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Abstrakt 

 Tato práce se věnuje třem oblastem na sebe navazujících právních oblastí, institutů a 

témat, které se spolu střetávají v prostředí pracovního práva a faktického fungování 

pracovněprávních vztahů. Prvním z nich je úprava ochrany osobnosti a soukromí v ústavních 

normách, obecných zákonných předpisech, evropských normách a závazných mezinárodních 

smlouvách a úmluvách. Druhou oblastí je právní úprava pracovněprávních vztahů jako 

takových, avšak zpracovaná se zvláštním důrazem na ochranu osobnostních práv a soukromí 

zaměstnanců. Třetí okruhem je úprava monitoringu zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, a to 

realizovaného jak na obvyklém pracovišti zaměstnavatele, tak při distančním výkonu práce, 

tedy zpravidla v domově zaměstnance. 

 V úvodní části se tato práce věnuje analýze zmíněných pramenů práva a popisu 

normativního rámce, který stanoví mantinely legitimity a legality provádění monitoringu 

zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Následně tato práce zpracovává jednotlivé podoby a 

metody monitoringu, přičemž se deskriptivní a analytickou metodou věnuje aspektům jejich 

provozování v různých prostředích a formách zaměstnaneckého vztahu. V  této části práce je 

vždy věnován prostor pro analýzu či predikci dopadů a následků, které takto prováděný 

monitoring zaměstnanců má, do oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob. Specifickým 

aspektem této práce pak je shora uváděná analýza provádění monitoringu v prostředí 

flexibilních forem výkonu práce, zpravidla pro případ tzv. home office. 

 Jedná se totiž o oblast, která v současné době není normativně dostatečně upravená. 

Aktuální zákonná úprava flexibilních forem výkonu práce pomíjí řadu podstatných aspektů, 

které jsou normativně upraveny spíše pro tradiční formy výkonu závislé práce. Zejména jde o 

specifickou úpravu výkonu práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele. Za všechny 

jmenujme fakticky velmi komplikované plnění povinností zaměstnavatele na poli bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci zaměstnance, který se nenachází „v dispozici“ zaměstnavatele. Dále 

vyjasnění kompetencí, povinností a záruk v oblasti ochrany osobních údajů, distančně 

předávaných dat, know-how a ochrany obchodního tajemství, které se při distančním výkonu 

práce flexibilní formou ocitají mimo sféru pracoviště zaměstnavatele. Stejně tak není 

dostatečným způsobem upravena možnost realizace práva zaměstnavatele přiměřeným a 



nekonfliktním způsobem provádět kontrolu práce zaměstnance po kvalitativní i kvantitativní 

stránce. 

Tato práce proto v závěru nastiňuje možnou úpravu de lege ferenda, která by uvedené 

nedostatky řešila, a přiléhavou českou i zahraniční judikaturu, která nedostatky právní úpravy 

de lege lata alespoň z části supluje. 

Nezbytnost dosažení právní jistoty v úpravě oblasti týkající se monitoringu 

zaměstnanců ze strany zaměstnavatele vyplývá ze současného společenského a pracovního 

trendu, který stále více inklinuje k poptávání, nabízení a prosazování distančního výkonu 

závislé práce. 
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