č. 

6/2014 k pojmu oprávněných zájmů správce údajů podle článku směrnice 95/46/ES., přijaté dne 9. dubna 

2014 [online]. [cit. 2020-02-13]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf. 
189 ŽŮREK, Jiří. Praktický průvodce GDPR: včetně úplného znění GDPR. 2. aktualizované vydání. 

Olomouc: ANAG, 2018. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7554-152-9., str. 83. 
190 Např. zavádění konkrétních postupů při kontrole vstupu na pracoviště. 
191 Např. zájem na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. 
192 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko 

č. 6/2014 k pojmu oprávněných zájmů správce údajů podle článku směrnice 95/46/ES., přijaté dne 9. dubna 

2014 [online]. [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf.  
193 Tamtéž. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf
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Zaměstnanec sám nijak neovlivní, zda bude správce dané osobní údaje 

zpracovávat, ale má právo podat námitku či právo na výmaz. O oprávněném zájmu 

zaměstnavatel informuje v rámci plnění informační povinnosti dle čl. 13 a 14 GDPR a při 

uplatnění práva na přístup dle čl. 15 GDPR.194  

Balanční test. Pokud správce zvažuje využití oprávněného zájmu jako právního 

titulu pro zpracování osobních údajů zaměstnance, musí nejdřív daný případ zpracování 

osobních údajů komplexně posoudit. Výsledkem je určení, zda je stanovený zájem 

oprávněný, zpracování nezbytné, a zda nepřevažují základní práva a svobody subjektu 

údajů nad daným oprávněným zájmem správce. Toto posouzení se nazývá balanční 

test195. 

Nejdříve je potřeba samotný oprávněný zájem definovat. Zájem je oprávněný, 

pokud je v souladu s právním řádem, je dostatečně specifický na to, aby mohl být 

proveden balanční test, a zároveň pokud představuje reálný a současný zájem správce. 

Nemůže být fiktivní nebo spekulativní.196 Je také potřeba zvážit, zda není vhodné využít 

jiné právní tituly. Dále je nutno posoudit nezbytnost, tzn., zda není možné dosáhnout 

stejného cíle jinými, méně invazivními prostředky, které ale nejsou nepoměrně náročnější 

či nákladnější. Jako příklad je možno uvést situaci, kdy se bude zaměstnavatel 

rozhodovat, jakým způsobem se zaměstnanec dostane na pracoviště. Zaměstnavatel 

posoudí, zda je využití fotografie opravdu nezbytné a zda nestačí pouze čip bez 

jakýchkoliv osobních údajů. Hodnotit se zde bude například počet zaměstnanců či 

velikost areálu. „Podmínka nezbytnosti musí být zkoumána společně se zásadou 

minimalizace údajů“197, tzn., shromažďování osobních údajů musí být přiměřené, 

a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány a dále 

zpracovávány.  

                                                           
194 Bod 47 recitálu GDPR. 
195 V zásadě se jedná o test proporcionality, který se obecně skládá ze tří kroků, posuzování způsobilosti 

konkrétního opatření k naplnění svého účelu (vhodnost), tedy schopnost dosáhnout sledovaného 

legitimního cíle, dále potřebnost – využití nejšetrnějšího prostředku a v posledním kroku se posuzuje 

proporcionalita v užším smyslu, tedy zda újma na základním právu není nepřiměřená zamýšlenému cíli. Pl. 

ÚS 24/12. 
196 EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD. Guidelines 3/2019 on processing of personal data 

through video devices přijaté dne 29. 1. 2020 [online]. [cit. 2020-02-19] Dostupné z: 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf. 
197 Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 12. 2019 ve věci C-708/18. 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf
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V rámci balančního testu správce osobních údajů zvažuje pozitivní a negativní 

důsledky zpracování pro subjekty údajů, potenciální škodu nebo újmu, která může 

vzniknout následným jednáním třetí strany, i např. případnou emoční újmu, která může 

vyplynout ze ztráty kontroly nad osobními údaji nebo jejich zneužitím. Výsledek 

balančního testu závisí také na pravděpodobnosti, že určitá újma vznikne a na její 

závažnosti. Dále je třeba zohlednit citlivost údajů, způsob zamýšleného zpracování198 

a jeho rizika, přiměřená očekávání, která subjekt osobních údajů ohledně zpracování má 

a postavení správce vůči subjektu osobních údajů, ale i okolnosti jako je existence 

jednoduché a nepodmíněné možnosti subjektu údajů bránit se proti zpracování osobních 

údajů. 

Správce může přijmout dodatečné záruky nebo ochranná opatření pro ochranu 

práv a svobod subjektu údajů např. prostřednictvím minimalizace údajů nebo pomocí 

technických a organizačních opatření, anonymizací, pseudonymizací, či zvýšením 

transparentnosti ohledně zpracování, a dodatečně ovlivnit výsledek balančního testu 

ve svůj prospěch. Všechny kroky balančního testu musí mít správce zdokumentované 

v adekvátním detailu dle povahy a kontextu zpracování. Správce provede pečlivé a účinné 

ověření konkrétních okolností jednotlivých zpracování a výstup bude dostatečně 

podrobně a transparentně dokumentován.  

Na závěr této kapitoly je nutno dodat, že zákon o zpracování osobních údajů 

v § 17 zdůrazňuje možnost zpracovávat osobní údaje, a to pokud slouží přiměřeným 

způsobem pro novinářské účely, pro účely akademického, uměleckého nebo literárního 

projevu. Právním titulem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je oprávněný 

zájem správce.199  

2.2.5. Povinnost strpět pořízení fotografie 

ÚOOÚ zmiňuje, že když má zaměstnavatel oprávněný zájem na zpracování 

osobních údajů, není potřeba souhlasu zaměstnance dle zákona o ochraně osobních údajů, 

ale zaměstnanec by měl dát svolení dle občanského zákoníku, za které lze považovat 

                                                           
198 Velký rozsah zpracování, profilování, přístupnost velkému množství lidí, zveřejňování osobních údajů. 
199 VLACHOVÁ, Barbora, MAISNER, Martin. § 17 [Zákonnost zpracování]. In: VLACHOVÁ, Barbora, 

MAISNER, Martin. Zákon o zpracování osobních údajů: komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2019, ISBN 978-80-7400-760-6., str. 37. 
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i skutečnost, že fotografii předá.200 S tímto názorem by se dalo nesouhlasit, protože 

v takovém případě není souhlas svobodný (kromě toho, že není potřeba). Pokud 

zaměstnavatel postaví dané zpracování na oprávněném zájmu (např. za účelem vydání 

zaměstnaneckých průkazů, které zákon nestanoví), pak zaměstnanec nemá na výběr, zda 

fotografii zaměstnavateli předá nebo nepředá (reálně ano, ale znamenalo by to neplnění 

pracovních pokynů zaměstnavatele). Kdybychom uvažovali, že se na tuto situaci vztáhne 

občanský zákoník, byla by vhodnější zájmová licence, která stanoví, že bez souhlasu 

fotografované osoby je možné pořídit a použít podobiznu této osoby k výkonu nebo 

k ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob201. Svolení k šíření 

podoby člověka je totiž stejně „jako souhlas se zpracováním osobních údajů rovněž 

svobodným a odvolatelným projevem vůle, který nemůže být vynucován“202.  

Na druhou stranu je možné podotknout, že není podstatné řešit povahu předání 

fotografie, protože zaměstnanec vůči zaměstnavateli v rámci pracovního poměru má 

určité povinnosti, a mezi nimi nepochybně bude i povinnost strpět v určitých případech 

pořízení fotografie. Fotografii může zaměstnavatel požadovat, pokud existuje důvod 

týkající se povahy práce, která má být vykonávána. Bartík a Janečková k tomuto 

podotýkají, že pokud bude pracovní náplní zaměstnance činnost, „pro kterou je třeba na 

základě právních předpisů služebního průkazu vydávaného zaměstnavatelem, je jeho 

povinností fotografii zaměstnavateli poskytnout. Ten pak vázán právním předpisem ji 

může použít právě jen pro stanovený účel“203. Podstatou pracovněprávního vztahu je 

plnění pracovních povinností, tedy úkolů, které zaměstnavatel zaměstnanci zadá. Pokud 

by zaměstnanec odmítl strpět pořízení fotografie, jednalo by se o neplnění pracovních 

úkolů. Takové porušení pracovních povinností by mohlo vést až k výpovědi ze strany 

zaměstnavatele.  

Povinnost strpět pořízení fotografie a zpracování osobních údajů by pak platila 

prakticky pro všechny právní tituly zpracování osobních údajů, kromě souhlasu se 

zpracováním údajů, což je jediný právní titul, kde má zaměstnanec na výběr.  

                                                           
200 Odpověď Úřad pro ochranu osobních údajů na dotaz, sp. zn. VER-0021/09-2HEJ ze dne 6. ledna 2009. 
201 I když toto ustanovení není primárně určeno pro tyto případy. 
202 Úřad pro ochranu osobních údajů. Vyžadování souhlasu pro činnost spolku [online]. [cit. 2020-02-27]. 

Dostupné z: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=35368. 
203 BARTÍK, Václav, Eva JANEČKOVÁ. Ochrana osobních údajů v životě podnikatele: 103 řešení 

modelových situací. Olomouc: ANAG, c2013. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7263-811-6., str. 143. 



 
 

51 
 

2.2.6. Záznamy o činnostech zpracování  

Pokud je používání fotografií zaměstnance zpracováním osobních údajů, musí se 

jako každé jiné zpracování objevit v záznamech o činnostech zpracování. Tyto záznamy 

mohou mít jak elektronickou, tak písemnou formu. Záznamy o činnostech zpracování 

nemusí správce vést, pokud zaměstnává méně než 250 osob, což ale neplatí, pokud 

zpracování osobních údajů, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a 

svobody subjektu údajů anebo pokud zpracování není příležitostné a zahrnuje citlivé 

údaje nebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve 

smyslu čl. 10 GDPR204. Z této definice vyplývá, že záznamy o činnostech zpracování 

musí zaměstnavatel vypracovávat prakticky vždycky, protože ani zpracování osobních 

údajů jednoho zaměstnance není příležitostným zpracováním.  

Záznam o činnostech zpracování je „soubor dílčích dokumentů, které musí 

obsahovat požadované základní popisné informace o všech jednotlivých 

zpracovatelských procesech, které správce údajů zamýšlí uskutečňovat“.205 

Zaměstnavatel je má povinnost vypracovat, vést, aktualizovat a případně předložit na 

žádost dozorového úřadu. Čl. 30 GDPR popisuje minimální rozsah206. Vzorové záznamy 

o činnostech zpracování je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra.207 

2.3. Práva zaměstnance jako subjektu údajů 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud zaměstnavatel 

využívá ke zpracování osobních údajů zaměstnance právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. e), 

tedy plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým 

je správce pověřen nebo pro účely oprávněných zájmu správce nebo třetí strany dle čl. 6 

odst. 1 písm. f), může proti takovému zpracování subjekt údajů/zaměstnanec podat 

námitku, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.208 Subjekt zpochybňuje možnost 

                                                           
204 Čl. 30 GDPR. 
205 FIALA, Ondřej In: GREPL, Jan; LICHNOVSKÝ, Ondřej. GDPR: hmotné a procesní aspekty prakticky. 

V Praze: C. H. Beck, 2019. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-762-0., str. 22. 
206 Kategorie subjektů údajů (zaměstnanci, rodinní příslušníci, žadatelé o zaměstnání); běžné/zvláštní 

kategorie osobních údajů; kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupňovány; účely zpracování; 

informace o případném předání osobních údajů do třetí země; lhůty pro výmaz, pokud je to možné; obecný 

popis technických organizačních bezpečnostních opatření. 
207 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Vzorové dokumenty: Vzorové záznamy o činnostech 

zpracování [online]. [cit. 2020-02-26]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/vzorove-

dokumenty.aspx. 
208 Čl. 21 odst. 1 GDPR. 
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uplatnění daného právního titulu v konkrétním případě, ne jeho obecnou platnost 

či aplikovatelnost.209 Právo vznést námitku je vlastně specifickou formou odmítnutí 

zpracování osobních údajů.210 Subjekt údajů musí být na toto právo výslovně upozorněn. 

Zaměstnavatel pak osobní údaje přestane zpracovávat, „pokud neprokáže závažné 

oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami 

subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků“211 nebo 

v případě zpracování pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické 

účely, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Námitku je možné vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého 

marketingu nebo profilování. Zde zaměstnavatel neprokazuje žádné důvody a prostě 

přestane osobní údaje zpracovávat.212 

Právo na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů v tomto případě podává 

žádost s cílem zjistit, zda správce zpracovává jeho osobní údaje a v jakém rozsahu, kdo 

jsou příjemci, zda dochází k automatizovanému rozhodování atd., toto právo 

zaměstnanec nebude využívat, protože o všech požadovaných bodech je již informován 

zaměstnavatelem. Využití tohoto práva by dávalo smysl např. u bývalého zaměstnavatele, 

který se chce zjistit, jaké informace zaměstnavatel ještě zpracovává.  

Právo na opravu. Právo na opravu souvisí se zásadou přesnosti zpracovávaných 

osobních údajů, které mají být v případě potřeby aktualizované, protože jen tak je možné 

dosáhnout účelu zpracování. Dle čl. 16 GDPR má zaměstnanec právo na to, aby správce 

bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. V souvislosti 

s fotografií by se mohlo spíš jednat o aktualizaci fotografií, zejména v souvislosti se 

zpracováním fotografií v zájmu zajištění bezpečností a ochrany majetku. Je v zájmu 

                                                           
209 MATYSOVÁ, Monika, NONNEMANN, František. Možnost odmítnout uplatnění práva subjektu údajů 

dle GDPR. Právní rozhledy. 2018, č. 12, s. 424-433. [cit. 2020-02-19]. Dostupné z https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrhfpwe2zxgqxhgys7giydcok7geytax3qmyzde&groupIndex=5&rowInde

x=. 
210 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko č. 

6/2014 k pojmu oprávněných zájmů správce údajů podle článku směrnice 95/46/ES., přijaté dne 9. dubna 

2014 [online]. [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf. 
211 Čl. 21 odst. 1 GDPR. 
212 Čl. 21 odst. 3 GDPR. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_cs.pdf
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zaměstnavatele, aby zpracovávané fotografie byly aktuální, vzhledem k tomu, jak se 

podoba osob může v průběhu času měnit. 

Právo být zapomenut. Čl. 17 GDPR zakotvuje právo subjektu údajů požadovat 

za podmínek dle čl. 17 odst. 1 GDPR213 po správci, aby zlikvidoval jeho osobní údaje a 

dále je neuchovával. Správce dané osobní údaje nevymaže, pokud je zpracování nezbytné 

pro výkon práva na svobodu projevu a informace, splnění právních povinností, z důvodů 

veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro 

účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je 

pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů 

zpracování a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.214 

Právo na omezení zpracování. Subjekty mají možnost požádat správce, aby 

omezil zpracování osobních údajů, které se subjektu týkají. Omezení může zahrnovat 

dočasný přesun údajů do jiného systému nebo např. dočasné odstranění zveřejněných 

údajů z internetových stránek.215 

Právo na přenositelnost údajů. Toto právo lze uplatnit, jen pokud je 

automatizované zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo plnění smluvní 

povinnosti. Správce poskytne subjektu údajů osobní údaje, které správci poskytl, ale také 

údaje, které se ho týkají (ale nejsou např. obchodním tajemstvím), ve strukturovaném 

a běžně používaném strojově čitelném formátu.216 

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování 

včetně profilování. Jedná se o takové zpracování, „kdy o právech či povinnostech 

subjektu údajů (nebo o podobně závažných skutečnostech, které na něj mají dopad), 

                                                           
213 Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; Subjekt 

údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; Subjekt vznese námitku proti 

zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; Osobní údaje byly zpracovány 

protiprávně; Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo 

členského státu, které se na správce vztahuje; Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou 

služeb informační společnost. 
214 FIALA, Ondřej In: GREPL, Jan; LICHNOVSKÝ, Ondřej. GDPR: hmotné a procesní aspekty prakticky. 

V Praze: C. H. Beck, 2019. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-762-0., str. 102. 
215 Recitál 67 GDPR. 
216 Recitál 68 GDPR. 
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rozhoduje výlučně algoritmus“217, které ale v souvislosti s fotografií automatizované 

rozhodování využíváno nebude. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zaměstnavatel by si měl být vědom, 

že na něj zaměstnanec, jako subjekt osobních údajů, může podat stížnost u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo 

k porušení GDPR. Dozorový úřad informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o 

jeho výsledku, jakož i o možnostech soudní ochrany.218 

2.4. Ohlašování a oznamování porušení zabezpečení  

Zaměstnavatel musí mít zavedeny postupy, které zajistí, že zaměstnanec, který 

zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ví, jak v takovém případě postupovat. 

Zaměstnavatel ohlašuje případ porušení zabezpečení Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

pokud představuje riziko pro práva a svobody fyzických osob.219 Žádná specifika pouze 

pro fotografie z porušení zabezpečení osobních údajů nevyplývají. Porušení zabezpečení 

je následně oznamováno subjektům údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ 

porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a 

svobody fyzických osob.220 Zaměstnavatel popíše povahu a pravděpodobné důsledky 

porušení zabezpečení a opatření, která přijal k vyřešení daného porušení, či ke zmírnění 

nepříznivých následků a kontaktní údaje na pověřence osobních údajů.221  

  

                                                           
217 NULÍČEK, M., DONÁT, J., NONNEMANN, F., LICHNOVSKÝ, B., TOMÍŠEK, J. GDPR - obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-

765-3., str. 232. 
218 Čl. 77 GDPR. 
219 Čl. 33 GDPR 
220 Čl. 34 GDPR. 
221 Čl. 33 GDPR  
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3  Fotografie a její užití v pracovněprávních vztazích 

V rámci pracovněprávního vztahu zaměstnavatel zpracovává osobní údaje 

zaměstnanců. Jak bylo vysvětleno v předchozí kapitole, v případě nakládání s fotografií 

se ne vždy jedná o zpracování osobních údajů, i když samotná fotografie zachycující 

podobu zaměstnance je osobním údajem. Zaměstnavatelé nejčastěji využívají portrétní 

fotografie zaměstnanců pro personální či marketingové účely, zaměstnanecké průkazy 

nebo pro propagaci společnosti prostřednictvím fotografií zachycující průběh různých 

akcí. 222  

Zaměstnavatelé mohou v praxi narazit na situaci, kdy chtějí využít fotografie pro 

různé účely, ale nejsou si jisti, zda je dané použití fotografie zpracováním osobních údajů 

nebo ne, a proto neví, jakým způsobem mají postupovat. Z toho vznikají situace, že 

někteří zaměstnavatelé jsou příliš opatrní a činí i nepotřebná opatření, např. vyžadují 

písemný souhlas s fotografováním zaměstnance i v případech, kde není potřeba. Jiní 

naopak tyto otázky neřeší a zasahují tak do práv svých zaměstnanců223. V této kapitole 

budou nastíněny praktické příklady využití fotografie v jednotlivých režimech 

v souvislosti s fází pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  

3.1. Před vznikem pracovního poměru  

Zaměstnavatel obvykle vyhlašuje výběrové řízení na volnou pracovní pozici na své 

webové stránce nebo prostřednictvím inzerátů na různých webových portálech. V těchto 

inzerátech by měl zaměstnavatel informovat uchazeče o zpracování osobních údajů. 

V rámci výběrového řízení zaměstnavatel obdrží životopisy, případně motivační dopisy 

jednotlivých uchazečů, které obsahují různé osobní údaje. Právním titulem pro 

zpracování osobních údajů uchazeče bude plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) 

GDPR, přesněji řečeno nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením 

smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. „Není tedy třeba, aby zaměstnavatel takové 

                                                           
222 Někdy může být fotografování zaměstnance obsahem pracovního poměru (např. fotomodel), nebo s ním 

přímo souvisí (tisková mluvčí bude natáčena a fotografována). 
223 Např. generální souhlas zaměstnance s využitím fotografií pro jakýkoliv účel, který zaměstnanec „musí“ 

podepisovat při uzavírání pracovní smlouvy a následné užití fotografií pro reklamní účely. 



 
 

56 
 

údaje zpracovával s „formalizovaným“ souhlasem subjektů údajů“224, jak často v praxi 

zaměstnavatelé dělají.  

Před vznikem pracovního poměru zaměstnavatel ve většině případů fotografie 

zpracovávat nebude. Shromažďování fotografií před uzavřením pracovního poměru by 

mohlo být ospravedlnitelné pouze u určitého typu zaměstnanců, u kterých je jejich 

podoba zásadní, jako jsou např. herečky, modelky či moderátoři zpráv, pokud tedy 

vykonávají činnost v pracovním poměru. 

 S podobiznou uchazeče o zaměstnání se zaměstnavatel může setkat jedině v rámci 

životopisu, pokud uchazeč fotografii přiloží nebo např. na sociálních sítích, jako je 

LinkedIn. Zpracovávat fotografie z osobních profilů na sociálních sítí Facebook či 

Instagram zaměstnavatel nebude, protože se jedná o osobní profily a zaměstnavatel 

k tomu nemá žádný právní základ. Zaměstnavatel může shromažďovat a zpracovávat 

pouze ty osobní údaje, které bezprostředně souvisí se vznikem pracovního poměru. 

S ohledem na minimalizaci osobních údajů zaměstnavatel shromažďuje jen potřebné 

osobní údaje, které jsou vzhledem k účelu zpracování relevantní a to pouze v nezbytném 

rozsahu225 pro naplnění takového účelu. Zaměstnavatel tak ani v rámci životopisu nemůže 

fotografii po uchazeči o práci vyžadovat, samozřejmě pokud jeho podoba nesouvisí 

s výkonem práce. Jediným právním titulem pro profese, kde podoba nesouvisí s výkonem 

práce, by mohl být oprávněný zájem zaměstnavatele, ale pouze „je-li to nezbytné 

například pro posouzení zvláštních rizik ve vztahu ke kandidátovi pro konkrétní funkci a 

tento byl náležitě informován (třeba v textu náborového inzerátu)“226. Toto se však týká 

spíše jiných osobních údajů než fotografií.  

Uchazeči o zaměstnání často prostřednictvím životopisů poskytují zaměstnavateli 

osobní údaje ve větším rozsahu, než je požadováno (např. osobní stav nebo rodné číslo). 

Takové údaje „navíc“ zaměstnavatel jinak nezpracovává a je možné je považovat za 

nahodilé zpracování, na které se GDPR vztahovat nebude. Pokud by však uchazeč přiložil 

fotografii zvlášť, ne přímo v životopisu, měl by zaměstnavatel takovou fotografii 

                                                           
224 BARTÍK, Václav, JANEČKOVÁ, Eva. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi: (vybrané problémy). 

4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-141-5, 

str. 139. 
225 Podobně i § 316 odst. 4 zákoníku práce. 
226 PRACOVNÍ SKUPINA PODLE ČLÁNKU 29. Stanovisko 2/2019 ke zpracování osobních údajů na 

pracovišti [online]. Schváleno dne 8. 6. 2017 [cit. 2020-01-28]. 
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zlikvidovat. „To neplatí, budou-li přebytečné osobní údaje obsaženy v listinách 

prokazujících naplnění předpokladů nebo požadavků, u nichž se předpokládá zachování 

integrity a uchování kopie či listiny u zaměstnavatele.“227  

Zaměstnavatelé se také obvykle setkávají s nevyžádanými životopisy uchazečů 

v případech, kdy zaměstnavatel nemá vypsané žádné výběrové řízení. Pokud 

zaměstnavatel ihned životopis zlikviduje nebo vrátí, jedná se o nahodilé zpracování mimo 

působnost GDPR. Pokud si chce zaměstnavatel životopis uchazeče nechat a případně ho 

v budoucnu použít, je možné samotné zaslání považovat za konkludentní souhlas se 

zpracováním osobních údajů. Zaměstnavatel by ale měl obratem uchazeče informovat o 

zpracování osobních údajů a o době, po jakou bude osobní údaje uchovávat.228 

Zaměstnavatel může mít pro tento účel zřízenou speciální e-mailovou adresu, kde bude 

mít nastavené automatické odeslání informace o zpracování osobních údajů obratem 

ihned poté, co uchazeč odešle životopis.229  

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů stanoví, 

že „zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se 

národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových 

organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich 

vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem“230, tedy zvláštní kategorie 

osobních údajů; a také dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, 

které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním 

předpisem. Důležité je, že na žádost uchazeče, je zaměstnavatel povinen prokázat 

potřebnost požadovaného osobního údaje. 

Zaměstnavatel má právo určovat, dle jakých kritérií se bude při výběru svého 

budoucího zaměstnance postupovat. Vhodnost zaměstnance na danou pozici a výběr 

samotný záleží na jeho úvaze. „Zaměstnavatel však musí při výběru vycházet pouze 

                                                           
227 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-587-3., str. 329. 
228 JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav. Ochrana osobních údajů v pracovním právu: (otázky a 

odpovědi). Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. ISBN 978-80-7552-145-3., str. 55. 
229 KOUBEK, Jiří. Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání ve fázi výběrového řízení [online]. 

18. 12. 2018 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zpracovani-osobnich-udaju-

uchazece-o-zamestnani-ve-fazi-vyberoveho-rizeni-108526.html. 
230 § 12 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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z kritérií a ze skutečností, které se vztahují k budoucímu zaměstnání“231 Fotografie ve 

většině případů takovým kritériem nebude a není vhodné ji v rámci životopisu požadovat. 

Vyžadování fotografe na pracovní pozici, kde vzhled osoby nehraje žádnou roli, může 

působit diskriminačně. Samotný vzhled osoby „nevypovídá nic o způsobilosti uchazeče 

pro rozhodující většinu pracovních míst“232. Zároveň ani samotná fotografie uchazeče 

nemusí plně odpovídat realitě. Fotografie může být upravena a v závislosti na kvalitě 

samotné fotografie či fotografa, může zaměstnavatel např. vyloučit uchazeče, který by se 

na pozici hodil, aniž by se s ním setkal osobně, protože není fotogenický a na fotografii 

působí špatně. Volba týkající se toho, zda uvede fotografii v životopisu, by měla být 

pouze na uchazeči.  

Zaměstnavatel by měl údaje uchazečů chránit před zneužitím a neměl by přeposílat 

životopisy mezi pracovníky zaměstnavatele, kteří se nepodílejí na výběrovém řízení. 

Přístup zaměstnanců (např. z personálního oddělení) musí být předem vymezen a mělo 

by se jednat pouze o ty osoby, které se budou na průběhu výběrového řízení aktivně 

podílet. 

3.2. Osobní údaje neúspěšných uchazečů o práci  

Pokud je uchazeč úspěšný, je s ním uzavřena pracovní smlouva nebo jiná dohoda. 

Pro neúspěšného uchazeče výběrové řízení končí v momentě, kdy mu zaměstnavatel 

oznámí, že nebyl na pracovní místo přijat.233 Tímto momentem zaměstnavatel ztrácí 

právní titul ke zpracování osobních údajů uchazeče na základě právního titulu plnění 

smlouvy, protože jednání o uzavření smlouvy je ukončeno.  

Pro další zpracovávání osobních údajů musí zaměstnavatel využít jiný slučitelný 

účel zpracování (např. databáze potenciálních uchazečů). Pro další uchování osobních 

údajů za účelem budoucího výběrového řízení, je nutný souhlas uchazeče 

                                                           
231 MORÁVEK, Jakub In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. 

vydání. V Praze: C. H. Beck, 2019. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0., str. 173.  
232 KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2011. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3823-9., str. 94. 
233 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2012 sp. zn. 6Ca378/2007: „Jednání o uzavření 

smlouvy v případě výběrového řízení je ve vztahu k subjektu údajů ukončeno již tehdy, kdy je mu sdělen 

výsledek výběrového řízení vztahující se k jeho osobě- tj. že konkrétně subjekt údajů byl či nebyl vybrán. 

Jednání o uzavření smlouvy tedy nekončí až okamžikem, kdy byla smlouva uzavřena s někým jiným. 

K dalšímu zpracování osobních údajů by musel disponovat výslovným souhlasem subjektu údajů“. 
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o zaměstnání.234 Oprávněný zájem správce jako právní titul pro zpracování pro tento účel 

by bylo možné využít v odůvodněném případě, např. kdyby se jednalo o pracovní místo, 

kde je velmi vysoká fluktuace pracovníků, pokud tato informace byla uchazeči sdělena a 

ten se nevyjádřil tak, že by neměl být kontaktován, a osobní údaje ostatních uchazečů by 

byly uchovávány po dobu zkušební doby přijatého zaměstnance. 235 Bartík a Janečková 

odhadují dobu uchování osobních údajů potenciálních uchazečů na šest měsíců.236 Pokud 

zaměstnavatel delší dobu uchování zdůvodní, může být delší. 

Dalším účelem, pro který může zaměstnavatel uchovávat osobní údaje 

neúspěšného uchazeče, je ochrana proti možné žalobě, zejména v rámci 

tzv. diskriminačních sporů. Jinak by měly být po skončení výběrového řízení osobní 

údaje neúspěšných uchazečů vymazány a životopisy skartovány. O likvidaci osobních 

údajů by měl být proveden záznam a uchazeč by měl být o likvidaci informován.237 

3.3. Během trvání pracovního poměru 

Po vzniku pracovního poměru, ať už sjednáním smlouvy, jmenováním nebo 

uzavřením dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce využívá zaměstnavatel 

fotografii z mnoha důvodů. Může se jednat jako o interní, tak i externí záležitosti. 

Fotografii zaměstnance může zaměstnavatel uchovávat v osobním spise zaměstnance, 

v interní databázi na intranetu, využívat na zaměstnaneckých průkazech nebo pomocí 

fotografií informovat ostatní zaměstnance o proběhlých událostech, o společenských, 

kulturních a sportovních akcích. Občas také nalezneme fotografie na nástěnkách 

zaměstnanců spolu s pracovním zařazením238. Externě využívá zaměstnavatel fotografie 

zaměstnanců zejména v rámci marketingu, pro informování veřejnosti o událostech ve 

společnosti, na sociálních sítích sdílí fotografie z firemních večírků s cílem své 

                                                           
234 KOUBEK, Jiří. Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání ve fázi výběrového řízení [online]. 

18. 12. 2018 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zpracovani-osobnich-udaju-

uchazece-o-zamestnani-ve-fazi-vyberoveho-rizeni-108526.html. 
235 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-587-3., str. 331). 
236 BARTÍK, Václav, JANEČKOVÁ, Eva. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi: (vybrané problémy). 

4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-141-5, str. 

140. 
237 KOLMAN, Petr. Materiály z pracovního pohovoru a GDPR [online]. 12. 12. 2018 [cit. 2020-02-03]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/materialy-z-pracovniho-pohovoru-a-gdpr-108491.html. 
238 MOJŽÍŠ, Lukáš. Musím se nechat fotit na nástěnku? [online]. [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: 

https://www.tribune.cz/clanek/41287-musim-se-nechat-fotit-na-nastenku. 
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propagace. Zaměstnavatel si musí ujasnit, zda je použití fotografie zpracováním osobních 

údajů, nebo zda situace spadá pouze pod úpravu občanského zákoníku.  

Na začátku procesu musí mít zaměstnavatel na paměti právní úpravu podoby dle 

občanského zákoníku, tedy zda může a za jakých podmínek zachytit podobu zaměstnance 

a jestli potřebuje mít jeho souhlas nebo může využít některou ze zákonných licencí. 

Pokud má toto vyřešeno, může přistoupit k řešení případné ochrany osobních údajů. 

Použití fotografie jako osobního údaje je možné rozdělit na fotografie, které 

zaměstnavatel zpracovávat musí a které zpracovávat potřebuje nebo chce. I na základě 

takového rozdělení je možné přiřadit k účelu zpracování správný právní titul pro 

zpracování. Pro přehlednost bude v následující kapitole rozděleno využití fotografií na 

využití pro interní a pro externí účely.  

Poučit zaměstnance o všech probíhajících zpracováních osobních údajů je vhodné 

při podepisování pracovní smlouvy. V rámci poučení o zpracování osobních údajů je 

možné zaměstnanci předložit i dokument týkající se zpracování osobních údajů, kde může 

zaměstnanec vyjádřit svůj souhlas se zpracováním údajů v jednotlivých případech. Lze si 

představit dokument, kde zaměstnanec aktivně a dobrovolně zaškrtne, se kterými 

zpracováními souhlasí a se kterými ne.  

Důležité je ještě poznamenat, že během pracovního poměru platí pro 

zaměstnavatele výjimka z informační povinnosti. „Zaměstnanec již z uzavřené pracovní 

smlouvy disponuje informacemi o kontaktních údajích svého zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel není povinen v rámci informační povinnosti dle čl. 13 a 14 GDPR své 

kontaktní údaje opakovaně sdělovat-postačí tedy u identifikace správce uvést pouze 

jméno či název zaměstnavatele“239. 

3.3.1. Použití fotografie – interní záležitosti 

Na fotografie, které musí být zpracovávány, bude zaměstnavatel uplatňovat právní 

titul plnění právní povinnosti. Bude se jednat zejména o využití fotografie na zákonem 

předepsaný služební průkaz. Zaměstnanec má povinnost fotografii zaměstnavateli 

                                                           
239 FIALA, Ondřej In: FIALA, Ondřej, GREPL, Jan, LICHNOVSKÝ, Ondřej. GDPR: hmotné a procesní 

aspekty prakticky. V Praze: C. H. Beck, 2019. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-762-0, str. 22. 
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poskytnout,240 tedy pokud má zaměstnanec zájem dané zaměstnání vykonávat. Dalším 

příkladem by mohlo být předání obrazového snímku z kamerového systému policii, která 

si takový snímek vyžádá. Zpracování osobních údajů v rámci kamerového systému je 

obvykle založeno na oprávněném zájmu správce osobních údajů. Policie je v rámci 

splnění konkrétního úkolu oprávněna požadovat informace včetně osobních údajů241 

a správce je povinen takové údaje poskytnout (pokud nemá zákonem uznanou povinnost 

mlčenlivosti) v rozsahu, který odpovídá konkrétnímu úkolu policie.  

Právní titul oprávněný zájem správce využije zaměstnavatel u zákonem 

nestanovených zaměstnaneckých průkazů, aby zajistil bezpečí zaměstnanců a ochranu 

svého majetku na pracovištích, která vzhledem ke svému charakteru vyžadují zvýšenou 

ostrahu a je tak potřeba kontrola oprávněnosti přístupu na pracoviště (takové 

zaměstnanecké průkazy využívá např. Česká národní banka). Pokud taková kontrola není 

potřeba, může zaměstnavatel zvolit průkazy bez jakéhokoliv popisu.  

Zaměstnavatel může po zaměstnancích požadovat, aby nosili zaměstnaneckou 

kartu s fotografií i na pracovišti, aby mohli být snadno identifikováni. Na tomto bude mít 

zaměstnavatel oprávněný zájem pouze na rizikových a nebezpečných pracovištích, kde 

je opravdu potřeba kontrolovat totožnost osob neustále.  

Obvyklou praxí je zveřejňování seznamu zaměstnanců na intranetu. V takových 

seznamech obvykle bývá jméno, příjmení, oddělení, pracovní pozice, číslo kanceláře 

zaměstnance nebo pracovní telefonní číslo. Na takovém zpracování osobních údajů má 

zaměstnavatel oprávněný zájem, zejména v souvislosti se zajištěním kvalitní a efektivní 

komunikace zaměstnanců. Oprávněný zájem na zveřejnění fotografie spolu s těmito údaji 

už zaměstnavatel většinou nenajde. Proto ve většině případů by měl zaměstnavatel 

požádat zaměstnance o souhlas se zveřejněním fotografie v intranetu. Pokud zaměstnanec 

nebude souhlasit, nesmí mu za to hrozit žádné negativní následky.  

Něco jiného je uložení fotografie v personální databázi zaměstnanců. V tomto 

případě zaměstnavatel může využít oprávněný zájem jako právní titul pro zpracování 

údajů. „Zaměstnavatel je nesporně oprávněn z titulu realizace svých práv v rámci 

                                                           
240 JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav. Ochrana osobních údajů v pracovním právu: (otázky a 

odpovědi). Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. ISBN 978-80-7552-145-3., str. 71. 
241 § 18 a 66 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
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pracovněprávního vztahu (pracovního poměru) a personální agendy nastavit interní 

informační systém tak, aby vedoucí zaměstnanec, jenž nemá možnost všechny své 

podřízené důkladně osobně znát, měl přístup alespoň k zjednodušené personální 

databázi, v níž budou uloženy i fotografie zaměstnanců.“242 

Kanceláře často bývají označeny jménem a příjmením zaměstnance, ale fotografii 

nelze považovat za nezbytnou pro ochranu práv zaměstnavatele, a proto by zaměstnavatel 

i v tomto případě měl žádat zaměstnance o souhlas.  

Biometrické údaje. Zaměstnavatel by mohl chtít použít biometrické údaje (které 

jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby) vycházející 

z fotografie pro kontrolu vstupu, přítomnosti, přístupu zaměstnanců nebo zajištění 

bezpečnosti na pracovišti, například pomocí technologie detekce obličeje. Takové 

zpracování osobních údajů však nemůže být založeno na oprávněném zájmu 

zaměstnavatele, protože biometrické údaje spadají pod zvláštní kategorii osobních údajů. 

Zde musí zaměstnavatel využít právní tituly uvedené v čl. 9 GDPR. K dispozici bude mít 

výslovný souhlas zaměstnance dle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, který je ale problematický 

vzhledem k nerovnováze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (zaměstnavatel musí 

zajistit, že souhlas bude svobodný)243. Zároveň je využití tohoto souhlasu vzhledem 

k jeho odvolatelnosti nepraktické. Zaměstnavatel totiž musí zavést dvojkolejnost 

kontroly přístupu na pracoviště pro ty zaměstnance, kteří souhlas se zpracováním 

biometrických údajů nedali. Ze správní činnosti ÚOOÚ, na rozdíl od výše zmíněného 

stanoviska však vyplývá, že v praxi zaměstnavatelé výslovný souhlas zaměstnanců ke 

zpracování biometrických údajů využívají.244 ÚOOÚ prováděl kontrolu, která se týkala 

                                                           
242 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-587-3., str. 135. 
243 „Zaměstnavatelé často zakládají zpracování některých biometrických údajů zaměstnanců pro účely 

kontroly vstupu, přítomnosti a přístupů na souhlasu zaměstnanců. Takové používání souhlasu ve vztahu 

zaměstnavatel – zaměstnanec je však nepřijatelné, a to s ohledem na právní úpravu GDPR.“ Úřad pro 

ochranu osobních údajů. ÚOOÚ navrhuje změny v oblasti zpracování biometrických údajů 

zaměstnanců [online]. 30. 7. 2019 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=35406&n=uoou%2Dnavrhuje%2Dzme

ny%2Dv%2Doblasti%2Dzpracovani%2Dbiometrickych%2Dudaju%2Dzamestnancu. 

Zároveň si těžko představíme, že by zaměstnavatel zavedl přístup na zabezpečené pracoviště 

prostřednictvím skeneru obličeje, kde by takové zpracování podobizny/biometrických údajů měli 

zaměstnanci možnost bez negativních následků odmítnout. 
244 Kontrola kamerového a docházkového systému včetně zvláštních kategorií (otisků prstů) [online]. [cit. 

2020-07-22]. Dostupné z:  

https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=35406&n=uoou%2Dnavrhuje%2Dzmeny%2Dv%2Doblasti%2Dzpracovani%2Dbiometrickych%2Dudaju%2Dzamestnancu
https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=35406&n=uoou%2Dnavrhuje%2Dzmeny%2Dv%2Doblasti%2Dzpracovani%2Dbiometrickych%2Dudaju%2Dzamestnancu
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kamerového a docházkového systému, včetně zvláštních kategorií (otisků prstů).245 

Výsledkem byla náprava závadného stavu, která spočívala v uvedení souhlasu 

a informační povinnosti do souladu s GDPR. Samotné využití souhlasu zpochybňováno 

nebylo. 

Dalším právním titulem, který může zaměstnavatel využít je plnění povinností 

a výkon práv v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení 

a sociální ochrany.246 Takovou povinností může být i zajištění bezpečnosti na pracovišti. 

Povinnost zpracovávat biometrické údaje je přímo stanovena ve vyhlášce č. 361/2016 

Sb., jako bezpečnostní opatření pro kontrolu vstupu do vnitřního nebo životně důležitého 

prostoru jaderné elektrárny.247 V jiných případech mohou být biometrické údaje 

zpracovávány výjimečně. Takovým případem může být společnost Metrostav, kde v roce 

2018 ÚOOÚ prováděl kontrolu týkající se technologie rozpoznání obličeje (Face ID), 

která je docházkovým systémem, který umožňuje zaznamenat čas příchodu a odchodu 

osob na stavbu na základě rozpoznání obličeje.248 „Právní základ pro posuzované 

zpracování byl shledán v čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679 (plnění právní 

povinnosti), resp. pro biometrické údaje v čl. 9 odst. 2 písm. b) (plnění povinnosti v oblasti 

pracovního práva) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení. (…) Úřad poukazuje 

na skutečnost, že v dané věci se jednalo o zcela specifický případ, kdy kontrolovaná osoba 

byla schopná prokázat, že zpracování biometrických údajů je nezbytné pro účely plnění 

                                                           
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=6297&n=kontrola%2Dkameroveho

%2Da%2Ddochazkoveho%2Dsystemu%2Dvcetne%2Dzvlastnich%2Dkategorii%2Dotisku%2Dprstu. 
245 „Společnost za účelem vedení evidence pracovní doby zpracovává i zvláštní kategorii osobních údajů (v 

docházkovém systému zpracovává biometrické údaje, respektive hash – markantu z otisku prstu převedenou 

do číselné podoby) na základě výslovného souhlasu subjektů údajů. Kontrolované osobě udělilo souhlas 

celkem 7 zaměstnanců z 8, a to podpisem dokumentu Souhlas se zpracováním osobních a biometrických 

údajů a poučení subjektu údajů.“ Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrola kamerového a docházkového 

systému včetně zvláštních kategorií (otisků prstů) [online]. [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=6297&n=kontrola%2Dkameroveho

%2Da%2Ddochazkoveho%2Dsystemu%2Dvcetne%2Dzvlastnich%2Dkategorii%2Dotisku%2Dprstu. 
246 Čl. 9 odst. 2. písm. b) GDPR. 
247 § 11 odst. 2 vyhlášky č. 361/2016 Sb.  
248 „Scan obličeje je následně proveden přímo na terminálu umístěném na konkrétní stavbě. Tento scan je 

matematickými algoritmy převeden do tzv. hash template, který zůstává uložen pouze v terminálu. Při 

každém průchodu pracovníka terminálem je vždy vypočítán nový hash template, který je porovnáván s 

uloženým. Kontrolovaná osoba tak prostřednictvím systému Face ID zpracovává jak identifikační a 

profesní údaje zaměstnanců, tak i informace vypovídající o jejich pracovní docházce.“ Úřad pro ochranu 

osobních údajů: Kontrola používání technologie FaceID (společnost Metrostav a.s.) [online]. [cit. 2020-

07-22]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/kontrola-pouzivani-technologie-faceid-spolecnost-metrostav-a-

s/ds-5677/archiv=0. 



 
 

64 
 

specifických povinností správce ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 

(zejména bezpečnosti na rozsáhlém staveništi). Kontrolovaná osoba přitom nebyla tohoto 

souladu schopná dosáhnout jinými, méně invazivními prostředky, resp. dříve použité 

méně invazivní prostředky se ukázaly jako neúčinné. V této souvislosti je proto nezbytné 

upozornit na skutečnost, že za běžných okolností se zaměstnavatelé při zpracování 

biometrických údajů nemohou tohoto právního titulu dovolávat.“249  

Osobní spis. Ustanovení § 312 odst. 1 zákoníku práce obsahuje oprávnění vést 

osobní spis zaměstnance. Osobní spis bývá založen současně s přijetím zaměstnance do 

pracovního poměru a je možné jej definovat jako „soubor zcela nebo částečně 

standardizovaných dokumentů odpovídající právním normám a zaznamenávající průběh 

a výsledky jednotlivých personálních činností.“250 Může mít jak listinnou, tak 

elektronickou formu, případně může být kombinací obou. Osobní spis by měl obsahovat 

jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu251, 

zejména doklady nutné pro splnění povinností zaměstnavatele vyplývající z různých 

právních předpisů nebo doklady, které si zaměstnavatel sám stanoví pro účely 

personálního řízení. Samotný výčet písemností, které by měl osobní spis obsahovat, není 

nikde stanoven.  

O rozsahu a druhu materiálů v personální evidenci rozhoduje zaměstnavatel podle 

uvážení a s ohledem na své povinnosti.252 Obvykle bývá součástí osobního spisu např. 

potvrzení o zaměstnání z předchozího zaměstnání, lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti, pracovní smlouva, doklady o dosaženém vzdělání nebo záznamy 

o proškolení zaměstnance o právních a ostatních předpisech ve vztahu k bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci či o pravidelných školeních.  

Pokud zaměstnavatel vytváří evidence z fotografií zaměstnanců a je to nezbytné 

pro výkon práce, bývá součástí osobního spisu i fotografie zaměstnance, zejména 

v případě, kdy tak stanoví právní předpis a zaměstnavatel plní svou povinnost nebo pokud 

                                                           
249 Úřad pro ochranu osobních údajů: Kontrola používání technologie FaceID (společnost Metrostav 

a.s.) [online]. [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/kontrola-pouzivani-technologie-faceid-

spolecnost-metrostav-a-s/ds-5677/archiv=0. 
250 JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav. Fotografie v osobním spisu zaměstnance z hlediska zákona o 

ochraně osobních údajů. Práce a mzda [Systém ASPI - online]. Wolter Kluwer, 2012 [cit. 2019-05-13]. 
251 § 312 odst. 1 zákoníku práce. 
252 JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav. Fotografie v osobním spisu zaměstnance z hlediska zákona o 

ochraně osobních údajů. Práce a mzda [Systém ASPI - online]. Wolter Kluwer, 2012 [cit. 2019-05-13]. 
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má zájem na využívání zaměstnaneckých průkazů. Zaměstnavatelé často fotografii 

vyžadují z bezpečnostních důvodů (především u velkých zaměstnavatelů, kde se 

jednotliví zaměstnanci navzájem neznají). Dalším častým důvodem je umístění na 

intranetu (účel je v zásadě stejný)253. Součástí spisu může být také životopis, jehož 

součástí může být fotografie. Fotografie může mít zaměstnavatel jen v rámci 

personálního informačního systému, který je využíván souběžně s fyzickým osobním 

spisem, tak v obou najednou (pokud je v obou formách potřebuje). „Vedení každého 

osobního údaje a každé listiny v osobním spise musí mít svůj účel a musí se zakládat na 

zákonném podkladu.“254 Zaměstnavatelé tak nemohou shromažďovat fotografie 

zaměstnanců bez konkrétního účelu nebo jen proto, že by je někdy v budoucnu mohli 

potřebovat. Oprávnění vést osobní spis a v něm i fotografie zaměstnance zanikne 

zpravidla zánikem pracovního poměru. „To však nebude platit v případech, kdy i po 

skončení pracovního poměru budou trvat některé právní vztahy z pracovního poměru 

vyplývající (např. bude veden spor o náhradu mzdy (…).“255 Toto téma bude rozebráno 

podrobněji v následujících kapitolách. 

Závěrem je třeba dodat, že vzhledem k zásadě aktuálnosti a přesnosti osobních 

údajů by fotografie zaměstnanců v osobním spisu měly být pravidelně aktualizovány. 

Podoba zaměstnance na fotografii by měla odpovídat aktuální podobě zaměstnance, 

aby bylo možné naplnit požadované účely zpracování osobních údajů (kontrola osob na 

pracovišti apod.). Zaměstnavatel by proto měl zavést vhodný systém aktualizace 

fotografií.  

3.3.2. Použití fotografie – externí záležitosti 

 Zřejmě nejčastějším účelem využití fotografie ve vztahu k veřejnosti bude 

marketing, prezentace a propagace zaměstnavatele. Častým využitím fotografie je i její 

zveřejnění na webových stránkách zaměstnavatele, spolu se základními osobními údaji 

zaměstnance jako jméno, příjmení, pracovní pozice a kontakt, někdy i informace týkající 

se vzdělání či dovednosti zaměstnance nebo jeho pracovní úspěchy. Obecně 

                                                           
253 JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav. Ochrana osobních údajů v pracovním právu: (otázky a 

odpovědi). Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. ISBN 978-80-7552-145-3., str. 94. 
254 MORÁVEK, Jakub In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. 

vydání. V Praze: C. H. Beck, 2019. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0., str. 1223. 
255 PUTNA, Mojmír In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. 

vydání. V Praze: C. H. Beck, 2019. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0., s. 1222. 
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zaměstnavatel v rámci svého oprávněného zájmu může zveřejnit na webových stránkách 

osobní údaje zaměstnanců, jejichž pracovní povinnosti souvisí např. se stykem 

s veřejností, ale pouze v nezbytném rozsahu.256 Podoba zaměstnance nezbytnou 

informací není a spíše přesáhne hranice oprávněného zájmu. Proto by měl zaměstnavatel 

žádat zaměstnance o souhlas. Bude se jednat zejm. o takového zaměstnance, „u kterého 

nelze zveřejnění jeho údajů odůvodnit potřebou přímého kontaktu s veřejností (a tedy 

existencí veřejného zájmu na zveřejnění jeho fotografie), souhlas neudělí, nemůže být 

jeho fotografie zveřejněna.“257 Tomuto názoru odpovídá stanovisko Evropského 

inspektora ochrany údajů, který doporučuje, aby v rámci projektu „Kdo je kdo“, 

ve kterém se mají na intranetu zveřejňovat fotografie zaměstnanců, bylo založené na 

opt-in mechanismu,258 tedy na dobrovolném souhlasu se zveřejněním fotografie.  

Příkladem, kdy může fungovat oprávněný zájem správce na zveřejnění fotografií 

je např. zveřejnění portrétů členů bankovní rady České národní banky (dále „ČNB“) 

a ředitelů sekcí.259 V takovém případě má totiž ČNB oprávněný zájem na své propagaci 

a důvěryhodnost, zatímco veřejnost má zájem na transparentnosti ČNB. 

Častým případem využití fotografií zaměstnanců jsou reportáže z firemních akcí. 

S ohledem na ochranu práv zaměstnanců je vhodnější zveřejňovat fotografie pouze 

v intranetu, kam mají přístup jen ostatní zaměstnanci, ne na internetu či sociálních sítích. 

Pokud se přesto zaměstnavatel chce prezentovat navenek a bude zveřejňovat fotografie 

i externě, musí si být vědom, že se může jednat o zpracování osobních údajů. 

O zpracování se bude jednat v případě, kdy je možné z kontextu zveřejnění fotografií 

dovodit další údaje o zaměstnanci nebo pokud zaměstnavatel vytváří reportáž, kde spolu 

s fotografií je i jméno a příjmení či další osobní údaje. K takovým zpracováním je nutný 

souhlas zaměstnance. Pokud ale zaměstnavatel na svých webových stránkách nemá 

                                                           
256 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Ke zveřejňování osobních údajů na Internetu [online]. 

In: 21. 3. 2013 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/ke-zverejnovani-osobnich-udaju-na-

internetu/d-1592/p1=2876. 
257 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY. Příloha k Průvodci pro přípravu obcí na požadavky GDPR: 

Pořádání kulturních/společenských akcí obcí [online]. [cit. 2020-03-05]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/modelove-situace.aspx 
258 BUTTARELLI, GIOVANNI. European data protection supervisor: Your consultation on the "who is 

who project" on the intranet of the Committee of Regions [online]. 17. 11. 2011 [cit. 2020-03-05]. Dostupné 

z: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/11-02-17_cor_en.pdf. 
259 Systém řízení a organizační struktura ČNB [online]. [cit. 2020-03-05]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni-struktura/. 
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profily zaměstnanců a zveřejní pouze název akce a fotografie, o zpracování osobních 

údajů se jednat nemusí.  

Veřejnoprávní korporace jako např. obec může publikovat fotografie 

z proběhlých akcí např. v místních novinách nebo ve zpravodajské rubrice na webu 

a může k tomu využít zpravodajskou licenci, která byla řešena v první kapitole. 

Tato licence se však nebude vztahovat na soukromoprávní subjekty. Pro novinářské účely 

mohou být zpracovávány osobní údaje přiměřeným způsobem260. 

Co se týče marketingu, zaměstnavatel může vytvářet různé propagační brožury, 

časopisy, prezentace, letáky atd. Pokud k tomu využije podobiznu zaměstnance, např. 

fotografii v zaměstnancově pracovním prostředí, musí tak učinit s jeho svolením. Pokud 

materiál nebude obsahovat žádné další informace týkající se zaměstnance, bude se jednat 

o souhlas se zachycením podoby a šířením podobizny dle občanského zákoníku. 

3.3.3. Fotografie a BOZP 

Základním právním předpisem upravujícím bezpečnost práce je zákoník práce. 

Dalším je zákon č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále jen („zákon 

o BOZP“). Tyto dva zákony jsou doplněny řadou dalších zákonných a podzákonných 

norem. 

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnance na 

pracovišti261 a přijímá opatření k prevenci rizik, a to dostatečně a účinně.262 Za správní 

delikt v oblasti BOZP zaměstnavatel odpovídá objektivně263. Péče o bezpečnost 

a ochranu zdraví je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na 

všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.264 Zaměstnavatel tedy 

                                                           
260 § 17 odst. 1 zákona o zpracování osobních údajů. 
261 Ust. § 101 odst. 1) zákoníku práce.  
262 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2019, sp. zn. 1 As 3/2018-75. 
263 „Na snímcích jsou zachyceni pracovníci žalobce při výkonu práce, aniž by byli chráněni prostředky 

kolektivní ochrany ve smyslu § 3 odst. 2 nařízení 362/2005. Nutno poznamenat, že s ohledem na koncepci 

objektivní odpovědnosti se žalobce své odpovědnosti za správní delikt nemůže zprostit, a to ani poukazem 

na svévolné překování překážek osobami na fotografiích zachycenými“ Rozhodnutí Krajského soudu 

v Českých Budějovicích ze dne 12. 6. 2017, sp. zn. 50 A 41/2016-41. 
264 Ust. § 101 odst. 2) zákoníku práce. 
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zajišťuje bezpečnost práce prostřednictvím vedoucích zaměstnanců. Zaměstnanec má 

povinnost od vzniku pracovního poměru dodržovat povinnosti, které mu z něj 

vyplývají.265 Dle § 106 odst. 4 zákoníku práce zaměstnanec dbá dle svých možností 

o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 

bezprostředně dotýká jeho jednání. Dále je povinen dodržovat právní předpisy a pokyny 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržovat stanovené 

pracovní postupy. Zaměstnavatel má zase povinnosti soustavně vyžadovat a kontrolovat 

dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.266 Zákon přímo 

nestanoví, jaké prostředky může ke kontrole zaměstnance zaměstnavatel využívat. 

Nejčastěji se bude jednat o monitoring pomocí kamerových systémů. Zaměstnavatel 

může ke kontrole pověřit zaměstnance267 (nebo je to náplní jeho práce – bezpečnostní 

technik, vnitřní audit), aby kontroloval, jak probíhá práce ostatních zaměstnanců, zejména 

na nebezpečných pracovištích (stavby, staveniště atd.), kde jsou právními předpisy268 

přesně stanovené postupy, dle kterých mají zaměstnanci postupovat, jak se na pracovišti 

pohybovat atd.  

Pokud zaměstnanec porušuje bezpečnostní předpisy, je v zájmu zaměstnavatele, 

aby byla situace napravena. Zaměstnavatel může při porušování předpisů zaměstnance 

vyfotografovat. V takové situaci samozřejmě nemá smysl žádat zaměstnance o souhlas 

se zachycením podoby a zaměstnavatel pro zachycení podoby využije zájmovou licenci 

dle občanského zákoníku. Další nakládání s fotografií bude zpracováním osobních údajů 

zaměstnance, který je na fotografii zachycen a právním titulem ke zpracování bude 

oprávněný zájem zaměstnavatele. Tyto obrazové záznamy mohou být použity jak v rámci 

pracovněprávního vztahu, tak případně i v řízení před soudem. Důležité je dodat, že takto 

získané fotografie by neměl zaměstnavatel používat jiným způsobem, „např. při 

školeních zaměstnanců jako příklad nevhodného jednání“269 bez souhlasu dotčeného 

                                                           
265 Ust. § 38 odst. 1) písm. a) zákoníku práce. 
266 Ust. § 103 odst. 2 zákoníku práce. 
267 Dle §302 písm. a) zákoníku práce řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vedoucí zaměstnanec. 
268 Např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky, atd. 
269 NEUGEBAUER, Tomáš. Fotografování přestupků zaměstnanců [online]. In: 27. 5. 2013 [cit. 2020-03-

06]. Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/fotografovani-prestupku-zamestnancu. 
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zaměstnance, pokud je zaměstnanec identifikovatelný. V případě, kdy chce 

zaměstnavatel využít fotografii, která prokazuje porušení požadavku BOZP konkrétního 

identifikovatelného zaměstnance např. na nástěnce nebo v rámci prezentace na školení 

zaměstnanců, musí si vyžádat souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnance. 

Na takové použití fotografie se zájmová licence dle občanského zákoníku nevztahuje 

a zároveň ani oprávněný zájem jako právní titul zpracování osobních údajů by neměl být 

využit, protože takové zpracování nepochybně není nezbytné. Pro vytvoření školení může 

zaměstnavatel využít například různé figuranty, kteří k tomu dali souhlas. Zaměstnavatel 

může ke kontrole plnění požadavků BOZP zaměstnanci využít smluvního partnera, který 

se stane zpracovatelem osobních údajů.  

Kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci vykonávají inspektoráty práce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce. Jednou z pravomocí inspektora práce je vstupovat do objektů, zařízení a výrobních 

prostorů kontrolovaných osob za účelem kontroly a v souvislosti s touto kontrolou může 

požadovat, aby kontrolované osoby předložily doklady, písemnosti, data na paměťových 

médiích a hlavně, může použít i technické prostředky na zhotovení fotodokumentace, 

obrazových a zvukových záznamů.270 Z toho vyplývá, že i inspektoři mohou (i před 

zahájením kontroly)271 fotografovat zaměstnance. Samotná kontrola může být zahájena 

pořízením fotodokumentace.272 Kontrolní řád poskytuje inspektorům úřední licenci pro 

fotografování zaměstnanců a tyto lze dle správního řádu použít jako důkazní prostředek 

ke zjištění stavu věci.273 Fotodokumentace tvoří přílohu protokolu.  

Zajímavostí je, že i v rámci fotodokumentace inspektorů je občas nutné řešit 

identifikovatelnost zaměstnanců. Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, 

                                                           
270 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 9788073805401., str. 323. 
271 Státní úřad inspekce práce udělil zaměstnavateli správní pokutu za spáchání správního deliktu podle 

§ 30 odst. 1 písm. s) zákona o inspekci, který stanoví, že právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, 

že poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v zákoně o zajištění 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „Pořízená fotodokumentace je vhodná ke zjištění 

skutkového stavu, neboť zachycuje pracovníky stěžovatele na střeše. Fotografie byly pořízeny dne 29. 10. 

2015 v 10:14 hod., tj. vskutku před zahájením kontroly, ke kterému došlo téhož dne v 10:20 hod. Tato 

skutečnost však neznamená, že by pořízení předmětné fotodokumentace bylo nezákonné, neboť 

nepředstavuje porušení jakéhokoli právního předpisu.“ Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 

23. 5. 2019 sp. zn. 7 As 7/2019 - 26.  
272 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 6. 2017, sp. zn. 50 A 41/2016-41. 
273 Ust. § 51 odst. 1 správního řádu.  
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na fotografiích nemusí být k zajištění identifikovatelnosti nutně zachycen obličej 

zaměstnance, protože osoby mohou být identifikovatelné i na základě oblečení, postavy, 

výšky či účesu.274  

3.4. Fotografie zaměstnanců po skončení pracovního poměru 

Skončením pracovního poměru je ukončení pracovněprávního vztahu mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právní jednání, která vedou ke skončení pracovního 

poměru, mohou být dvoustranná či jednostranná. Dvoustranným právním jednáním je 

dohoda o rozvázání pracovního poměru dle § 49 zákoníku práce. Jednostranným právním 

jednáním je zrušení ve zkušební době, výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru. 

Zákoník práce stanoví podmínky, které musí být při využití daných institutů dodrženy. 

Pracovní poměr může také skončit na základě právní události nebo úředního rozhodnutí. 

Při samotném ukončování pracovního poměru fotografie zaměstnance zaměstnavatel 

s největší pravděpodobností využívat nebude, minimálně v rámci dohody o rozvázání 

pracovního poměru. Bylo by možné využít fotografii například jako důkaz pro okamžitou 

výpověď? Při porušení povinnosti zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem dle § 52 písm. 

g) nebo § 55 odst. 1) písm. b) zákoníku práce by měl být zaměstnavatel schopen doložit 

důvody výpovědi. Takovým důkazem může být záznam z kamerového systému 

i fotografie. 

Zánikem pracovního poměru nezanikají práva a povinnosti týkající se ochrany 

osobních údajů. Zaměstnavatel musí mít jasno v tom, jak bude po skončení pracovního 

poměru s fotografiemi nakládat., tzn., zda může dál uchovávat fotografie bývalých 

zaměstnanců nebo zda je musí zklikvidovat. I samotná likvidace fotografií je 

zpracováním osobních údajů. Vždy bude záležet na tom, zda se jedná o zpracování 

osobních údajů.  

Pokud se o zpracování osobních údajů jedná, musí mít zaměstnavatel i po skončení 

pracovního poměru jasně stanovený účel zpracování a k tomu odpovídající právní titul. 

                                                           
274 „Argumentace stěžovatele, že z fotografií nelze ztotožnit, kdo na střeše pracoval, není věrohodná, neboť 

z protokolu je zřejmé, že inspektor při kontrole na staveništi zjistil totožnost všech osob (na pracovišti byli 

přítomni 3 zaměstnanci stěžovatele a 4 zaměstnanci subdodavatele) a konkrétně specifikoval, kteří z těchto 

zaměstnanců v době kontroly pracovali na střeše. Počet osob na pracovišti tudíž nebyl natolik vysoký, aby 

je nebylo možné jednotlivě a přesně identifikovat. Dále je třeba uvést, že podoba osob stojících na střeše je 

natolik zřetelná (je vidět jejich oblečení, postava, výška a účes), že je lze přesně identifikovat.“ Rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2018, sp. zn. 4 As 162/2018-27. 
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Zákoník práce tuto otázku výslovně neřeší. GDPR v čl. 5 odst. 1) písm. e) stanoví, 

že „osobní údaje nesmí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po 

dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány“. Nejčastěji si bude 

zaměstnavatel ponechávat informace o bývalých zaměstnancích k případné obraně 

v soudním řízení. „Je legitimní, ponechá-li si některé údaje o nich za účelem realizace 

svých práv či případné obrany- v tomto směru je lhůta k jejich uchování odvislá od 

příslušných promlčecích, resp. prekluzivních lhůt (veřejnoprávních 

i soukromoprávních“275. Jednalo by se o údaje nezbytné k obraně v případném soudním 

řízení s bývalým zaměstnancem, např. o neplatnosti výpovědi nebo dalších případných 

nároků, které by mohl bývalý zaměstnanec uplatnit soudní cestou, stejně tak ale 

k případné odpovědnosti za správní delikty.276 

Lhůty pro uchování osobních údajů obvykle stanovují právní předpisy, které 

určitou povinnost správci ukládají (mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění 

atd.). „Překročení této doby není z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. možné bez souhlasu 

subjektů údajů. Není-li doba uchovávání osobních údajů stanovena, je správce osobních 

údajů oprávněn uchovávat údaje pouze po dobu, po kterou trvá daná povinnost nebo 

právní vztah, popř. po jejich skončení po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných 

práv a povinností. Správce je v tomto případě na základě zákona č. 101/2000 Sb. povinen 

uschovací dobu sám určit a za toto své rozhodnutí nese odpovědnost podle citovaného 

zákona“277 Doba uložení osobních údajů je stanovena právním předpisem nebo správcem 

osobních údajů. Zaměstnavatel bude uchovávat osobní údaje korespondující 

s promlčecími lhůtami případných žalobních nároků zaměstnanců či uchazečů 

o zaměstnání. 

Správce může mít povinnost mít zpracován Spisový a skartační řád. Obecně po 

uplynutí doby uložení osobních údajů může uchovávat tyto údaje pouze pro účely státní 

                                                           
275 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-587-3., str. 103. 
276 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-587-3., str. 207. 
277 Ke zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 

21. 3. 2013 [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/ke-zpracovani-osobnich-udaju-byvalych-

zamestnancu/d-1585. 
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statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Na fotografie zaměstnance 

se tato ustanovení s největší pravděpodobností vztahovat nebudou. 

Pokud zaměstnavatel nemá žádný právní titul pro zpracování osobních údajů, tak 

je zlikviduje. Likvidací je myšleno „fyzické zničení nosiče, fyzické vymazání nebo trvalé 

vyloučení z dalších zpracování“278. Zaměstnavatel zlikviduje fotografie z osobního spisu 

zaměstnance. Pro vymáhání případných občanskoprávních nároků fotografie také 

s největší pravděpodobností potřeba nebudou. Fotografie např. na intranetu či webových 

stránkách ze společenských akcí (skupinové a historické fotografie) zaměstnavatel 

likvidovat nebude, i když na požádání zaměstnance by tak měl učinit, a to nejen po 

skončení pracovního poměru, ale i během něj. Pokud měl zaměstnanec na webové stránce 

zaměstnavatele svůj profil s fotografií a osobními údaji, měl by takový profil být také 

smazán.  

Příkladem nesprávné reakce zaměstnavatele je případ, kdy na svém profilu na 

sociální síti Facebook škola zveřejnila osobní údaje své zaměstnankyně, která byla ve 

zkušební době, a to v rozsahu jméno, příjmení a titul společně s fotografií. Na konci 

zkušební doby však zaměstnankyně dala výpověď a písemně požádala ředitelku školy, 

aby odstranila veškeré její fotografie z internetu, neboť již není ve vztahu ke škole 

v pracovním poměru. Ani přes opakovanou žádost o odstranění osobních údajů tak škola 

neučila a byla jí uložena pokuta 10 000 Kč. Z případu také vyplývá, že cílem je náprava 

škodlivého stavu, a pokud by správce osobních údajů s úřadem spolupracoval, pokuta by 

s největší pravděpodobností udělena nebyla. Dále správní orgán konstatoval, 

že zveřejnění osobních údajů bývalých zaměstnanců na profilu na sociální síti Facebook 

včetně jejich fotografie by bylo v tomto případě teoreticky možné pouze s jejich 

předchozím souhlasem, jiný právní důvod nepřichází v úvahu. Dále tento případ 

zveřejnění osobních údajů na webových stránkách zaměstnavatele potvrzuje, že 

publikace osobních údajů v rozsahu jména, příjmení a fotografie i s pracovní pozicí, 

kterou lze z kontextu dovodit, je zpracováním osobních údajů.  

                                                           
278 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-587-3., str. 134. 
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3.5. Fotografie jiných osob než zaměstnanců  

Zaměstnavatel může přijít do styku s fotografiemi nejen svých zaměstnanců, 

ale i jiných osob. Může se jednat o fotografie členů rodiny zaměstnance z akcí 

pořádaných zaměstnavatelem. I na samotném pracovišti se nemusí pohybovat pouze 

zaměstnanci, ale i jiné osoby (zákazníci, dodavatelé a jejich zaměstnanci), které mohou 

být na fotografiích zachyceny, např. v rámci kontroly dodržování BOZP. Dalším 

případem mohou být pořízené snímky osob snímané kamerovým systémem. V roce 2011 

společnost ekolo.cz s.r.o., zveřejnila na sociální síti Facebook obrazový záznam 

(fotografii) z kamery zachycující osobu podezřelou z krádeže, čímž měla porušit 

zpracování osobních údajů v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny279, 

tedy k ochraně majetku. Pro tento účel je možné instalovat kameru a ukládat snímané 

fotografie, které mohou být použity jako důkaz v řízení, ale není možné, aby postup 

společnosti nahrazoval činnost příslušných orgánů veřejné moci. Zveřejnění fotografie 

bylo v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu soukromého a osobního života. 

Na ostatní osoby se uplatní právní úprava týkající se ochrany osobnosti a ochrany 

osobních údajů obdobně jako na zaměstnance. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
279 Úřad pro ochranu osobních údajů udělil za tento správní delikt společnosti pokutu ve výši 5000 Kč; 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. ÚS III 3565/16 SR 11-12/2017. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se věnovala problematice zachycení podoby zaměstnanců 

a dalších osob na fotografiích a využitím takových fotografií zaměstnavatelem. První 

kapitola se zabývala ochranou osobnosti v souvislosti s fotografií. Fotografie osoby 

zachycuje podobu osoby a jako taková je obrazovým projevem osobní povahy a součástí 

osobnosti člověka. Součástí osobnostního práva člověka je právo na podobu a právo 

k podobizně. Zachytit podobu člověka tak, aby bylo možné určit jeho totožnost, je možné 

jen s jeho svolením. Souhlasem se zachycením podoby uděluje člověk souhlas 

k obvyklému a vzhledem k okolnostem předvídatelnému šíření podobizny. Bez souhlasu 

je možné fotografovat osobu jen na základě zákonných licencí. Právní úprava 

v občanském zákoníku se vztahuje na pořízení a použití fotografií jednoho či více 

zaměstnanců nebo jiných osob z různých jednání, společenských, kulturních 

a sportovních akcí, pokud při takovém příležitostném pořízení fotografií nedochází ke 

zpracování osobních údajů. K pořízení a rozšiřování fotografie je nutné až na výjimky 

svolení osoby, která má být na fotografii zachycena, přičemž platí, že fotografie může být 

šířena obvyklým způsobem, který mohla osoba vzhledem k okolnostem předpokládat. 

Důležité je, že z návštěvy samotné akce lze dovodit souhlas s fotografováním, je ale nutné 

respektovat následně projevené přání nebýt fotografován. Zaměstnavatel dále nemůže 

pořizovat a šířit fotografie, které mají soukromý charakter, nemůže zasáhnout do 

soukromí zaměstnance, pokud k tomu nemá zákonný důvod. Takové využití fotografie 

zaměstnanců, které nespadá pod definici zpracování osobních údajů, se bude řídit pouze 

občanským zákoníkem.  

Druhá kapitola práce se týkala fotografie v souvislosti s ochranou osobních údajů. 

Závěrem lze říct, že fotografie sama o sobě je osobním údajem, pokud je osoba na ní 

identifikovatelná. O zpracování osobních údajů dle GDPR se jedná v případech, kdy dané 

využití fotografie spadá do věcné působnosti GDPR a zároveň jde o zpracování osobních 

údajů dle čl. 4 GDPR. O řešení otázky, zda je zveřejnění (pouze) fotografie zaměstnance 

na webových stránkách zpracováním osobních údajů, by se dalo polemizovat. Navzdory 

stanovisku ÚOOU č. 12/2012 je autorka toho názoru, že zveřejnění fotografie 

zaměstnance na internetu či intranetu zaměstnavatele bude zpracováním osobních údajů 

v případě, kdy lze z kontextu dovodit i další údaje o zaměstnanci nebo pokud lze 
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dodatečné údaje jednoduše zjistit. V případě zveřejnění fotografií ze společenských akcí 

je důležité přihlédnout k účelu zveřejnění a uchování takových snímků. Účelem není další 

zpracování samotných fotografií a následná systematická identifikace osob. V případě, 

kdy není možné zjistit o osobě další údaje, tedy zveřejnění fotografie zpracováním 

osobních údajů nebude. 

 Nakládání s fotografií není zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, 

pokud jsou fotografie používány pouze pro odlišení podoby zaměstnance od jiné osoby 

a nejsou jinak cíleně zpracovávány. Fotografie osoby sama o sobě není biometrickým 

údajem. Pro využití fotografie jako biometrického údaje je potřeba z fotografie získat 

další odvozené informace, které jsou následně využívány k identifikaci osoby.  

Zaměstnavatel je povinen dodržovat zásady zpracování osobních údajů, kterými 

je účelové omezení zpracování, integrita a bezpečnost údajů, minimalizace osobních 

údajů, přesnost a aktuálnost osobních údajů, transparentnost, korektnost. Dále je povinen 

dodržovat také informační povinnost. 

Pro samotné zpracování fotografií musí mít zaměstnavatel právní titul. Souhlas 

zaměstnance se zpracováním osobních údajů lze v pracovněprávním vztahu využít po 

naplnění stanovených podmínek pouze v případě, kdy zaměstnanci nehrozí negativní 

důsledky, neudělí-li souhlas. Zároveň by měl být souhlas využíván až v případě, kdy 

zaměstnavatel nemůže využít jiný právní základ pro zpracování osobních údajů. Souhlas 

může zaměstnanec kdykoliv odvolat. Právní titul plnění právní povinnosti využije 

zaměstnavatel v případě, že právní předpis přímo stanoví, že tak učinit má. Nejčastěji jde 

o zpracování fotografií zaměstnance za účelem vydání služebního průkazu. Zaměstnanec 

v takovém případě nedává souhlas, ale má povinnost fotografii zaměstnavateli 

poskytnout. Oprávněný zájem jako právní titul může zaměstnavatel využít po 

vyhodnocení balančního testu, jehož cílem je zjistit, zda je dané zpracování fotografií 

oprávněné, nezbytné a zda nepřevažují základní práva a svobody subjektu nad daným 

oprávněným zájmem zaměstnavatele. Zaměstnavatel může využít oprávněný zájem na 

bezpečnosti a ochraně majetku zejména jako základ pro zpracování fotografií v interní 

databázi zaměstnanců nebo pro zaměstnanecké průkazy, které nejsou zákonem 

stanoveny. Oprávněný zájem na transparentnosti řízení společnosti je možné využít 

v případech zveřejnění fotografie zaměstnance tam, kde je pro veřejnost důležité, 
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aby znala podobu zaměstnance. Zaměstnanec proti danému zpracování na základě 

oprávněného zájmu může podat námitku a zaměstnavatel musí fotografie přestat 

zpracovávat, pokud není schopen prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování. 

Cílem třetí kapitoly bylo postihnout možné využití fotografií zaměstnance v praxi 

v různých fázích pracovněprávního vztahu. Před vznikem pracovního poměru přichází 

zaměstnavatel do styku s fotografiemi uchazečů o práci pouze v rámci životopisu, 

případně na sociálních sítích jako je LinkedIn. Zaměstnavatel fotografie po uchazečích 

nemůže vyžadovat, pokud podoba zaměstnance nesouvisí s výkonem práce. Ve většině 

případů tak zaměstnavatel před vznikem pracovního poměru fotografie zpracovávat 

nebude. Pokud zaměstnanec uvede fotografii v životopisu, neměl by ji zaměstnavatel 

využívat jako kritérium při výběru budoucího zaměstnance, protože vzhled zaměstnance 

nevypovídá o způsobilosti uchazeče k výkonu práce. Osobní údaje neúspěšných uchazečů 

může za účelem budoucího výběrového řízení zaměstnavatel uchovávat na základě jejich 

souhlasu. Oprávněný zájem jako právní titul je možné využít jen ve výjimečných 

případech. 

Během trvání pracovního poměru využívá zaměstnavatel fotografii pro interní 

záležitosti, v interní databázi, v zaměstnaneckých průkazech, v osobním spisu. 

Zveřejnění fotografie na intranetu v rámci profilu zaměstnance bude podléhat souhlasu 

zaměstnance. Pro uchování fotografie v personální databázi může zaměstnavatel 

v odůvodněných případech užít jako právní titul oprávněný zájem. Z rozhodování ÚOOÚ 

vyplynulo, že je možné využít výslovný souhlas se zpracováním biometrických údajů pro 

využití docházkového systému. Dalším právním titulem pro zpracování biometrických 

údajů je plnění povinností a výkon práv v oblasti pracovního práva, což je i povinnost 

zajištění bezpečnosti na pracovišti, a to tam, kde to právní předpis přímo stanoví.  

Osobní spis obsahuje jen písemnosti nezbytné pro výkon práce 

v pracovněprávním vztahu. Fotografii bude obsahovat zejména v případě, kdy zpracování 

fotografií stanoví zaměstnavateli právní předpis, z bezpečnostních důvodů nebo pro 

umístění na intranetu. Zaměstnavatel by také měl nastavit systém aktualizace fotografií 

dlouhodobých zaměstnanců. 

Zaměstnanec má v rámci pracovního poměru povinnost plnit úkoly, které mu 

zaměstnavatel zadá. Pokud zaměstnavatel zpracováním fotografií plní svou právní 
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povinnost nebo má např. oprávněný zájem na takovém zpracování, musí zaměstnanec 

strpět pořízení a zpracování fotografie. Odmítnutí zaměstnance by mohlo být posuzováno 

jako porušení pracovních povinností vedoucí až k výpovědi ze strany zaměstnavatele. 

Externí účely se týkají využití fotografie zejména v rámci marketingu, sdílení 

fotografií na sociálních sítích nebo webové stránce zaměstnavatele. Zveřejnění osobních 

údajů zaměstnance v nezbytném rozsahu na webové stránce zaměstnavatele je možné na 

základě oprávněného zájmu. Pokud zaměstnavatel chce využít podobiznu zaměstnance 

pro různé propagační brožury, časopisy, prezentace apod., musí tak učinit s jeho 

svolením. Pokud materiál nebude obsahovat další informace o zaměstnanci, bude se 

jednat o svolení dle občanského zákoníku.  

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může zaměstnavatel kontrolovat 

a fotografovat zaměstnance, za účelem zajištění dodržování předpisů BOZP. Pro využití 

fotografie zaměstnance prokazující porušení požadavku BOZP např. v rámci prezentace 

na školení zaměstnanců, musí mít souhlas daného zaměstnance. Fotografovat 

zaměstnance mohou i kontroloři inspekce práce. 

Po skončení pracovního poměru zaměstnavatel uchovává osobní údaje ve formě, 

která umožňuje identifikaci zaměstnance pouze na dobu, která je nezbytná pro účel, 

pro které jsou zpracovány. Dobu uložení osobních údajů stanoví právní předpis nebo 

zaměstnavatel, a to v závislosti na účelu zpracování. Není možné osobní údaje uchovávat 

z předem neurčitého důvodu „pro jistotu“, ani na dobu neurčitou. Nejčastějším důvodem 

uchování údajů po ukončení pracovního poměru je kromě plnění právních povinností 

případná obrana v soudním řízení s bývalým zaměstnancem. Fotografie však k tomuto 

účelu s největší pravděpodobností nutné nebudou. Pokud zaměstnavatel nemá právní titul 

ke zpracování fotografií, musí je zlikvidovat. Zaměstnavatel odstraní fotografie 

z osobního spisu a smaže z profilu zaměstnance na svých webových stránkách. Fotografie 

ze společenských akcí, skupinové a historické fotografie zaměstnavatel bez dalšího není 

povinen likvidovat, avšak na požádání zaměstnance by je vymazat měl, a to nejen po 

skončení pracovního poměru.  
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Seznam použitých zkratek 

AutZ  Autorský zákon 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zaměstnanců při práci 

ČNB  Česká národní banka 

ESLP  Evropský soudní dvůr pro lidská práva  

EU  Evropská unie  

GDPR  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů  

LZPS   Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

OZ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie 

ÚOOÚ  Úřad pro ochranu osobních údajů 
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1) fotografie poštovní známky vydané Českou poštou 

2) fotografie Zuzany Hejnové, která měla být předlohou pro poštovní známku 
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autor fotografie: Yan Renelt, MAFRA;  

dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hejnova-znamka-ceska-posta-spor-

soud-atletika-olympijske-hry.A190114_132237_domaci_linv/foto/JB6fb25c_rio1.jpg 
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Autor: Herbert Slavík, ČOV; 

dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hejnova-znamka-ceska-posta-spor-

soud-atletika-olympijske-hry.A190114_132237_domaci_linv/foto/PAS6faf20_hej.png 
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Fotografie osob z pohledu zaměstnavatele  

Abstrakt 

Tématem diplomové práce je problematika zachycení podoby zaměstnanců 

a dalších osob na fotografiích a užití těchto fotografií zaměstnavatelem. Cílem práce je 

postihnout možnosti využití fotografií osob od vytvoření fotografie, přes zveřejnění a 

jiné využití, přes uchování až po likvidaci fotografií, přičemž využití fotografií je 

zasazeno do pracovněprávního kontextu.  

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole práce pojednává 

o ochraně osobnosti v souvislosti s fotografií v občanském zákoníku a zákoníku práce. 

Kapitola se také zabývá se zachycením podoby zaměstnance a použitím podobizny se 

souhlasem i bez souhlasu dané osoby.  

Druhá kapitola se týká fotografií v souvislosti s ochranou osobních údajů se 

zaměřením na otázku zpracování fotografie jako osobního údaje a využitím jednotlivých 

právních titulů dle čl. 6 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). 

Ve třetí kapitole jsou poznatky z předchozích kapitol využity a aplikovány na 

praktické situace ve všech fázích pracovního poměru. Část kapitoly je věnována 

povinnosti zaměstnance strpět pořízení fotografie i otázce fotografií v souvislosti 

bezpečností a ochranou zdraví při práci. Závěr shrnuje zjištěné poznatky a zdůrazňuje 

možná řešení položených otázek.  
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Photographs of People from Employer´s Point of View 

Abstract 

This thesis deals with capturing the image of employees and other people on 

photographs and use of these photographs by an employer. The aim is to address 

possibilities of using image of people, from its creation, publishing it or using it in 

different ways, to its erasure or destruction, all of that in labour law context.  

This thesis is divided into three main chapters. The first part deals with protection 

of personality of an individual in Civil Code and Labour Code. It describes capturing the 

image of an employee and using the image with and without their consent. 

Second chapter focuses on photographs in context of data protection, mainly with 

respect to processing photographs as personal data using legal titles in Art. 6 of 

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on 

the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the 

free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation). 

The findings from previous chapters are applied on practical situations in all stages 

of employment in the third chapter. Part of this chapter is dedicated to the responsibility 

of an employee to abide the creation of portrait and to the questions of photos in relation 

to health safety and preservation in employment. The conclusion sums up findings and 

underlines possible solutions. 
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