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1. Úvod 

Zvažování monitoringu zaměstnanců je, s ohledem na stále větší míru využívání 

flexibilních forem výkonu práce v základním pracovněprávním vztahu, logickou reakcí 

ze strany zaměstnavatelů. Doposud všechny nástroje k tomu určené nebyly tak hojně 

využívané, jako v dnešní moderní společnosti. S ohledem na aktuální životní úroveň 

společnosti, společenské trendy a úroveň a stav ekonomiky lze usuzovat, že všechny 

tyto nástroje budou do budoucna využívány stále více a více. Znalost a aplikace 

přiléhavých institutů z oblasti pracovního práva, a to od základních práv a povinností 

vyplývajících ze zákoníku práce, přes oblast ochrany osobních údajů až po smluvní 

dispozivitu na poli pracovněprávních vztahů, tak bude sehrávat zásadní roli. 

Téma této práce tak reflektuje aktuální společenské trendy a tím danou potřebu 

správné aplikace právních norem. V době ekonomické konjunktury a rekordně nízké 

míry nezaměstnanosti1 reagují zaměstnavatelé na trhu práce nabídkou celého spektra 

zaměstnaneckých benefitů, mezi které patří i možnost využívání flexibilních forem 

výkonu práce. Jejich komplexní znalost je tak zásadní pro udržení zdravého 

pracovněprávního vztahu, jehož základním parametrem je v naší právní kultuře i 

ochrana zaměstnance. Tuto potřebu jsem ve svém profesním životě sám pocítil a stala 

se tak dominantním motivem při volbě tématu této práce. 

Tato rigorózní práce je členěna do devíti tematických kapitol. V úvodu práce se 

budu zabývat soukromím a ochranou osobnosti. Jedná se o základní právní rámec 

vymezující působnost legálních nástrojů pro jakýkoli monitoring činnosti a působení 

fyzické osoby, a tedy v kontextu pracovněprávního vztahu i pro monitoring 

zaměstnance ze strany zaměstnavatele. Základní principy ochrany osobnosti a jejího 

soukromí nalezneme už v ústavním pořádku. Dále pak je tato oblast upravena 

v zásadních právních normách jednotlivých právních odvětví českého právního řádu. 

Vedle něj se v této části práce věnuji i mezinárodním pramenům práva, včetně práva 

evropského. 

 

 

1 V říjnu 2018 klesla míra nezaměstnanosti v České republice na hodnotu 2,1 % a meziročně se snížila 

o 0,5 procentního bodu. Český statistický úřad. (30. 11. 2018). Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a 

ekonomické aktivity - říjen 2018. Získáno 6. 1. 2019 z https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-

zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-rijen-2018# 
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Třetí kapitola je zaměřena na základní pracovněprávní vztah jako takový a 

obecně závazné právní předpisy, které jej definují a upravují. V jednotlivých 

podkapitolách se věnuji problematice interních právních předpisů zaměstnavatele a 

množině práv a povinností jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. 

Ve čtvrté kapitole se práce zabývá monitoringem v prostředí pracovního práva, a 

dále prostředkům, možnostem a nástrojům, kterými se provádí. Zvláštní pozornost je 

věnována nejpoužívanějším služebním prostředkům materiálně-technického 

zabezpečení pro výkon práce, které zaměstnanec mívá v dispozici (nejen) při plnění 

pracovněprávních úkolů, a jejich (možné) kontroly ze strany zaměstnavatele. Nejčastěji 

se jedná o služební mobilní telefony a počítače. Dále se pak jednotlivé podkapitoly 

věnují moderními technologickými prostředky, kterými disponuje zaměstnavatel, a 

které lze využívat pro monitoring zaměstnanců. Typicky jde o kamerové systémy, 

evidenční systémy a systém sledování polohy a pohybu zaměstnanců. 

Pátá kapitola poté o výše jmenovaných aspektech pojednává speciálně ve vztahu 

k vybraným formám flexibilního výkonu práce. Jedná se o specifickou a dnes velmi 

často dotčenou problematiku, která vyžaduje adekvátní reflexi na úrovni obecně 

závazných pravidel. Tento aspekt se odrazil i v potřebě novelizace zákoníku práce. 

Následující šestá kapitola na jedné straně shrnuje možnosti zaměstnavatelů při 

porušení pracovněprávních předpisů, a na straně druhé právní prostředky ochrany práv 

zaměstnanců. 

Sedmá kapitola uvádí judikaturu, která se týká tématu této práce, a to jak 

v českém prostředí, tak u Evropského soudu pro lidská práva. 

V osmé kapitole zhodnocuji stav právní úpravy monitoringu zaměstnanců ze 

strany zaměstnavatele, právní možnosti zaměstnavatelů při porušení pracovněprávních 

předpisů a právní prostředky ochrany práv zaměstnanců de lege lata a zabývám se 

několika úvahami de lege ferenda. 

Mezi základní výzkumné postupy, které používám při zpracování této rigorózní 

práce, řadím metodu sběru informací, pomocí které získám potřebné informace, 

potřebná data a fakta. Dále metodu deskriptivní, kterou popisuji jednak poznatky 

získané sběrem informací, a stejně tak i procesy, stavy a výsledky jejich fungování ve 

společnosti. Navazující metodou analýzy zkoumám dříve v této práci popsané poznatky 
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a principy a dopady jejich aplikace a fungování v reálném světě. Následně metodou 

komparace zjišťuji rozdíly mezi zpracovanými jevy, které se liší např. podmínkami 

výskytu, dobovým uplatněním a právním prostředím. 

Prameny práva, ze kterých tato práce vychází a čerpá, je ústavní pořádek České 

republiky, její právní předpisy zákonné povahy, zejména zákoník práce2 a občanský 

zákoník3, a předpisy mezinárodního a evropského práva. Dále čerpám z dostupné 

judikatury a z odborné literatury. 

 

2. Soukromí a ochrana osobnosti 

Soukromí a ochrana osobnosti se zajišťují provázaným systémem právních 

institutů, které napříč normami různé právní síly upravují ústavně garantované právo na 

ochranu soukromí a osobnosti fyzických osob. Vedle Listiny základních práv a svobod4 

nalezneme zákonná ustanovení ochraňující soukromí a osobnost člověka mimo jiné 

v občanském zákoníku, zákoníku práce a v zákoně o zpracování osobních údajů.5 

V roce 2018 vstoupilo v účinnost, za intenzivní společenské debaty, obecné nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů, a od této doby byla 

rovněž intenzivně zmiňována i potřeba patřičné novelizace našich národních zákonů, 

zejména zákona o ochraně osobních údajů, ke které došlo v dubnu 2019. 

V následujících podkapitolách se tato práce zabývá shora uvedenou 

problematikou z pohledu pracovního práva a se zaměřením na monitoring zaměstnanců 

ze strany zaměstnavatele. Ve stejném rozsahu zpracovává i působnost a praxi dvou 

stěžejních vnitrostátních institucí pro tuto oblast, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů 

a Státního úřadu inspekce práce. 

 

 

 

 

2 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
3 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
4 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky. V textu dále jen „Listina“. 
5 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (nahrazující zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů). 
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2.1. Soukromí a ochrana osobnosti z hlediska ústavního práva 

Důležitější než všechny ústavní dokumenty a komentáře je ústava vepsaná do 

srdcí a myslí občanů země. O takové ústavě se nemusí hlasovat, protože ji všichni 

respektují bez oficiálního schvalování a politického souhlasu. Není ji třeba ani 

sepisovat, protože každý beztak ví, jak se má zachovat v té či oné situaci. Nevede se o 

ni spor, protože je vlastní zrovna tak zákonodárci i soudcům, ústavním činitelům i 

poslednímu občanovi, vládě i opozici. Jediný problém spočívá v tom, že taková ústava 

neexistuje.6 K idealistické myšlence Jiřího Přibáně, autora předmluvy k citované 

publikaci, si na tomto místě dovolím uvést své tři úvahy o oné ideální a neexistující 

ústavě, které mi posloužily jako úvod k této části práce zabývající se prameny práva, 

právem chráněnými zájmy a institucemi zřízenými na jejich ochranu. 

Prvně se domnívám, že z pohledu akceptace práva jejími primárními recipienty, 

totiž ve všedním životě občany, je nutné, aby do jejich srdcí a myslí byly vepsány 

rovněž normativní pravidla stanovená zákonnými a podzákonnými předpisy. Teprve 

v nich má zákonodárce a normotvůrce prostor ke tvorbě normativního předpisu 

v požadovaném detailu. Teprve z něj se recipient normy dozví konkrétní požadavky na 

jeho právní chování, nejen hodnotová východiska, ze kterých vycházejí. Pokud by tato 

pravidla byla lidmi vnímána jako jim vlastní, nebylo by konfliktu s pravidly. Nechci tím 

jakkoli zlehčovat naprosto zásadní roli a vliv ústavního pořádku na právní kulturu, stav 

společnosti, úroveň morálky a hodnotová východiska pro právní řád jako celek. Jen 

považuji za nezbytné upozornit na o nic méně významnou roli všech navazujících 

předpisů nižší právní síly, neboť se jedná o nejčastěji aplikované normy při stanovení a 

vymáhaní jednání v souladu s obecně závaznými pravidly. 

Druhá má myšlenka se týká úvahy o tom, že v ideálním právním prostředí by 

nebylo nutné ústavu, všem bytostně vlastní, sepisovat a hlasovat o ní. V reálném světě, 

právě kvůli jeho nedokonalosti, si společnost, měla-li ovšem patřičné historické štěstí, 

vydobyla právo hlasovat o přijetí zákonů, ať už přímo či nepřímo. To samé se týká 

dodržování základní právní zásady vyžadující psaný a řádně vyhlášený zákon. Obě tyto 

výsady se staly nástrojem, díky kterým máme šanci se výsledkem (nikoli procesem jeho 

 

 

6 Přibáň Jiří. In: Rychetský P.; Langášek T.; Herc T.; Mlsna P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní 

zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. s. XIX 
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dosažení) přiblížit oné popsané idealistické myšlence – tedy pocitu předvídatelnosti, 

spravedlnosti a ztotožnění se s dosaženým stavem (byť ho nikdy nemůže být dosaženo 

stoprocentní niternou shodou všech občanů). 

Poslední úvaha vychází z absolutní nepotřeby sporu o zamýšleném výsledku. 

Pokud budeme termín spor, opět lehce idealisticky, vnímat spíše jako konstruktivní 

kritiku, bude řeč o velmi zásadním institutu, který se leckdy postará o pokrok 

společnosti. V tomto ohledu o něj musíme neustále pečovat. 

Ústava České republiky7 si prošla vývojem a procesem dle pravidel, k jejichž 

dodržování se naše společnost zavázala právě s vidinou, že vytěží ze své nedokonalé 

podstaty možné maximum. Výsledkem je soubor pravidel, které upravují základní 

zásady, principy, instituty a instituce, na kterých stojí naše společnost. 

Pro téma práce, respektive této části, je zásadní zejména článek 3 Ústavy,8 který 

recipuje Listinu základních práv a svobod do našeho ústavního pořádku. 

Teprve v Listině základních práv a svobod se nachází pro tuto kapitolu 

esenciální články č. 7, 8, 10, 12, 13 a 14. 

 

2.1.1. Článek 7 Listiny 

Článek 7 Listiny9 zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Jedná se o 

nezcizitelné a nezadatelné právo, které implikuje zákaz jeho porušení směřující jak do 

veřejnoprávní, tak soukromoprávní sféry. Právo na nedotknutelnost osoby a na 

soukromí je právem bezprostředním, působícím napříč celým právním řádem.10 Omezit 

ho lze jen zákonem. 

V druhém odstavci sedmého článku Listina zakazuje mučení, kruté, nelidské 

nebo ponižující zacházení nebo trest. Na předmět této práce tak dopadá odstavec první, 

který chrání dva společenské zájmy – nedotknutelnost osoby a soukromí. Právem na 

nedotknutelnost osoby se rozumí právo na zachování integrity člověka. Právní pojem 

 

 

7 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. V textu dále jen „Ústava“. 
8 Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod. 
9 Zejm. čl. 7, odst. 1 Listiny: Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být 

jen v případech stanovených zákonem. 
10 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04. 
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soukromí je složitější jasně definovat. Jisté vodítko k jeho významu nabízí článek 8 

odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,11 který stanoví, že každý 

má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence. Úmluva tak nehovoří striktně o soukromí jako takovém, ale chrání 

„soukromý a rodinný život“, jako obsahově širší kategorii. Evropský soud pro lidská 

práva12 se opakovaně vyjádřil, že „soukromý život je široký pojem, který není poddajný 

vyčerpávající definici.“13 Lze prozatím uzavřít, že se jedná o formu osobního prostoru 

kolem jednotlivce, kde by měl požívat ochranu proti společensky i individuálně 

nežádoucím zásahům zvenčí. 

 

2.1.2. Článek 8 Listiny 

Článek 8 Listiny14 zaručuje osobní svobodu. V dalších odstavcích toto právo 

Listina rozvádí zejména s přesahem do trestněprávní roviny a zároveň ustanovuje 

ochranu proti nezákonnému omezení na svobodě z důvodu poskytování lékařské péče. 

Subjektem ochrany osobní svobody je každý člověk, a to od narození až do své 

smrti. Jde o právo absolutní, které platí vůči všem a jeho omezení je možné jen na 

základě zákona v souladu s ústavním pořádkem. 

Osobní svobodou se zde myslí volný pohyb člověka, tedy takový, který není 

omezen vnějšími fyzickými limity či bariérami. Svobodný pohyb člověka pak v sobě 

zahrnuje i svobodu rozhodování o všech podstatných náležitostech jeho života. 

Všechny prostředky monitoringu zaměstnance, o kterých tato práce pojednává, 

rozhodně nejsou zamýšleny ani praktikovány v rozsahu, který by jakýmkoli způsobem 

omezoval osobní svobodu člověka ve shora uvedeném smyslu. Pokud by se tak někdy 

stalo, porušení osobní svobody by zcela jistě naplňovalo znaky trestného činu zbavení či 

 

 

11 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z 4. 11. 1950 je nejdůležitějším lidskoprávním 

dokumentem sjednaným na půdě Rady Evropy. Dle článku 10 Ústavy je součástí českého právního řádu a 

má aplikační přednost před zákony. Vyhlášena byla jako sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. V této podkapitole 

dále jen „Úmluva“. 
12 Evropský soud pro lidská práva je instituce Rady Evropy zřízená v roce 1959 k projednávání porušení 

Úmluvy. 
13 S. a Marper proti Spojenému království, č. 30562/04, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro 

lidská práva ze dne 4. 12. 2008, § 66. 
14 Zejm. čl. 8, odst. 1 Listiny: Osobní svoboda je zaručena. 
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omezování osobní svobody, a primárně by tak nebylo na místě uvažovat o 

pracovněprávních prostředcích obrany proti takovému excesu. 

 

2.1.3. Článek 10 Listiny 

Článek 10 Listiny15 chrání dva zásadní objekty: soukromý a rodinný život a 

osobní údaje. Co se týká soukromého a rodinného života, na tomto místě lze odkázat na 

kapitolu 2.1.1. v části týkající se uvedení pojmu „soukromí“. 

Ochrana osobních údajů i právo na informace patří do skupiny tzv. třetí či čtvrté 

generace základních práv, k jejichž zakotvení v ústavách demokratických států došlo až 

po II. světové válce, jakkoli byla některá z nich uznávána již dříve, nicméně od této 

doby jim začala zvýšenou pozornost věnovat literatura a judikatura.16 Odstavec třetí 

desátého článku Listiny pokládá základy ústavní ochraně osobních údajů, a to z hlediska 

jejich neoprávněného shromažďování, zveřejňování nebo jiného zneužívání. Samotný 

gramatický a systematický výklad zde implikuje, že shromažďování a zveřejňování 

údajů o osobě člověka je možné a ústavně konformní, je-li oprávněné. K samotné 

podmínce oprávněnosti a jejího splnění se tato práce detailněji věnuje v kapitolách 4., 5. 

a 6, stejně tak jako již tradičnímu konfliktu práva na ochranu osobních údajů a práva na 

ochranu majetku či informací. 

 

2.1.4. Článek 12 Listiny 

Listina ve svém prvním odstavci dvanáctého článku17 zakotvuje ústavní ochranu 

nedotknutelnosti obydlí. Do obydlí, kterým se, jak judikatura dovodila, myslí dům, byt, 

rekreační stavení a prostory k nim náležející, tedy stavby, které slouží k trvalému 

bydlení, dočasnému ubytování nebo individuální rekreaci, není dovoleno vstoupit bez 

souhlasu toho, kdo v něm bydlí. 

 

 

15 Zejm. čl. 10, odst. 2 Listiny: Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života, a čl. 10, odst. 3 Listiny: Každý má právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 
16 BARTÍK, Václav, JANEČKOVÁ, Eva a MATES, Pavel. Ochrana osobních údajů. 1. vyd. Praha: 

Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-12-0. 
17 Zejm. čl. 12, odst. 1 Listiny: Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, 

kdo v něm bydlí. 
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Zde zmíněné pravidlo je nutné respektovat i v pracovněprávních vztazích a 

speciálně se s ním vypořádat i v souvislosti přípustného monitoringu zaměstnanců, 

zejména pak těch, kteří vykonávají pro zaměstnavatele práci ve svém domově, resp. 

obydlí. Detailněji je tato problematika rozpracována zejména v kapitole 5 týkající se 

flexibilních forem výkonu závislé práce. 

 

2.1.5. Článek 13 Listiny 

Článek třináctý Listiny18 zakotvuje ochranu listovního tajemství a tajemství 

jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou 

anebo jiným způsobem, a tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo 

jiným podobným zařízením. Ačkoli se nejčastěji používaná zařízení pro předávání a 

uchovávání zpráv a jiných informací od dob vzniku textu Listiny v důsledku 

technologického pokroku změnila, podstata jejich ochrany zůstala stejná. 

Ze samotného znění uvedeného ustanovení je pak zřejmé, že v rámci tématu této 

práce bude stěžejní otázka řešení konfliktu dvou životních situací – ochrana soukromí 

zaměstnance na jedné straně a kontrola způsobu a výkonu práce ze strany 

zaměstnavatele na straně druhé. 

 

2.1.6. Článek 14 Listiny 

Článek čtrnáctý Listiny19 zaručuje svobodu pohybu a pobytu. V této práci má 

své místo řešení možného konfliktu mezi právem na svobodný pohyb a monitoringem 

takového pohybu. Zda vůbec a pokud ano, tak za jakých podmínek, dochází sledováním 

pohybu zaměstnavatelem k omezení svobodného pohybu zaměstnance. 

 

 

 

 

18 Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných 

v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které 

stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným 

podobným zařízením. 
19 Zejm. čl. 14, odst. 1 Listiny: Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 
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2.2. Ochrana soukromí a osobnosti v dalších normách českého právního řádu 

Po uvedení pojmu osobnostních práv tak, jak je upravuje náš ústavní pořádek, je 

na místě se pro další potřeby práce na pojem osobnosti stručně podívat z dalších 

perspektiv, a to především psychologické, biologické a sociální.20  Vzhledem k tomu, že 

tyto jednotlivé složky od sebe nelze funkčně oddělit, bývá často řeč o člověku jako o 

tzv. biopsychosociální jednotce. 

Osobnost z psychologického hlediska lze definovat jako „individuální jednotu 

člověka; je to jednota jeho duševních vlastností a dějů, založená na jednotě těla a 

utvářená a projevující se v jeho společenských vztazích. Stručněji: osobnost je člověk 

jako psychologický celek.“21 Takových definic je na poli psychologie velmi mnoho,22 

tato však nabízí dostatečně konkrétní určení zkoumaného fenoménu, aby na ni šlo 

v následujících bodech navázat. Není předmětem této práce se hlouběji zabývat 

zkoumáním nikoli právní problematiky. Má nám však pro ni posloužit jako teoretické 

východisko. 

Z biologického hlediska je možné s pojmem osobnosti pracovat značně 

exaktněji. Jde o živý organismus, který prodělává neustálý vývoj a který je specifický 

tím, že je schopen přenášet část svých vlastností na své potomky genovou cestou. 

V právním kontextu je tomuto pojetí nejblíže termín člověk. Právě toto hledisko nejvíce 

determinuje vnímání osobnosti z hlediska stavby a zdraví jejího těla, barvy kůže, 

příslušnosti k rase atd. 

V sociálním kontextu je osobnost definována z pohledu role, jakou zastává a 

sehrává ve větším celku, zpravidla ve společnosti. Může být definována jako „poslední 

 

 

20 Tato práce z důvodu rozsahu záměrně pomíjí filosofické, historické, antropologické, materiální a jiné 

pojetí osobnosti. 
21 Tardy, Vladimír: Psychologie osobnosti, Praha 1964. 
22 Za všechny například „Osobnost je dynamická organizace uvnitř individua, a to takových 

psychofyzických systémů, které determinují jeho jedinečné přizpůsobení se svému okolí“ od Gordona 

Willard Allporta (Personality: A psychological interpretation, 1937); „Osobnost je více či méně stabilní a 

trvalejší organizace osobního charakteru, temperamentu, intelektu a těla, která determinuje jeho 

jedinečné přizpůsobení se okolí“ od Hans Jürgen Eysencka (The structure of human personality, 1960); či 

„Osobností nazýváme individuálně odlišný a charakteristický celek srozumitelných souvislostí duševního 

života“ od Karla Jasperse (Nietzsche: An Introduction to the Understanding of His Philosophical 

Activity, 1965). 
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buňka lidské skupiny“23 nebo prostě lidský produkt procesu socializace.24 V této 

souvislosti je pak možné např. hovořit o konečném recipientovi právních norem. 

 V takto vymezené biopsychosociální jednotce již lze přistupovat z hlediska 

právní teorie i praxe. Všechny zmíněné aspekty pokládají základ osobnosti jakožto 

samostatnému, právem pojatému jevu, který je předmětem právní ochrany už sám o 

sobě, a to z titulu jeho přirozených práv.25 Nikoli v rozporu s povrchním dělením složek 

osobnosti na psychologickou, biologickou a sociální, jak jsou nastíněny výše, nýbrž 

v souladu s nimi, je pak nazírání na osobnost jako soubor stránky duchovní (spočívající 

zejména v lidské schopnosti víry, názorového sebeurčení, spirituálního prožívání apod.), 

duševní (spočívající zejména ve schopnosti člověka prožívání ve vztahu k sobě samému 

a svému okolí, a to rozumem i citem, včetně lidské vůle, vzdělání, sociálního a 

rodinného cítění, pocitu soukromí apod.), a tělesné (spočívající v tělu člověka v jeho 

celkové integritě, včetně tělesných ostatků, v rozličných tělesných projevech lidské 

osobnosti, zdravotním stavu člověka, jeho vzhledu, fyzické kondici, pohlaví, věku 

apod.).26 Všem těmto složkám, které imanentně patří fenoménu/pojmu/právnímu 

institutu osobnosti, je poskytována napříč právním řádem právní ochrana, a to z toho 

důvodu, že se pro lidskou společnost jedná o zcela zásadní hodnotu. 

 

2.2.1. Občanský zákoník 

Osobnostní práva spadají jako ústavně zaručená základní přirozená práva pod 

ústavní ochranu, přičemž hmotněprávní podmínky pro jejich výkon a ochranu jsou 

 

 

23 Eubank, Earl E.: Social Forces, 1927. 
24 Petrusek, Miloslav, Maříková, Hana a Vodáková, Alena. Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: 

Karolinum, 1996. 2 sv. ISBN 80-7184-311-3. 
25 Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora) duchovně pramení mimo sféru právního řádu, 

který ji pouze uznává (aprobuje) jako právně významnou (nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji 

svými vlastními zákonnými prostředky. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 4. 2007, 

sp. zn. 30 Cdo 739/2007. 
26 TŮMA, Pavel. § 81 [Osobnost člověka]. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, 

Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, 

HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, 

HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ, Jarmila, 

LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, 

Kateřina, RUBAN, Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 395. 
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svěřeny občanskému zákoníku27 jako právní normě obyčejného práva, jak ostatně 

vyplývá z účelu občanského zákoníku jako obecného pramene soukromého práva.28 

Základ občanskoprávní ochraně nezadatelných přirozených práv člověka je 

položen v ustanovení § 3 občanského zákoníku, který uvádí, že soukromé právo spočívá 

zejména na zásadách, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i 

svobody, cti, důstojnosti a soukromí. Ustanovení § 81 občanského zákoníku pak 

stanoví, že chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je 

povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. 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. Jedná se o základní konkretizaci 

a rozvedení ochrany přirozených, nezadatelných práv k lidské osobnosti, jejichž rámec 

je zakotven v ústavním pořádku (vizte kapitolu č. 2.1). 

Jako výše zmíněné vědy pracují každá se svou definicí (resp. svými definicemi) 

pojmu osobnosti, tak také občanské právo vyžaduje co nejpřesnější určení jejího 

charakteru. V tomto smyslu je nutné rovněž rozlišovat pojem osoby (člověka) jako 

subjektu soukromých práv a jeho osobnosti jako předmětu soukromoprávní ochrany. 

Oproti předmětům (nabyvatelných) majetkových soukromých práv je člověk po celou 

dobu svého života se svou osobností a absolutním subjektivním osobnostním právem 

přirozeně a neodlučitelně spjat, přičemž ochrana osobnosti člověka za zákonem 

stanovených podmínek vzniká ještě před narozením člověka a v omezeném rozsahu 

přetrvává i po jeho smrti. Z přirozené povahy osobnosti člověka proto vyplývá, že stát 

člověku jeho osobnost nedává a nedává mu ani právo na ni, ale pouze ji chrání a stanoví 

způsob jejího výkonu a uplatňování v soukromém styku. Osobnost člověka jako 

předmět soukromých práv v tomto smyslu zahrnuje vše, čím se člověk projevuje 

 

 

27 Zákon č. 89/2012 Sb. 
28 TŮMA, Pavel. § 81 [Osobnost člověka]. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, 

Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, 

HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, 

HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ, Jarmila, 

LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, 

Kateřina, RUBAN, Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 392. 
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navenek ve vztahu ke svému okolí, a to jak po stránce fyzické, tak po stránce duchovní 

a duševní.29 

Mimo shora uvedenou definici si své vlastní formulace nachází i soudy při své 

činnosti. Nejvyšší soud pak ve svém rozhodnutí vymezil smysl a účel ochrany 

osobnostních práv a demonstrativní povahu jejich výčtu v občanském zákoníku: „Za 

osobnost lze považovat člověka jako jednotlivce, jako subjekt poznání, resp. poznávání, 

prožívání a jednání ve své společenské podstatě i individuálních zvláštnostech, jako 

nejmenší sociální jednotku i určitou psycho-fyzickou a sociálně-psychickou strukturu. Z 

hlediska psychologie se osobnost může jevit jako historicky se krystalizující a vyvíjející 

se celek, systém duševních (ale nepochybně i duchovních) vlastností a tendencí 

jednotlivce, charakterových rysů, schopností, temperamentu, postojů, potřeb a zájmů, 

vzdělání, náboženského a kulturního zaměření, přičemž jedním z podstatných rysů 

osobnosti je vědomí. Osobnost se projevuje jako dynamický systém, jehož rysy se mění 

podle věkových stupňů, přičemž dosahují relativně větší stálosti v dospělosti. 

Psychologické vlastnosti osobnosti jsou zprostředkovány zvláštnostmi nervového 

systému, které však samy o sobě neurčují charakter, zájmy a sklony člověka. Ty se 

vytvářejí v procesu individuálního vývoje vlivem výchovy, výuky a společenského 

prostředí vůbec, přičemž aktivita subjektu „sebetvoření člověka“ v průběhu vývoje 

roste. Podstatou osobnosti jsou její vztahy k vnímané skutečnosti, k druhým lidem, ke 

kulturně společenským hodnotám, k aktuálnímu stavu společensko-politického prostředí 

apod. Tyto vztahy se projevují ve styku s lidmi, v jednání a chování člověka, jeho 

kulturními výtvory apod. Každá osobnost má obecné vlastnosti všelidské povahy, 

zároveň však odráží specifické historické podmínky své doby, národa, společenského 

zařazení, povolání a má své svérázné, neopakovatelné rysy. Je tak mimo jiné i 

produktem své doby a jejích podmínek, zároveň v té či oné míře svým podílem na tom 

produkuje tuto dobu a její podmínky utvářením a přetvářením svého okolí. Není možno 

opomenout ani fyzické složky osobnosti fyzické osoby, jako je úroveň jejího zdraví, 

 

 

29 TŮMA, Pavel. § 81 [Osobnost člověka]. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, 

Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, 

HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, 

HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ, Jarmila, 

LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, 

Kateřina, RUBAN, Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 394. 
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zvláštnosti vyplývající z jejího individuálního vzhledu a stavby těla, příslušnosti k 

mužské nebo ženské populaci, konkrétní lidské rase, apod. Přes mnohost těchto 

jednotlivých složek osobnosti je však nutno osobnost fyzické osoby vždy vnímat v její 

ucelenosti a nedělitelnosti. Mnohočetnosti projevů jednotlivých stránek lidské osobnosti 

fyzické osoby odpovídá i myslitelně široké spektrum možných zásahů proti některé z 

těchto složek osobnosti. Přesto však vždy bude takovým zásahem dotčena přímo 

samotná osobnost fyzické osoby jako celek naznačených vlastností a charakteristik. 

Protože přitom jde o nejvlastnější, nejniternější a nejintimnější sféru lidské osoby, jejíž 

dotčení zvenčí je mnohdy dotčenou fyzickou osobou pociťováno se značně nepříznivou 

intenzitou, je proto věcí zákona této osobnostní sféře poskytovat příslušnou právní 

ochranu. Občanský zákoník proto právo na ochranu osobnosti fyzické osoby upravuje 

jako jednotné právo, jehož úkolem je v občanskoprávní oblasti zabezpečit respektování 

osobnosti fyzické osoby a její všestranný svobodný rozvoj. Jde o důležité rozvedení a 

konkretizaci čl. 7, 8, 10, 11, 13 a 14 Listiny základních práv a svobod. Přitom v tomto 

jednotném rámci práva na ochranu osobnosti existují jednotlivá dílčí práva, která 

zabezpečují občanskoprávní ochranu jednotlivých hodnot (stránek) osobnosti fyzické 

osoby jako neoddělitelných součástí celkové fyzické a psychicko-morální integrity 

osobnosti. Výčet těchto jednotlivých práv tak, jak jsou uvedena v občanském zákoníku, 

je pak pouze demonstrativní.“30 Jsem si vědom nestandardně širokého rozsahu 

uvedených citací, avšak s ohledem na jejich význam pro téma této kapitoly je považuji 

za účelné uvést v nezkrácené podobě.  

 Pokud dojde k protiprávnímu zásahu, a to buď ohrožujícímu nebo porušujícímu 

osobnost člověka, a pokud je takový zásah schopen objektivně způsobit nemajetkovou 

újmu, jsou dány hmotněprávní předpoklady pro vznik odpovědnostního nároku 

z ochrany osobnosti.31 Vedle standardních občanskoprávních nároků, kterými jsou 

nárok na náhradu majetkové újmy, nárok na náhradu nemajetkové újmy a nárok na 

vydání bezdůvodného obohacení, jsou zde dány další zvláštní osobnostní nároky – 

nárok zápůrčí a nárok odstraňovací. 

 

 

30 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 30 Cdo 936/2005. 
31 Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu 

upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. (Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 82). 
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Nárok zápůrčí, neboli negatorní či zdržovací, směřuje proti rušiteli práva, který 

neoprávněně zasahuje do osobnostních práv poškozeného a jeho cílem je domoci se na 

rušiteli upuštění od protiprávního jednání. 

Nárok odstraňovací, jinak též restituční, může být uplatněn i po upuštění od 

protiprávního jednání, pokud nadále trvá protiprávní stav. V takovém případě se 

poškozený, jehož absolutní osobnostní práva jsou narušena, domáhá obnovení 

předešlého stavu. 

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. Blíže se tomuto tématu věnuje kapitola 6. 

 

2.2.1.1. Ochrana života 

Ochrana života představuje stěžejní osobností právo. Život jako takový požívá 

největší právní ochrany a sankce za jeho ohrožení a porušení patří napříč právními řády 

k nejpřísnějším. Rovněž jde o právo upravené na předních místech mnoha 

nejvýznamnějších mezinárodních úmluv.32 Bez této nejvyšší lidské hodnoty by vůbec 

nebylo osobnosti a ani žádné z dalších jejich složek. Privilegované postavení tohoto 

přirozeného práva mezi jinými je vyjádřeno i zásadou pro vitae, neboli v pochybnostech 

ve prospěch života. Dle tohoto principu žádný medicínský nebo vědecký postup či 

 

 

32   a) Každá lidská bytost má právo na život. Toto právo je chráněno zákonem. Nikdo nebude svévolně 

zbaven života. (Vyhláška č. 120/1976 Sb., ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o 

občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech, článek 6, odst. 1); 

b) Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, že každé dítě má přirozené právo na život. Státy, 

které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte. 

(Sdělení č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte, článek 6); 

c) Každý má právo na život. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven. (Sdělení č. 111/2009 

Sb. m. s., Listina základních práv Evropské unie, článek 2); 

d) Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu 

soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá 

tento trest. Zbavení života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto článkem, jestliže bude 

vyplývat z použití síly, které není víc než zcela nezbytné, při: a) obraně každé osoby proti nezákonnému 

násilí; b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené; c) zákonně 

uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury. (Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících, článek 

2). 
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zájem společnosti nelze upřednostnit před zachováním života nebo zdraví lidské 

bytosti.33 

S ohledem na to, že jakýkoli zásah do práva člověka na život má fatální, 

neodčinitelné následky, jen zákon připouští omezený počet výjimek z protiprávnosti 

takového zásahu. Platí však, že všechna ustanovení upravující takové výjimky je nutné 

vykládat vždy restriktivně. 

Žádná taková výjimka však neplatí pro zásah zaměstnavatele do tohoto 

osobnostního práva zaměstnanců v souvislosti s prováděním monitoringu jejich 

činnosti. Samotné provádění monitoringu však může být za určitých, relativně 

striktních, okolností oprávněné právě je-li prováděno za účelem ochrany života 

zaměstnanců. 

 

2.2.1.2. Ochrana důstojnosti 

Důstojnost si nejen v našem právním řádu užívá výsostné postavení. Ústava o ni 

hovoří již ve své preambuli, kdy ji spolu se svobodou staví mezi nedotknutelné hodnoty. 

Listina pak ve svém prvním článku stanoví, že „lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti 

i v právech.“34 Tato proklamace stojí za zdůraznění „v důstojnosti“, tedy v hodnotě, 

kterou jsou nadány všechny osobnosti, jsou si zcela rovni. Jinak je tomu u hodnot či 

složek lidské osobnosti, které mohou podléhat vývoji, resp. člověk si je svým 

přičiněním buduje či získává, typicky ve vztahu ke společnosti. Takovými jsou např. 

čest a vážnost. 

Ochrana důstojnosti člověka je další z klíčových zásad, na které stojí soukromé 

právo.35 Pojem důstojnosti není našim právním řádem definován a vymezení v tomto 

směru nepodává ani ustálená judikatura. Jako mimoprávní kategorii lze lidskou 

 

 

33 Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. (Úmluva č. 96/2001 Sb. m. 

s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské 

bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně, článek 2). 
34 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. (Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, čl. 1). 
35 Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, 

jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí. (Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 3, odst. 2 písm. 

a). 
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důstojnost chápat jako jednu ze základních přirozených hodnot lidské osobnosti 

vyjadřující nezbytnost zachovávání elementární úcty k člověku jako rozumem nadané 

živé bytosti a k jeho jedinečné lidské osobnosti, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu 

pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, 

příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.36 

Důstojnost člověka úzce souvisí s jeho ctí37 a vážností. Porušení těchto hodnot 

tedy často způsobí nedůstojné, ponižující, kruté či nelidské zacházení, které je natolik 

intenzivní, aby člověku způsobily fyzické či psychické útrapy. Stejně tak je důstojnost 

člověka chráněna zákazem diskriminačního či jinak nerovného jednání. 

Vždy tak bude na soudcovském uvážení, zda k zásahu do této složky osobnosti 

došlo či ne. Pro potřeby této práce to bez dalšího platí i pro posuzování zásahu 

v důsledku monitoringu zaměstnanců a jeho následků z hlediska přípustnosti a 

přiměřenosti takového zásahu. 

 

2.2.1.3. Ochrana zdraví 

Občanský zákoník ochranu zdraví vyjadřuje prostřednictvím zákazu porušení 

tělesné a duševní integrity člověka ve smyslu jeho celistvosti. Tomu pak odpovídá spíše 

užší chápání pojmu zdraví ve funkčním smyslu neexistence tělesných či duševních 

poruch zdraví, resp. poruch funkcí orgánů a orgánových systémů, a to včetně funkcí 

mozkových způsobujících neduhy duševní, i reprodukčního zdraví zajišťujícího 

potomstvo, a tudíž i zachování lidského rodu a druhu.38 Takto artikulovaný zákaz 

 

 

36 TŮMA, Pavel. § 81 [Osobnost člověka]. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, 

Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, 

HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, 

HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ, Jarmila, 

LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, 

Kateřina, RUBAN, Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 412. 
37 Čest je také integrální a důležitou součástí důstojnosti člověka. (Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 

2005, sp. zn. I. ÚS 453/03). 
38 TŮMA, Pavel. § 91 [Osobnostní právo na integritu člověka]. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, 

ČUHELOVÁ, Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, 

HANDLAR, Jiří, HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, 

HURDÍK, Jan, HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ, 

Jarmila, LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, 
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implikuje povinnost kohokoli zdržet se zásahů do zdraví jiné osoby bez jejího 

souhlasu39 nebo mimo stav krajní nouze40, kdy souhlas nelze získat. 

Ochrana zdraví každé osoby je absolutně chráněna a zákon nepřipouští ohrožení 

nebo porušení tohoto přirozeného práva v důsledku monitoringu zaměstnavatele 

činnosti zaměstnanců. Ochrana tohoto práva však může za určitých okolností být 

dostatečným titulem pro oprávnění monitoring provádět. 

 

2.2.1.4. Právo žít v příznivém životním prostředí 

Absolutní osobnostní právo ve vztahu k ochraně zdraví člověka v sobě pojmově 

zahrnuje i ochranu přirozeného práva na život ve zdravotně příznivém životním 

prostředí, kam je nutno zařazovat i prostředí pracovní.41 

Jeho monitoring je tak z hlediska ochrany právem chráněných zájmů 

opodstatněný, avšak jen velmi komplikovaně ho lze provádět izolovaně, bez 

monitoringu samotné činnosti zaměstnanců. 

Jako jeden z nejčastěji uváděných účelů monitoringu pracovního prostředí bývá 

ze strany zaměstnavatelů uváděna ochrana bezpečnosti a zdraví při práci. Té se tato 

práce věnuje dále v kapitole 4., avšak na největší úskalí narazí v prostředí distančního 

výkonu závislé práce (vizte kapitolu 5. upravující flexibilní formy zaměstnání). 

V domovech zaměstnanců bývá v praxi vyloučeno, aby zaměstnavatel mohl 

 

 

Kateřina, RUBAN, Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 547. 
39 Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu 

uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích. Souhlasí-li někdo, aby mu byla 

způsobena závažná újma, nepřihlíží se k tomu; to neplatí, je-li zásah podle všech okolností nutný v zájmu 

života nebo zdraví dotčeného. (Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 93). 
40 Je-li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu nouze získat ani v jiné než 

stanovené formě, lze okamžitě zakročit, pokud to je ve prospěch zdraví dotčené osoby nezbytné. (Zákon č. 

89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 99). 
41 TŮMA, Pavel. § 91 [Osobnostní právo na integritu člověka]. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, 

ČUHELOVÁ, Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, 

HANDLAR, Jiří, HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, 

HURDÍK, Jan, HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ, 

Jarmila, LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, 

Kateřina, RUBAN, Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 548. 
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standardními prostředky bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců zajišťovat. A 

smluvní přenesení takové povinnosti na zaměstnance není reálné. 

 

2.2.1.5. Ochrana vážnosti 

Vážnost a čest si jsou navzájem velmi blízké složky osobnosti a jejich striktní 

oddělování, i s ohledem na to, že ani jednu z nich nelze přesně právně definovat, natož 

pak vymezením se vůči té druhé, nedává pro právní teorii ani praxi příliš smysl. Pojem 

vážnosti je více spjat s uznáním člověka v okolí, s jeho postavením ve společnosti a 

prokazováním úcty ze strany ostatních a významově je prakticky totožný s termíny 

dobrá pověst, resp. dobré jméno člověka.42 

Obě tato práva jsou pojmově spojena s veřejným, tedy společenským životem 

člověka, čímž se odlišují od výše řešené ochrany důstojnosti člověka, přestože jsou 

zároveň její integrální a důležitou součástí.43 Čest a vážnost jsou hodnoty, které člověk 

v průběhu svého života a vlastním přičiněním individuálně získává, a to nad míru, která 

mu je vlastní už ze samotné podstaty toho, že se jedná o osobnostní přirozené právo.44 

 

2.2.1.6. Ochrana cti 

Pojem cti vyjadřuje spíše vlastní vnitřní náhled člověka na ocenění sebe sama a 

jeho postoj k vlastním elementárním životním hodnotám a představám.45 

 

 

42 TŮMA, Pavel. § 81 [Osobnost člověka]. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, 

Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, 

HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, 

HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ, Jarmila, 

LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, 

Kateřina, RUBAN, Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 423. 
43 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
44 Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se 

považuje za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich 

ochrany. (Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 19) 
45 TŮMA, Pavel. § 81 [Osobnost člověka]. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, 

Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, 

HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, 

HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ, Jarmila, 

LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, 
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Bližší, a velmi podrobnou definici tohoto osobnostního pojmu nalézá judikatura, 

konkrétně pak nález Ústavního soudu: „Pokud jde o základní právo na čest, uplatňuje 

se toto právo ve více sférách. Jedná se o soukromou sféru, sféru společenskou, 

občanskou a profesionální, přičemž poslední tři lze označit za sociální sféru. 

V první sféře jde vlastně o ochranu soukromí, v jehož rámci se nepochybně 

uplatňuje i právo na čest. Zásadně je však věcí každého, co a v jakém rozsahu z této 

sféry uvolní jako informaci pro okolní svět. Jinými slovy, v tomto segmentu zpravidla 

platí naprosté informační sebeurčení. 

Sféra sociální, občanská a profesionální reflektují sociální povahu základních 

práv, resp. odrážejí fakt, že jednotlivec žije ve společenství a vstupuje s ostatními jeho 

členy do komunikace, přičemž skrze své chování, ba dokonce skrze své samotné bytí 

ovlivňuje ostatní členy společenství. V této druhé sféře již neplatí naprosté informační 

sebeurčení, jinými slovy, do této sféry lze za určitých podmínek vstupovat, neboť se v ní 

mohou vyskytovat fakta, která mohou být předmětem oprávněného veřejného zájmu. 

Sociální sféry tak mohou být narušeny proporcionálními zásahy veřejné moci za účelem 

ochrany zájmů společenství. 

Vnější okraj sociální sféry jednotlivce tvoří tzv. veřejná sféra. Jedná se o ten 

segment lidského života, který může vnímat a nebo brát na vědomí každý (Löffler, 

Rickler. Handbuch des Presserechts. 4. vydání, 2000, 42. kapitola, pozn. č. 7). V této 

sféře neexistují prakticky žádná omezení pro šíření pravdivých faktů z ní (Soehring. 

Presserecht. 3. vydání, 2000, pozn. č. 19.40). Je zřejmé, že tato sféra lidského života se 

zcela kryje s profesionální sférou osob působících ve veřejném životě.“46 

 V tomto kontextu lze o cti uvažovat jako o korektivu, který lze použít pro 

rozhodnutí zaměstnavatele, zda a jak používat prostředky monitoringu svých 

zaměstnanců, a zároveň pro úvahu zaměstnanců, zda probíhající monitoring jejich 

činnosti nenarušuje vážnost a čest jejich osobnosti nad nezbytnou či snesitelnou míru. 

Jinak řečeno – kritériem úsudku se stávají případné dehonestující účinky. Čest a vážnost 

 

 

Kateřina, RUBAN, Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 423. 
46 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05. 
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člověka tak významně ovlivňuje jeho rozhodování, a to nejen v osobní rovině, ale i 

v pracovní sféře. 

 

2.2.1.7. Ochrana soukromí 

Obecným ustanovením zabývajícím se ochranou soukromí je § 86 občanského 

zákoníku: „Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. 

Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho 

soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či 

jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o 

jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti 

osobní povahy.“ 

 Zásadní význam existence soukromí a jeho ochrany pro život člověka podtrhuje 

i ustálená judikatura, která stanoví, že významnou ústavně chráněnou hodnotou 

osobnosti každé fyzické osoby ve vztahu k ostatním subjektům ve společnosti vytvářené 

na rovném právním postavení je soukromí fyzické osoby neboli její osobní soukromí. 

Hluboký pocit diskrétnosti a intimity existující v základu každé lidské bytosti vyžaduje 

účinnou ochranu soukromého osobního života. Bez ochrany soukromí by nebylo ani 

svobody.47 Právo na ochranu osobního soukromí lze vymezit jako právo fyzické osoby 

rozhodnout podle vlastního uvážení zda, popř. v jakém rozsahu a jakým způsobem mají 

být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným (pozitivní složka práva) a 

zároveň se bránit (vzepřít) proti neoprávněným zásahům do této sféry ze strany jiných 

osob s rovným právním postavením (negativní složka práva).48 

Soukromí člověka je nedílnou součástí jeho osobnosti a jednou z nejpřísněji 

chráněných osobnostních hodnot, pod jejíž rozsah spadá i ochrana obsahu soukromých 

informací v osobních písemnostech, ochrana rodinného života apod.49 

 

 

47 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3361/2007. 
48 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99. 
49 TŮMA, Pavel. § 81 [Osobnost člověka]. In: BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, 

Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan, DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, 

HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan, HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, 

HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ, Jarmila, 

LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, 
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Ochrana soukromí je tak stěžejním právem člověka, které se nejčastěji dostává 

do konfliktu s monitorováním činnosti svých zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. A 

o to více v prostředí tzv. home office, pokud by k nějakému monitoringu zaměstnance a 

jeho práce zaměstnavatel přikročil. V takovém případě by riskoval i neoprávněné 

narušení soukromí nejen členů rodiny zaměstnance, ale v zásadě kohokoli, kdo by spolu 

s ním v jeho domově pobýval. 

 

2.2.1.8. Ochrana projevů osobní povahy 

Tak, jak osobnost existuje a je tvořena všemi svými složkami, je jí přirozené, že 

se projevuje do vnějšího světa způsoby, které jí jsou vlastní. Tyto projevy se 

okamžikem vzniku, tedy projevení, stávají zachytitelné a uchovatelné mimo osobnost 

člověka. V důsledku toho pak projevy osobní povahy existují mimo a nezávisle na 

osobnosti člověka. 

S ohledem na svou osobní povahu jsou předmětem zákonem garantované 

ochrany. Občanský zákoník expressis verbis upravuje podmínky legálního zachycení a 

rozšiřování podoby člověka, její písemnosti, zvukového či obrazového záznamu 

týkajícího se člověka nebo projevů osobní povahy. Základním předpokladem pro takové 

jednání je souhlas dotčené osoby.50 

Souhlas osoby, resp. zaměstnance se zachycováním projevů osobní povahy 

v rámci monitoringu jeho činnosti je jedním z předpokladů legálního provádění 

monitoringu zaměstnanců, avšak sám o sobě nemusí vždy být dostačující. Zejména ne 

tehdy, pokud zásah do osobnosti zaměstnance monitoringem není zjevně přiměřený 

sledované ochraně jiných hodnot atd. Podrobněji se tomuto konfliktu práce věnuje 

v následující kapitole. 
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50 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 84 a násl. 
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2.2.2. Zákoník práce 

Jak již bylo řečeno výše, ochrana soukromí skýtaná občanským zákoníkem je 

relativně široká, což svědčí o nezastupitelné roli soukromí pro kvalitu života člověka, a 

stejně tak o nezastupitelné roli právního státu na poli jeho ochrany. Samotná dikce 

citovaných ustanovení občanského zákoníku se orientují na soukromí zejména jako na 

tu složku osobnosti, která je člověku nejblíže a která se realizuje v jemu nejbližší sféře, 

tedy v soukromém životě. Tím se myslí životní prostor člověka, který je velice intimním 

a do kterého vstupují, resp. mají vstupovat jen lidé blízcí a jen k vůli každého 

konkrétního člověka. Jedná se o jeho domov, vztahy s nejbližšími osobami, rodinou atd. 

Je logické, že soukromí je a musí být chráněno i v dalších, osobě samotné vzdálenějších 

a méně osobních kruzích, např. na veřejnosti. Zároveň je však zjevné, že požadavek na 

míru soukromí a jeho ochrany v těchto méně intimních kruzích klesá – nikoli ale 

v takové míře, aby zanikl zcela. 

Pracovněprávní vztah je značně specifický – zpravidla je realizován mimo 

soukromou sféru bytí člověka (např. ve smyslu domova, ačkoli i to je možné, vizte 

zejména kapitolu pátou této práce), avšak projevy osobnosti při výkonu práce jsou 

mnohdy velmi osobní povahy. Jistá míra intervence zaměstnavatele do soukromé sféry 

člověka je nezbytná pro naplnění smyslu a účelu zaměstnaneckého vztahu a kontroly 

výkonu práce, o to více je ale třeba zvažovat, které a jak intenzivní narušení soukromí 

člověka (zde zaměstnance) úspěšně projde testem proporcionality. 

Speciální úpravu ochrany soukromí v pracovněprávní oblasti logicky neobsahuje 

občanský zákoník, ale zákoník práce ve spojení se zákonem o zpracování osobních 

údajů. Nejčastějším „prostorem střetu“ mezi kontrolou či monitoringem zaměstnance a 

jeho činnosti ze strany zaměstnavatele je situace, kdy zaměstnanec využívá prostředky 

zaměstnavatele, které mu byly svěřené pro výkon práce, i pro jiné, zpravidla soukromé 

účely. Nejčastějším příkladem je využívání pracovního počítače k přístupu do 

internetové sítě, používání e-mailové schránky zaměstnavatele či využívání služebního 

vozidla pro soukromé účely. S ohledem na rozmanitost charakteru vykonávané činností 

zaměstnavatelů, a tím i specifických potřeb a nároků na zaměstnance, je zřejmé, že 

nemohou platit jednotná pravidla pro všechny. I tak ale lze hovořit o nepřekročitelné 

hranici pro všechny zaměstnavatele, kterou je zákaz provozování trvalého skrytého 

sledování zaměstnance a veškeré jeho činnosti (tedy nejen pracovní) na pracovišti. 
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Ačkoli je úprava ochrany soukromí zaměstnance v zákoníku práce speciální ve 

vztahu k obecné úpravě poskytnuté občanským zákoníkem, je oproti němu poměrně 

stručná. Této problematice se v zákoníku práce týká ustanovení § 316, které stanoví: 

(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní 

potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani 

jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel 

oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. 

(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní 

povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve 

společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo 

skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole 

elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. 

(3) Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní 

povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů 

podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu 

kontroly a o způsobech jejího provádění. 

(4) Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které 

bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem 

uvedeným v § 3. Nesmí vyžadovat informace zejména o 

a) těhotenství, 

b) rodinných a majetkových poměrech, 

c) sexuální orientaci, 

d) původu, 

e) členství v odborové organizaci, 

f) členství v politických stranách nebo hnutích, 

g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, 

h) trestněprávní bezúhonnosti; 

to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod 

spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, 
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nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto 

informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob. 

Je patrné, že toto ustanovení se týká hlavně dvou právem chráněných hodnot – 

majetku zaměstnavatele a soukromí zaměstnance – a jeho účelem je dosažení 

rovnováhy při ochraně těchto hodnot. V prvním až třetím odstavci je zakotvena možnost 

zaměstnavatele provádět monitoring zaměstnanců a jejich činnosti, a zároveň jsou 

stanoveny podmínky takové kontroly, za kterých je přípustná. Ve čtvrtém odstavci jsou 

definovány okruhy informací o zaměstnancích, které spadají do sféry jejich soukromí 

(ať už jeho osobní či profesní složky) a které zaměstnavatel nemůže kontrolovat nebo 

zjišťovat vůbec, nebo jen za splnění určitých podmínek. 

Povaha v prvním odstavci zakotveného oprávnění zaměstnavatele kontrolovat 

své zaměstnance je jasná – jedná se o prostředek ochrany majetku zaměstnavatele. 

Zákonná úprava jen dál stanoví, za jakých podmínek a v jakém rozsahu je přípustná. 

Následující dva odstavce sledují další oprávněné zájmy zaměstnavatele, mezi 

které bezesporu patří kontrola dodržování pracovní doby či prevence vzniku újmy. 

Zaměstnavatel je jimi omezen pouze ve zvlášť intenzivním, soustavném a 

systematickém kontrolování zaměstnance, ať už se děje otevřeně či skrytě.51 

Zaměstnavatel je oprávněn provádět kontrolu zaměstnance formou otevřeného 

sledování, odposlechu (příposlechu) a záznamu zaměstnancových telefonických hovorů, 

přístupu na internet (sledování, které stránky navštívil a jak dlouho je prohlížel), 

využívání aplikací na přiděleném osobním počítači, sledování provozu služebního 

vozidla prostřednictvím systému GPS, kontrolu elektronické pošty nebo listovních 

zásilek adresovaných zaměstnanci a zpracovávat získané údaje, pokud k tomu má 

závažný důvod.52 Dále zaměstnavatel musí o prováděné kontrole, jejím rozsahu a 

 

 

51 ŠTEFKO, Martin. § 316 [Majetek zaměstnavatele; soukromí zaměstnance; nesouvisející informace]. 

In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, 

Jiří, MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, 

ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1249. 
52 ŠTEFKO, Martin. § 316 [Majetek zaměstnavatele; soukromí zaměstnance; nesouvisející informace]. 

In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, 

Jiří, MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, 

ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1249. 
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způsobu realizace, předem zaměstnance informovat. Celá kontrola musí být provedena 

adekvátním způsobem tak, aby nebylo soukromí zaměstnance narušeno nepřiměřeným 

způsobem. 

Čtvrtý odstavec pak stanoví ochranu soukromí zaměstnance ve vztahu 

k jednotlivým intimním složkám jeho osobnosti. Zaměstnavatel totiž obecně smí od 

zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání požadovat jen ty informace, které přímo 

souvisí s předmětem práce, jejím výkonem či vznikem, trváním, změnou nebo 

ukončením pracovněprávního poměru. Ustanovení tohoto odstavce reflektuje 

antidiskriminační opatření. Pouze je-li to nezbytně nutné ve vztahu k pracovnímu 

poměru a ochraně stanovených hodnot (např. zdraví či život zaměstnance), nebo 

vyžaduje-li to právní předpis, může zaměstnavatel některé ze soukromých informací 

vyžadovat. Nikdy se však nemůže zaměstnance ptát na informace o jeho sexuální 

orientaci, o jeho původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách 

a hnutích nebo příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti. Za zmínku stojí 

zákonodárcem zvolený termín „vyžadovat informace.“ O jejich získávání nebo 

zjišťování kontrolou či monitoringem prováděným zaměstnavatelem zákon vůbec 

neuvažuje. 

Tato práce se zabývá specifickou úpravou nástrojů monitoringu zaměstnanců, 

mezi které řadíme využívání kamerových systémů, monitoring telefonu, služebního 

počítače, pohybu a polohy (GPS), korespondence a používání docházkového systému, 

dále ve čtvrté kapitole. 

 

2.2.3. Zákon o zpracování osobních údajů 

V České republice byl od 1. 6. 2000 do 23. 4 2019 účinný zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento zákon v souladu s 

právem Evropské unie,53 mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 

vázána,54 a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

 

 

53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 10. 1995 o ochraně jednotlivců v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
54 Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod 

č. 115/2001 Sb. mezinárodních smluv. 
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soukromí upravoval práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanovil 

podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.55 Jeho 

účelem, jak je z textace úvodního ustanovení patrno, je ochrana před neoprávněným 

zasahováním do soukromí člověka. 

Pro naplnění tohoto účelu a smyslu zákon o ochraně osobních údajů zřídil Úřad 

pro ochranu osobních údajů, jako ústřední správní dozorový úřad pro tuto oblast. Zákon 

se vztahoval na osobní údaje, které automatizovaně nebo jinými prostředky 

zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož 

i fyzické a právnické osoby, tedy i zaměstnavatelé.56 

Dne 24. 4. 2019 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, který zákon o ochraně osobních údajů zrušil a nahradil.57 

V účinnost vstoupil dnem vyhlášení. 

Zákon o zpracování osobních údajů zapracovává příslušné předpisy Evropské 

unie,58 zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie59 a k naplnění 

práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování 

osobních údajů.60 V ustanovení § 2 je stanovena působnost tohoto zákona následovně: 

Tento zákon upravuje 

a) zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/6792, 

b) zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, 

vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a 

ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování 

veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, 

 

 

55 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, § 1. 
56 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, § 3. 
57 Současně se zákonem o zpracování osobních údajů byl přijat i doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. 
58 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, 

odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. 
59 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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). 
60 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, § 1. 
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c) zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních 

zájmů České republiky, 

d) další zpracování osobních údajů, které mají být nebo jsou zařazeny do 

evidence nebo jejichž zpracování probíhá zcela nebo částečně automatizovaně, nejde-li 

o zpracování osobních údajů fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo 

domácích činností, a 

e) postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 Podle ustanovení § 3 se pak subjektem údajů rozumí fyzická osoba, k níž se 

osobní údaje vztahují. Ve spojení těchto dvou definičních ustanovení lze bez dalšího 

uzavřít, že tímto zákonem se řídí ochrana osobních údajů zaměstnanců, které z nějakého 

právem předpokládaného právního základu (právního titulu) zpracovává zaměstnavatel. 

 

2.2.4. GDPR 

V předchozí podkapitole zmíněná adaptační legislativa se nazývá adaptační 

právě ve vztahu k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tedy „GDPR“ z anglického 

General Data Protection Regulation, v této práci dále také jako „obecné nařízení“). 

Obecné nařízení je jako nařízení Evropské unie pro členské státy závazné a přímo 

použitelné, čímž vznikla potřeba novelizace stávajících vnitrostátních předpisů – 

v našich podmínkách to byl zákon o ochraně osobních údajů. Adaptační legislativa, 

reprezentovaná zejména zákonem o zpracování osobních údajů, pak pravidla zavedená 

obecným nařízením zpřesnila a postavila najisto jejich používání, kontrolu a vynucování 

jejich dodržování. Zejména pak tento zákon provádí ustanovení obecného nařízení ve 

vztahu k členským státům, a dokonce stanoví použití zásad zpracování a ochrany 

osobních údajů i na zpracování, které samotné obecné nařízení přímo neupravuje. 

V úvodu obecného nařízení jsou uvedeny základní principy pro ochranu 

osobních údajů a zásady jejich zpracování, ze kterých obecné nařízení dále vychází. 

Mezi nimi nalezneme mimo jiné ustanovení o tom, že „ochrana fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem“ a dále, že „právo na 

ochranu osobních údajů není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se 

svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze 
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s dalšími základními právy. Toto nařízení ctí všechna základní práva a dodržuje 

svobody a zásady uznávané Listinou,61 jak jsou zakotveny ve Smlouvách,62 zejména 

respektování soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace, ochranu osobních 

údajů, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svobodu projevu a informací, 

svobodu podnikání, právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, jakož i 

kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.“ Tyto definice, včetně vyjádření jejich 

smyslu a účelu, jsou rozhodující a určující jak pro vnitrostátní zákonnou úpravu této 

oblasti, tak ve svém důsledku i pro samotné provádění monitoringu činnosti 

zaměstnanců. 

 V souladu s tím dále obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených 

zpracováním, a to v obou vzájemně propojených oblastech: možnost získávat informace 

o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a z jakého důvodu, a domáhat se 

dodržování pravidel jejich zpracování (tedy plnění povinností správců osobních údajů 

odpovědných za jejich zpracování). Obecné nařízení proto dále obsahuje 

propracovanější a náročnější pravidla pro zvláštní kategorie údajů a jejich zpracování, a 

současně správcům a zpracovatelům ukládá povinnost aktivně přistupovat k ochraně 

osobních údajů, vč. případného předběžného posouzení vlivu jednotlivých způsobů a 

rozsahu zpracování osobních údajů na jejich na ochranu.63 

 Potřebu této nové sjednocující úpravy přinesly aktuální trendy moderního světa, 

jako je například stále větší vliv informačních technologií, sociálních sítí, nadnárodních 

společností využívajících profilování osobních údajů, globální ekonomika, on-line 

propojené trhy a volný pohyb osob a služeb. Praxe ukázala, že dřívější Směrnice 

95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů neplnila dostatečným způsobem svou roli na poli 

sjednocení úpravy ochrany osobních údajů v jednotlivých členských státech Evropské 

unie, resp. na půdě Evropského hospodářského prostoru. Rovněž se ukázalo jako 

žádoucí posílit práva subjektů osobních údajů a pro jejich zajištění i sjednotit činnost 

dozorových úřadů. 

 

 

61 Listiny základních práv Evropské unie. 
62 Smlouva o fungování Evropské unie. 
63 Úřad pro ochranu osobních údajů. GDPR (obecné nařízení). Získáno 10. 11. 2019 z 

https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938 

https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938
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 V článku 4 obecné nařízení přináší definice, mezi kterými jsou, pro potřeby 

aplikace norem upravujících ochranu osobních údajů fyzických osob v režimu 

pracovněprávního vztahu a monitoringu činnosti zaměstnanců, podstatné zejména 

následující pojmy: 

a) osobní údaje – 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 fyzické osoby; 

b) zpracování – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji 

nebo soubory osobních údajů, která je prováděna 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; 

c) profilování – jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních 

údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících 

se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího 

pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, 

spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu; 

d) pseudonymizace – zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být 

přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou 

tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a 

organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či 

identifikovatelné fyzické osobě; 

e) evidence – jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných 

podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený 

podle funkčního či zeměpisného hlediska; 

f) správce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura 

nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky 

zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem 
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Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria 

pro jeho určení; 

g) zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, 

agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; 

h) souhlas – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný 

projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným 

potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů; 

i) porušení zabezpečení osobních údajů – porušení zabezpečení, které vede 

k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému 

poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných 

osobních údajů. 

S účinností obecného nařízení došlo k největší změně v oblasti zvýšení nároků 

na ochranu osobních údajů kladených na jejich velké správce, kterými jsou nejčastěji 

banky, mobilní operátoři, pojišťovny, nemocnice atd. Tyto subjekty totiž zpravidla 

zpracovávají osobní údaje buď ve velkém rozsahu, nebo zpracovávají osobní údaje 

zvláštní kategorie,64 nebo zpracování osobních údajů tvoří podstatnou část jejich 

hospodářské činnosti. Dle obecného nařízení tak, za určitých okolností, vznikají 

konkrétním správcům nové povinnosti, mezi které patří povinnost vést záznamy o 

činnostech zpracování osobních údajů, jmenovat pověřence pro ochranu osobních 

údajů, provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a povinnost předcházející 

konzultace s dozorovým úřadem. Tyto povinnosti vznikají jen určitým subjektům, a to 

za předpokladu, že povaha, rozsah, kontext a účel zpracování osobních údajů může 

představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. 

Nezastupitelnou roli na tomto poli ochrany osobních údajů fyzických osob 

sehrávají následující zásady jejich zpracování uvedené v článku 5 obecného nařízení: 

 

 

64 Jedná se o osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, 

náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických 

údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či 

o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Článek 9 obecného nařízení jejich zpracování 

v prvním odstavci obecně zakazuje, avšak v dalších odstavcích uvádí výjimky – mezi nimi například 

tehdy, je-li zpracování nezbytné pro plnění povinností v oblasti pracovního práva, práva sociálního 

zabezpečení a sociální ochrany. 
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a) zákonnost, korektnost a transparentnost – osobní údaje musí být ve 

vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním 

způsobem; 

b) účelové omezení – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, 

výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který 

je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, 

pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 

odst. 165 nepovažuje za neslučitelné s původními účely 

c) minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a 

omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány; 

d) přesnost – osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby 

aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou 

nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně 

vymazány nebo opraveny; 

e) omezení uložení – osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující 

identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou 

zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně 

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu 

nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu provedení 

příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s 

cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů; 

f) integrita a důvěrnost – osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, 

který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí 

vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním 

zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením; 

 

 

65 Zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo 

pro statistické účely podléhá v souladu s tímto nařízením vhodným zárukám práv a svobod subjektu 

údajů. Tyto záruky zajistí, aby byla zavedena technická a organizační opatření, zejména s cílem zajistit 

dodržování zásady minimalizace údajů. Tato opatření mohou zahrnovat pseudonymizaci za podmínky, že 

lze tímto způsobem splnit sledované účely. Pokud mohou být sledované účely splněny dalším 

zpracováním, které neumožňuje nebo které přestane umožňovat identifikaci subjektů údajů, musí být tyto 

účely splněny tímto způsobem. 
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g) odpovědnost – správce odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být 

schopen toto dodržení souladu doložit. 

 Definice jednotlivých subjektů zúčastněných na zpracování a ochraně osobních 

údajů fyzických osob a souvisejících pojmů jsou spolu se zásadami této činnosti dvěma 

základními pilíři této úpravy, nicméně ze tří. Posledním z nich jsou právní důvody 

zpracování osobních údajů. 

Bez naplnění alespoň jednoho z legitimních právních důvodů nemá správce 

osobních údajů legální titul k jejich zpracování – v takovém případě ho nevyviní ani 

dodržování shora zmíněných zásad a dalších souvisejících povinností. Samotné 

zpracování osobních údajů je nezbytné subsumovat pod legitimní účel jejich 

zpracování, a takový účel pak je předpokladem pro aplikaci správného právního důvodu 

zpracování. Článek 6, odst. 1 obecného nařízení pak stanoví, že zpracování je zákonné, 

pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím 

rozsahu: 

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro 

jeden či více konkrétních účelů; 

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 

tohoto subjektu údajů; 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje; 

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu 

údajů nebo jiné fyzické osoby; 

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 

zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

f) 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, zejména pokud je 

subjektem údajů dítě (netýká se zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění 

jejich úkolů). 
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Mezi uvedenými právními tituly má specifické postavení souhlas. Správci 

osobních údajů poslouží jako právní titul tehdy, pokud zpracování osobních údajů 

konkrétního subjektu nelze podřadit pod jiný titul. I z tohoto důvodu článek 7 obecného 

nařízení výslovně upravuje podmínky vyjádření takového souhlasu. Dle něj se jedná se 

svobodný, konkrétní, srozumitelný, informovaný a jednoznačný projev vůle, jasně 

odlišitelný od jiných písemných projevů vůle fyzické osoby, a odvolatelný stejně 

snadno, jako je udělitelný. Bez splnění těchto předpokladů se nejedná o platné a účinné 

udělení souhlasu a nemůže na jeho základě docházet k zákonnému zpracování osobních 

údajů. 

Jak již bylo zmíněno, v kapitole III. obecné nařízení garantuje subjektům 

osobních údajů práva, která může přímo uplatnit u správce nebo zpracovatele jeho 

osobních údajů, např. tedy zaměstnavatele. Jedná se proto o druhou ze spojených nádob 

právní úpravy – jen možností jejich uplatnění může dojít k faktické kontrole a 

naplňování povinností správců. I proto došlo obecným nařízením k jejich posílení oproti 

dřívější úpravě. Fyzické osoby mají nyní garantované: 

a) právo na informace o zpracování osobních údajů – správce je povinen 

přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, 

srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých 

jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení o zpracování. 

Zejména jde o povinnost správce poskytnou subjektu údajů mimo jiné informace o 

totožnosti a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce, případně kontaktní 

údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů; o účelu zpracování, pro které 

jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; oprávněné zájmy správce 

nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f); případné 

příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný úmysl správce předat 

osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;66 

b) právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od 

správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a 

pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím 

informacím: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo 

 

 

66 Článek 12, 13 a 14 obecného nařízení. 
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kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména 

příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovaná doba, po 

kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke 

stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz 

osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo 

vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu 

údajů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 

uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné 

informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků 

takového zpracování pro subjekt údajů;67 

c) právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo 

na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho 

týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění 

neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;68 

d) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) – subjekt údajů 

má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se 

daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného 

odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné 

pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; subjekt údajů odvolá 

souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. 

a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; subjekt údajů 

vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující 

oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování 

podle čl. 21 odst. 2; 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 společnosti podle čl. 8 odst. 1;69 

 

 

67 Článek 15 obecného nařízení. 
68 Článek 16 obecného nařízení. 
69 Článek 17 obecného nařízení. 
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e) právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů má právo 

na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: subjekt údajů 

popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl 

přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz 

osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; správce již osobní údaje 

nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo 

obhajobu právních nároků; subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 

odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad 

oprávněnými důvody subjektu údajů;70 

f) právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat osobní 

údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a 

strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu 

správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil;71 

g) právo vznést námitku – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho 

konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které 

se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na 

těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, 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;72 

h) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s 

právními či obdobnými účinky, a to včetně profilování – subjekt údajů má právo nebýt 

předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, 

včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem 

významně dotýká.73 

Jsem si vědom této široké citace, ale s ohledem na zásadním význam této 

úpravy, která stanoví základní rámec dnešní ochraně osobních údajů a tím i přípustnosti 

monitoringu zaměstnanců, bych považoval za nešťastné použít zkracující opis 

příslušných ustanovení. 

 

 

70 Článek 18 obecného nařízení. 
71 Článek 20 obecného nařízení. 
72 Článek 21 obecného nařízení. 
73 Článek 22 obecného nařízení. 
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2.2.5. Úřad pro ochranu osobních údajů  

Úřad pro ochranu osobních údajů byl zřízen zákonem o ochraně osobních 

údajů74 se sídlem v Praze k 1. 6. 2000 jako ústřední správní úřad75 a nezávislý orgán pro 

ochranu osobních údajů. 

Podle čl. 51 obecného nařízení je tzv. dozorovým úřadem76 a v čl. 52 je 

zakotvena jeho nezávislost.77 

Činnost úřadu pro ochranu osobních údajů je upravena zejména v ustanovení § 

54 odst. 1 a 2 zákona o zpracování osobních údajů: 

(1) Ve vztahu ke zpracování osobních údajů podle hlavy II78 Úřad 

a) při provádění auditu podle čl. 58 odst. 1 písm. b)79 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 postupuje podle kontrolního řádu, 

b) při postupu podle čl. 58 odst. 1 písm. d)80 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 může správce vyzvat k vyjasnění nebo nápravě, 

c) sdělením upozorňuje správce nebo zpracovatele, že zamýšleným 

zpracováním osobních údajů zřejmě poruší své povinnosti, 

d) může stanovit vyhláškou kritéria nebo požadavky podle čl. 41 odst. 3,81 

čl. 42 odst. 582 nebo čl. 43 odst. 1 písm. b)83 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679, 

 

 

74 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, § 2. 
75 Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem, jinými právními předpisy, mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a 

přímo použitelnými předpisy Evropské unie. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, § 50. 
76 Každý členský stát stanoví, že jeden nebo více nezávislých orgánů veřejné moci jsou pověřeny 

monitorováním uplatňování tohoto nařízení s cílem chránit základní práva a svobody fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a usnadnit volný pohyb osobních údajů uvnitř Unie. 
77 Každý dozorový úřad jedná při plnění úkolů a při výkonu svých pravomocí podle tohoto nařízení zcela 

nezávisle. 
78 Zpracování osobních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 
79 Dozorový úřad má pravomoc provádět vyšetřování formou auditů ochrany údajů. 
80 Dozorový úřad má pravomoc ohlásit správci nebo zpracovateli údajné porušení tohoto nařízení. 
81 Dozorový úřad předloží návrh kritérií pro akreditaci subjektu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 

(monitorování souladu s kodexem chování může provádět subjekt, který má ohledně předmětu kodexu 

příslušnou úroveň odborných znalostí a je pro tento účel akreditován příslušným dozorovým úřadem) 

sboru podle mechanismu jednotnosti uvedeného v článku 63 (s cílem přispět k jednotnému uplatňování 

tohoto nařízení v celé Unii spolupracují dozorové úřady mezi sebou navzájem a ve vhodných případech s 

Komisí prostřednictvím mechanismu jednotnosti). 
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e) může nařídit subjektu pro vydávání osvědčení, aby odebral osvědčení, 

které tento subjekt vydal podle čl. 42 a 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, 

f) schvaluje kodexy chování;84 je-li kodex chování v rozporu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Úřad jeho schválení zamítne, a 

g) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup standardní smluvní 

doložky přijaté podle čl. 28 odst. 885 nebo čl. 46 odst. 2 písm. d)86 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

(2) Ve vztahu ke zpracování osobních údajů podle hlavy III,87 nejde-li o 

zpracování osobních údajů prováděné soudy a státními zastupitelstvími, Úřad 

a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při 

zpracování osobních údajů, 

b) ověřuje zákonnost zpracování osobních údajů na podnět subjektu údajů 

podle § 31,88 

 

 

82 Dozorový úřad podpoří, zejména na úrovni Unie, zavedení mechanismů pro vydávání osvědčení o 

ochraně údajů a zavedení pečetí a známek dokládajících ochranu údajů pro účely prokázání souladu s 

tímto nařízením v případě operací zpracování prováděných správci a zpracovateli, a dozorový úřad na 

základě kritérií jím schválených tato osvědčení vydává. 
83 Požadavky na vnitrostátní akreditační orgán určený v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 765/2008 (20), v souladu s normou EN-ISO/IEC 17065/2012 a s dodatečnými požadavky 

stanovenými dozorovým úřadem, pro udílení akreditací subjektům, které vydávají osvědčení a obnovují 

osvědčení (ve smyslu pozn. č. 66). 
84 Členské státy, dozorové úřady, sbor a Komise podporují vypracování kodexů chování, které mají 

přispět k řádnému uplatňování tohoto nařízení s ohledem na konkrétní povahu různých odvětví 

provádějících zpracování a na konkrétní potřeby mikropodniků a malých a středních podniků. (Obecné 

nařízení, čl. 40 odst. 1) 
85 Pokud má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, kteří poskytují 

dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování 

splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů (odst. 1). 

Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo členského 

státu, které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, 

povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce 

(odst. 3) – předmětem smluvních doložek jsou pak minimální nezbytné náležitosti zpracování osobních 

údajů. 
86 Doložky o ochraně údajů přijatých dozorovým úřadem, stanovující vhodné záruky, které musí správce 

nebo zpracovatel poskytnout, za současného splnění podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva 

subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů, aby mohl předat osobní údaje do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci (odst. 1). 
87 Ochrana osobních údajů při jejich zpracování za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování 

trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti 

České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. 
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c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem 

při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení, 

d) projednává přestupky a ukládá pokuty, 

e) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů, 

f) informuje veřejnost o rizicích, pravidlech, zárukách a právech v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

g) informuje správce a zpracovatele o jejich povinnostech v oblasti ochrany 

osobních údajů, a 

h) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem. 

Do působnosti podle odstavce druhého patří rovněž poskytování předchozích 

konzultací před zpracováním osobních údajů podle článku 36 obecného nařízení, dle 

kterého „správce konzultuje před zpracováním s dozorovým úřadem, pokud z posouzení 

vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 3589 vyplývá, že by dané zpracování mělo 

za následek vysoké riziko v případě, že by správce nepřijal opatření ke zmírnění tohoto 

rizika.“ 

 Shora je uvedena současná úprava existence a činnosti Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, díky které může a má jako orgán veřejné moci vymáhat úroveň 

soukromí zaručenou Listinou základních práv a svobod a poskytovat ochranu před 

neoprávněným shromážděním, zveřejněním nebo jiným zneužitím osobních údajů. 

Vedle Státního úřadu inspekce práce se jedná o nezastupitelný orgán s dominantním 

postavením mající zásadní vliv na kontrolu monitoringu prováděného zaměstnavateli. 

 

 

 

 

 

88 Úřad může na základě podnětu subjektu údajů ověřit zákonnost zpracování osobních údajů. Úřad může 

na základě podnětu subjektu údajů ověřit zákonnost zpracování osobních údajů. Úřad rovněž informuje 

subjekt údajů o možnosti žádat o soudní ochranu. 
89 Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude s 

přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude mít za následek vysoké riziko pro 

práva a svobody fyzických osob, provede správce před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených 

operací zpracování na ochranu osobních údajů. 
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2.2.6. Státní úřad inspekce práce 

Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě byl zřízen zákonem o inspekci 

práce90 s účinností ke dni 1. 7. 2005. Spolu s osmi oblastními inspektoráty práce jde o 

orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností 

plynoucích z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci.91 Působnost a příslušnost úřadu a jeho inspektorátů pak detailněji 

upravuje část druhá zákona o inspekci práce. Zejména pak v ustanovení § 3: 

(1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z 

a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému 

odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně 

právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě 

výdajů zaměstnancům, 

b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, 

c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. 

(2) Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování 

a) kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální 

pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních 

předpisů podle § 305 zákoníku práce, 

b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce6a, jestliže zakládají 

práva zaměstnanců. 

 Na první pohled je zřejmá odlišná působnost Státního úřadu inspekce práce od 

Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zatímco se působnost Úřadu pro ochranu osobních 

údajů v rámci tématu této práce dotýká zejména kapitoly čtvrté, v rovině ochrany práv 

zaměstnanců při výkonu práce flexibilní formou zaměstnávání se s působností Státního 

úřadu inspekce práce setkáme zejména v kapitole páté. Dále se jeho činnosti jako 

prostředku ochrany práv a svobod na poli pracovního práva věnuje kapitola šestá. 

 

 

90 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, § 2. 
91 Státní úřad inspekce práce. Získáno 7. 12. 2019 z http://www.suip.cz/o-nas/zakladni-udaje/  

http://www.suip.cz/o-nas/zakladni-udaje/
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 Citované ustanovení pokládá pravomoc a působnost Státního úřadu inspekce 

práce ke kontrole dodržování pravidel pro kontrolu a sledování zaměstnanců podle (v 

kapitole 4. blíže rozebraného) ustanovení § 316 zákoníku práce. Teprve až novelou 

zákonem č. 206/2017 Sb.92 došlo ke vložení ustanovení, které upravují skutkové 

podstaty přestupků na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců a ukládají 

za ně sankci. Konkrétně jde o ustanovení § 11a, týkající se zaměstnavatelů fyzických 

osob, a ustanovení § 24a, vztahující se na zaměstnavatele právnické a podnikající 

fyzické osoby: 

 (1) … zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že 

a) naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných 

prostorách zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku 

práce, 

b) neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího 

provádění podle § 316 odst. 3 zákoníku práce… 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) …, 

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b). 

 Jak vidno, spácháním uvedeného přestupku může zároveň dojít jak k porušení 

zákoníku práce, tak i obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o 

zpracování osobních údajů. Proto je nutné vyřešit spolupráci a součinnost Státního 

úřadu inspekce práce a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Právě Úřad pro ochranu 

osobních údajů k tomu u příležitosti zmíněné novely uvádí: „procesní novinkou těchto 

deliktů je, že je nebude stíhat Úřad pro ochranu osobních údajů, ale Státní úřad 

inspekce práce. Důvodem je, že se nejedná o porušení ochrany osobních údajů, ale o 

zásah do soukromí zaměstnance, kde se stát touto novelou rozhodl, že soukromoprávní 

ochrana zaměstnance, tedy prostřednictvím soudu, nestačí.“93 Nezastávám názor, že by 

 

 

92 Zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. Předmětná ustanovení zákona o inspekci práce novelizoval 

s účinností ke dni 29. 7. 2017. 
93 Úřad pro ochranu osobních údajů: ÚOOÚ ke schválení novely zákona o inspekci práce. Získáno 13. 

3.2020 z https://www.uoou.cz/uoou-ke-schvaleni-novely-zakona-o-inspekci-prace/d-26365. 
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se nejednalo de facto i o porušení ochrany osobních údajů, neboť jejich ochrana je 

smyslem ustanovení § 316 zákoníku práce, nicméně bylo nutné možný kompetenční 

střet vyjasnit. 

 V době tvorby této práce ještě Státní úřad inspekce práce neuveřejnil roční 

souhrnnou zprávy o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 

2019, nicméně je k dispozici zpráva za rok 2018. Z té vyplývá, že „orgány inspekce 

práce obdržely celkem 90 podnětů upozorňujících na možné porušení pracovněprávních 

předpisů zaměstnavatelem v oblasti ochrany osobních práv zaměstnanců. Většina těchto 

podnětů svým obsahem upozorňovala na možné narušení soukromí zaměstnanců 

prostřednictvím kamerových systémů, popřípadě na neinformování zaměstnanců o 

nastavených způsobech kontroly a jejím rozsahu. Menší část obdržených podnětů se pak 

týkala možného sledování zaměstnanců za pomoci GPS lokátorů, monitorování 

používání mobilních telefonů a počítačů.“ V oblasti ochrany osobnostních práv 

zaměstnanců Státní úřad v roce 2018 provedl 269 kontrol, přičemž porušení shledal 

v 55 případech: 

- v 1 případě zaměstnavatel nepřiměřeným způsobem kontroloval 

dodržování zákazu využívat výrobní a pracovní prostředky pro osobní potřebu 

zaměstnance, činil tak v rozporu s ustanovením § 316 odst. 1 zákoníku práce; 

- v 39 případech bylo zjištěno, že zaměstnavatel narušoval soukromí 

zaměstnanců na pracovištích nebo ve společných prostorách, a to bez závažného 

důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, zaměstnavatel tak 

konal v rozporu s ustanovením § 316 odst. 2 zákoníku práce; 

- ve 13 případech bylo konstatováno nedodržení povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o rozsahu a způsobu kontroly, prováděné v případě, že je u 

zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti, 

zaměstnavatel tak nekonal v souladu s ustanovením § 316 odst. 3 zákoníku práce; 

- ve 2 případech bylo zjištěno porušení zaměstnavatele, kdy vyžadoval po 

zaměstnanci informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce nebo s 
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pracovněprávním vztahem obecně, což bylo v rozporu s ustanovením § 316 odst. 4 

zákoníku práce. 94 

 Zajímavá je část zprávy týkající se udělování sankcí (což Státní úřad může činit 

ode dne 29. 7. 2017, tedy již po celý rok 2018). Za přestupky spočívající v narušení 

soukromí zaměstnance tak učinil jednou, když zaměstnavateli nesvědčil zvlášť závažný 

důvod spočívající ve zvláštní povaze jeho činnosti, a dvakrát Státní úřad sankcionoval 

zaměstnavatele za přestupek spočívající v tom, že neinformovali zaměstnance o rozsahu 

a způsobu prováděné kontroly (sledování) podle ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku 

práce. V souhrnu tak Státní úřad inspekce práce udělil pokuty ve výši 33.000,- Kč. Tato 

částka se jeví poněkud nízká s ohledem na invazivní zásahy do osobnostních ústavně 

garantovaných práv fyzických osob a také počet shledaných přestupků. Nicméně více 

vypovídající bude až aktuální statistika s ohledem na to, že sankcionování 

zaměstnavatelů Státním úřadem inspekce práce byla stále ještě novinka. Důležitým 

údajem by bylo uvedení počtu zjednaných faktických náprav, ale o tom zpráva bohužel 

mlčí. 

 

2.3. Ochrana osobnosti a soukromí v mezinárodním právu 

Paralelně s vnitrostátní úpravou ochrany osobnosti a soukromí, jak je popsána 

výše zejména v kapitole 2.1., je velice podstatné i zakotvení a uznání těchto přirozených 

osobnostních práv v normách mezinárodního práva, zejména pak v mezinárodních 

úmluvách. Význam takových mezinárodních úmluv pro vnitrostátní právní řád 

podtrhuje jejich charakter přímé aplikovatelnosti a přednosti před zákonem, který je 

zakotven v čl. 10 Ústavy.95 Nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, které formují úpravu 

ochrany osobnosti a soukromí, uvádím v následujících podkapitolách. Jsem si vědom 

skutečnosti, že předmět úpravy se v jednotlivých úmluvách překrývá a obsahově se 

může i shodovat, nicméně přesto považuji s ohledem na jejich význam je uvést 

jednotlivě. 

 

 

94 Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2018. 

Dostupné on-line z http://www.suip.cz/rocni-zpravy/. 
95 Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika 

vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva. 
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2.3.1. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

Výčet základních lidských práv a svobod, jejichž dosažení si Organizace 

spojených národů vytyčila jako cíl pro všechny národy a státy, obsahovala již 

Všeobecná deklarace lidských práv96 z roku 1948. Dodnes je pravděpodobně 

nejznámějším katalogem lidských práv, a i když není právně vynutitelná, její význam a 

váha jsou nezpochybnitelné. 

Na svou dobu byla velice pokroková a vedle základních lidských práv (na život, 

bezpečnost, svobodu, rovnost před zákonem) obsahovala i tzv. práva sociální, která 

zásadním způsobem formovala pracovněprávní prostředí. Ambice Organizace 

spojených národů však sahaly dále, a tak se jí téměř po dvaceti letech úsilí podařilo 

přijmout dva mezinárodní pakty, jeden o občanských a politických právech a druhý o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech (detailněji v kapitole 2.3.2.), které již 

tvoří mezinárodní pramen práva a v členských státech tak jsou i součástí vnitřních 

právních řádů. Naše inkorporující vyhláška zní následovně: 

Dne 19. prosince 1966 byl v New Yorku otevřen k podpisu Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech. 

Jménem Československé socialistické republiky byly oba pakty podepsány v New 

Yorku dne 7. října 1968. 

S oběma pakty vyslovilo souhlas dne 11. listopadu 1975 Federální shromáždění 

Československé socialistické republiky. President republiky ratifikoval Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech s prohlášením k článku 48 odstavci 1 a 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech s prohlášením k 

článku 26 odstavci 1. Ratifikační listiny Československé socialistické republiky byly 

uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře obou paktů, 

dne 23. prosince 1975. 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech vstoupil v platnost na 

základě svého článku 49 dnem 23. března 1976 a tímto dnem vstoupil v platnost pro 

 

 

96 Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených 

národů dne 10. 12. 1948 formou rezoluce. Ačkoli sama o sobě nemá všeobecně závaznou formu, lze 

hovořit o tom, že jednotlivá ustanovení nabyla závaznosti jako právní obyčej.  
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Československou socialistickou republiku. Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech vstoupil v platnost na základě svého článku 27 dnem 3. 

ledna 1976 a pro Československou socialistickou republiku vstoupil v platnost dnem 23. 

března 1976.97 

Tento pakt, schválený Valným shromážděním Organizace spojených národů, 

obsahově navazuje na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na rozdíl od ní je 

mezinárodní smlouvou. Občanská a politická práva v ní uvedené tak stanoví již právně 

závazným způsobem. Mezi nejpodstatnější ustanovení tohoto Paktu patří: 

a) Článek 6: Každá lidská bytost má právo na život. Toto právo je chráněno 

zákonem. Nikdo nebude svévolně zbaven života. 

b) Článek 7: Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému 

nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Zvláště nebude nikdo bez svého svobodného 

souhlasu podrobován lékařským nebo vědeckým pokusům. 

c) Článek 8: Nikdo nesmí být držen v otroctví; všechny formy otroctví a 

obchodu s otroky jsou zakázány. Nikdo nesmí být držen v nevolnictví. 

d) Článek 9: Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí 

být svévolně zatčen nebo zadržen. Nikdo nesmí být zbaven svobody kromě případů, kdy 

se tak stane na základě zákona a ve shodě s řízením, jež je stanoveno zákonem. 

e) Článek 10: Se všemi osobami zbavenými osobní svobody se jedná lidsky 

a s úctou k přirozené důstojnosti lidské bytosti. 

f) Článek 17: Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do 

soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence ani útokům na svou čest a 

pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. 

Uvedené články uvádím jako esenciální pro vytyčení mezinárodněprávního 

základu pro osobnostní práva, na kterých staví i naše ústavní úprava. Jsem si vědom 

toho, že pro téma této práce je nejvýznamnější zejména článek 17 týkající se soukromí, 

nicméně nebýt zaručeného práva na život, svobodu, důstojné zacházení, bezpečnost a 

ochranu podle zákona, samotné soukromí by nezmohlo příliš. 

 

 

97 Vyhláška č. 120/1976 Sb., ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
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2.3.2. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech  

Tento pakt, úzce související s Mezinárodním paktem o občanských a politických 

právech, má stejné historické pozadí svého vývoje. Kvůli skutečnosti, že převzal úpravu 

sociálních práv z Všeobecné deklarace lidských práv, má významný vliv na formování 

pracovního prostředí a pracovněprávní úpravy v členských státech.  

Výslovně se nedotýká monitoringu zaměstnanců a ani možnosti narušování 

jejich soukromí, nicméně stanoví základní principy fungování pracovního trhu a z jeho 

zásad vychází i naše pracovní právo. Největší vliv na něj mají zejména následující 

články části III. tohoto Paktu: 

a) Článek 6: Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo na práci, které 

zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí svojí prací, kterou si 

svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušné kroky k ochraně tohoto práva. 

b) Článek 7: Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého člověka 

na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, které zajišťují zejména: 

i. odměnu, která poskytuje jako minimum všem pracovníkům: 1) 

spravedlivou mzdu a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez jakéhokoli rozlišování, 

přičemž zvláště ženám jsou zaručeny pracovní podmínky ne horší než jaké mají muži, se 

stejnou odměnou za stejnou práci; 2) slušný život pro ně a jejich rodiny, v souladu s 

ustanoveními tohoto Paktu; 

ii. bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky; 

iii. stejnou příležitost pro všechny dosáhnout v zaměstnání povýšení na 

odpovídající vyšší stupeň, přičemž nebudou uplatňována jiná kritéria, než délka 

zaměstnání a schopnosti; 

iv. odpočinek, zotavení a rozumné vymezení pracovních hodin a pravidelná 

placená dovolená, jakož i odměna ve dnech veřejných svátků.  

c) Článek 8: Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují zajistit: 

i. právo každého na zakládání odborových organizací a právo přistupovat 

do odborových organizací podle vlastního výběru, podléhající pouze stanovám 

příslušné odborové organizace, k uplatňování a ochraně svých hospodářských a 

sociálních zájmů. Výkon tohoto práva nesmí být omezen žádnými omezeními kromě 

těch, která jsou stanovena zákonem a která jsou nezbytná v demokratické společnosti, v 
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zájmu národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku, nebo k ochraně práv a svobod 

druhých. 

d) Článek 9: Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého na 

sociální zabezpečení, zahrnujíc v to právo na sociální pojištění. 

Je zřejmé, že na uvedených právech, jako jsou právo na práci, na spravedlivé a 

uspokojivé pracovní podmínky, na rovné zacházení, na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, na spravedlivou odměnu, na odpočinek, právo na zakládání a účast 

v odborových organizacích a právo na sociální zabezpečení, stojí i náš zákoník práce 

upravující pracovněprávní vztah (blíže v kapitole 3.). 

 

2.3.3. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je nejvýznamnější 

závazný lidskoprávní dokument z půdy Rady Evropy, který mimo jiné zřizuje Evropský 

soudu pro lidská práva a pokládá základ jeho pravomoci a příslušnosti. 

Naše země byla první ze zemí střední a východní Evropy, která Úmluvu z roku 

1950 ratifikovala. Učinila tak následujícím sdělením Federálního ministerstva 

zahraničních věcí: 

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. února 1991 byla v 

Madridu podepsána jménem České a Slovenské Federativní Republiky Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, sjednaná v 

Římě dne 4. listopadu 1950, a Protokoly na tuto Úmluvu navazující... 

... Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno prohlášení: 

Česká a Slovenská Federativní Republika prohlašuje, že po dobu pěti let, která 

se bude mlčky prodlužovat vždy o období dalších pěti let, pokud Česká a Slovenská 

Federativní Republika své prohlášení neodvolá před uplynutím probíhajícího období: 

a) uznává pravomoc Evropské komise pro lidská práva přijímat podle 

článku 25 Úmluvy stížnosti osob, nevládních organizací nebo skupin osob považujících 

se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou o ochraně lidských práv 

a základních svobod, články 1–4 Protokolu č. 4 a články 1–5 Protokolu č. 7, pokud k 

porušení práv vyplývajících z těchto dokumentů došlo po nabytí jejich platnosti pro 

Českou a Slovenskou Federativní Republiku; 
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b) uznává na základě vzájemnosti pravomoc Evropského soudu pro lidská 

práva podle článku 46 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod k výkladu 

a použití Úmluvy, článků 1–4 Protokolu č. 4 a článků 1–5 Protokolu č. 7, pokud k 

porušení práv vyplývajících z těchto dokumentů došlo po nabytí jejich platnosti pro 

Českou a Slovenskou Federativní Republiku.98 

 Zakotvuje zejména, nikoli však výlučně, následující osobností práva: 

a) Článek 2 – právo na život: Právo každého na život je chráněn zákonem. 

Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem uloženého trestu 

následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento 

trest. 

b) Článek 3 – zákaz mučení: Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován 

nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu. 

c) Článek 4 – zákaz otroctví a nucené práce: Nikdo nesmí být držen v 

otroctví nebo nevolnictví. Od nikoho se nebude vyžadovat, aby vykonával nucené nebo 

povinné práce. 

d) Článek 5 – právo na svobodu a osobní bezpečnost: Každý má právo na 

svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být zbaven svobody kromě následujících 

případů, pokud se tak stane v souladu s řízením stanoveným zákonem. 

e) Článek 6 – právo na spravedlivý proces: Každý má právo na to, aby jeho 

záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a 

nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech 

nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek 

musí být vyhlášen veřejně. 

f) Článek 8 – právo na respektování rodinného a soukromého života: Každý 

má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, 

kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní 

bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení 

 

 

98 Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů 

na tuto Úmluvu navazujících. 
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nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod 

jiných. 

g) Článek 11 – svoboda shromažďování a sdružování: Každý má právo na 

svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva 

zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich. 

h) Článek 14 – zákaz diskriminace: Užívání práv a svobod přiznaných touto 

Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je 

pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní 

nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné 

postavení. 

Stejně jako Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (vizte kapitolu 

2.3.1.), i Úmluva se orientuje na práva občanská a politická, zejména pak na právo na 

život, zákaz mučení, právo na svobodu, osobní bezpečnost, právo na spravedlivý proces 

a zákaz diskriminace. Mezi nimi i na právo na soukromí a respektování rodinného 

života, což je právo, kterého se tato práce týká nejvíce. Ale jak bylo řečeno shora, 

samotné by neobstálo. Vedle toho Úmluva obsahuje i pár práv sociálních, a sice právo 

na sdružování se v odborech a zákaz otroctví a nucené práce. 

 Práv z Úmluvy se může u Evropského soudu pro lidská práva neomezeně 

dovolávat každý jednotlivec. 

 

2.3.4. Listina základních práv Evropské unie 

Jako nejmladší mezinárodní lidskoprávní dokument se do našeho právního řádu 

dostala Listina základních práv Evropské unie, a to v souvislosti s přijetím Lisabonské 

smlouvy dne 13. 12. 2007. Příslušné sdělení Ministerstva zahraničních věcí zní 

následovně: 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2007 byla v 

Lisabonu podepsána Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a 

Smlouvu o založení Evropského společenství (dále jen „Lisabonská smlouva“). 

Jménem České republiky byla Lisabonská smlouva podepsána v Lisabonu téhož 

dne. 
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Při podpisu Lisabonské smlouvy bylo učiněno prohlášení České republiky k 

Listině základních práv Evropské unie, jež je připojeno k Závěrečnému aktu mezivládní 

konference podepsanému v Lisabonu dne 13. prosince 2007. 

S Lisabonskou smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident 

republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Italské 

republiky, depozitáře Lisabonské smlouvy, dne 13. listopadu 2009. 

Lisabonská smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 6 odst. 2 dne 1. 

prosince 2009 a tímto dnem vstupuje v platnost na základě téhož ustanovení i pro 

Českou republiku. 

České znění Lisabonské smlouvy se vyhlašuje současně. 

Dále se vyhlašuje české znění Druhého protokolu o opravách Lisabonské 

smlouvy, podepsaného v Římě dne 30. dubna 2008. 

Dále se s odvoláním na čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění 

Lisabonské smlouvy vyhlašuje české znění Listiny základních práv Evropské unie a 

české znění Vysvětlení k Listině základních práv. 

Listina základních práv Evropské unie není součástí Lisabonské smlouvy, k jejíž 

ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas, a nebyla tudíž sama předmětem 

ratifikace. Současně má ovšem Listina základních práv Evropské unie na základě čl. 6 

odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy ode dne vstupu 

Lisabonské smlouvy v platnost stejnou právní sílu jako Smlouva o Evropské unii ve 

znění Lisabonské smlouvy a Smlouva o fungování Evropské unie.99 

 Samotný způsob, jakým se Listina dostala do právního řádu České republiky, je 

poměrně atypický. Stalo se tak aplikací novelizovaného článku 6 odst. 1 Smlouvy o 

Evropské unii, který proklamuje, že „Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené 

v Listině základních práv Evropské unie ze dne 7. 12. 2000…“. Na základě toho získala 

Listina stejnou právní sílu, jako zakládající smlouvy. 

Jako ostatní dokumenty zásadního významu pro ochranu osobnosti vč. 

soukromí, i tato Listina zpracovává základní okruhy osobnostních práv, mezi které patří 

 

 

99 Sdělení č. 111/2009 Sb. m. s., Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Lisabonské smlouvy 

pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. 
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důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva a soudnictví. Pro ochranu práv 

zaměstnanců a zaměstnavatelů nejsou bez významu zejména následující ustanovení: 

a) Článek 1 – lidská důstojnost: Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí 

být respektována a chráněna. 

b) Článek 2 – právo na nedotknutelnost lidské osobnosti: Každý má právo 

na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost. 

c) Článek 4 – zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo 

trestu: Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení 

anebo trestu. 

d) Článek 5 – zákaz otroctví a nucené práce: Nikdo nesmí být držen v 

otroctví nebo nevolnictví. Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo 

povinné práce. 

e) Článek 6 – právo na svobodu a bezpečnost: Každý má právo na svobodu 

a osobní bezpečnost. 

f) Článek 7 – respektování soukromého a rodinného života: Každý má 

právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace. 

g) Článek 8 – ochrana osobních údajů: Každý má právo na ochranu 

osobních údajů, které se ho týkají. Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně 

stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného 

oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které 

o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu. Na dodržování těchto pravidel 

dohlíží nezávislý orgán. 

h) Článek 11 – svoboda projevu a informací: Každý má právo na svobodu 

projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace 

nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice. 

i) Článek 21 – zákaz diskriminace: Zakazuje se jakákoli diskriminace 

založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, 

genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických 

názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, 

narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci. 
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j) Článek 27 – právo pracovníka na informování a na projednávání 

v podniku: Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno 

právo na včasné informování a projednávání v případech a za podmínek, které stanoví 

právo Unie a vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti. 

k) Článek 28 – právo na kolektivní vyjednávání a akce: Pracovníci nebo 

jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno právo na včasné informování a 

projednávání v případech a za podmínek, které stanoví právo Unie a vnitrostátní právní 

předpisy a zvyklosti. 

l) Článek 30 – ochrana v případě neoprávněného propuštění: Každý 

pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a 

zvyklostmi právo na ochranu před neoprávněným propuštěním. 

m) Článek 31 – slušné a spravedlivé pracovní podmínky: Každý pracovník 

má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost. 

Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a 

týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou. 

Z uvedeného, poměrně širokého výčtu je patrné, že Listina se inspirovala dříve 

uvedenými, ale hlavně staršími a osvědčenými mezinárodními lidskoprávními 

dokumenty. Například úprava stěžejního práva na soukromí v článku 7 se doslovně 

shoduje s garancí práva na soukromí v článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod (vizte kapitolu 2.3.3.). Za vyzdvihnutí stojí skutečnost, že uvedená 

práva se týkají všech osobnostněprávních aspektů monitoringu zaměstnanců ze strany 

zaměstnavatele. Oproti ostatním mezinárodním smlouvám se tak zde setkáváme i 

s právem na ochranu osobních údajů v článku 8. 

Listina se dotýká i aplikace chráněných práv a možným konfliktem, který mezi 

nimi může vzniknout. V článku 52 dokonce uvádí základní principy řešení takové 

střetu: „Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být 

stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady 

proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud 

skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany 

práv a svobod druhého.“ Pro tuto práci je podstatné uvedení principu proporcionality, 

jehož význam je pro posuzování monitoringu nepostradatelný (vizte kapitolu 4.). 
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3. Pracovněprávní vztah  

Pracovněprávní vztahy jsou definovány v ustanovení § 1 zákoníku práce. Jsou 

jimi: 

a) právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli, a 

b) právní vztahy kolektivní povahy a podpora vzájemných jednání 

odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, které souvisejí s 

výkonem závislé práce. 

Pro potřeby této práce je dále nezbytné definovat i základní pracovněprávní 

vztah, jehož definice je obsažena v ustanovení § 3 zákoníku práce: 

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. 

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, 

na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. 

Následující části této kapitoly se budou věnovat smyslu a účelu zákoníku práce, 

základním zásadám a definicím, které upravuje, a nakonec i právům a povinnostem, 

které stanoví jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele. 

 

3.1. Právní úprava v zákoníku práce 

Shora vymezené definice pracovněprávních vztahů již operují s některými 

zásadními a základními pojmy. Mezi ně patří: 

a) závislá práce – práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce 

musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost 

zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 
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dohodnutém místě.100 Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy;101 

b) zaměstnanec – zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k 

výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.102 Představuje jednu ze 

smluvních stran základních pracovněprávních vztahů; 

c) zaměstnavatel – zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba 

zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu;103 

d) základní pracovněprávní vztahy – základními pracovněprávními vztahy 

jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr;104 

e) pracovní poměr – je prvním a nejrozšířenějším ze dvou druhů základních 

pracovněprávních vztahů, který se zpravidla zakládá pracovní smlouvou mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem.105 Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v 

pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den 

jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.106 

f) právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr – další ze základních pracovněprávních vztahů, ačkoli zaměstnavatel má 

zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.107 Řadí se 

mezi ně dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. 

Zákoník práce v úvodních ustanoveních rovněž obsahuje demonstrativní výčet 

základních zásad pracovněprávních vztahů, které rovněž vyjadřují jeho smysl a účel. 

Uvedeny jsou v ustanovení § 1a: 

a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 

 

 

100 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 2. 
101 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 3. 
102 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 6. 
103 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 7. 
104 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 3. 
105 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 33. 
106 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 36. 
107 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 74. 
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c) spravedlivé odměňování zaměstnance, 

d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele, 

e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. 

 Zákoník práce upravuje pracovněprávní vztahy, které se jím řídí. Jde o lex 

specialis ve vztahu k občanskému zákoníku. Pokud nelze použít zákoník práce, 

postupuje se podle občanského zákoníku, avšak právě za použití těchto základních 

pracovněprávních zásad. 

 

3.2. Práva a povinnosti zaměstnavatele 

Zákoník práce stanoví, že od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel 

povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou 

práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat 

ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené 

vnitřním předpisem.108 

Další povinnosti zaměstnavatele jsou stanoveny v části páté zákoníku práce 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména je povinen zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce109 a činit opatření na poli 

prevence těchto rizik. 

Další ustanovení například uvádí povinnosti zaměstnavatele nepřipustit, aby 

zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho 

schopnostem a zdravotní způsobilosti. Také musí zaměstnance náležitě informovat o 

zařazení jeho práce a možnosti poskytování lékařské péče a poskytnout mu náležité 

pracovní ochranné prostředky a nápoje. V neposlední řadě musí zaměstnavatel splnit 

své povinnosti při vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

 

 

 

 

108 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 38 odst. 1, písm. a). 
109 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 101 odst. 1. 
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3.3. Práva a povinnosti zaměstnance 

Od vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů 

zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní 

pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.110 

V ustanovení § 106 se pak hovoří o právech a povinnostech zaměstnance, které 

korespondují s právy a povinnostmi zaměstnavatele. Zaměstnanec má právo na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povinnost se na jejím zajištění podílet. Mezi 

jeho povinnosti dále patří účastnit se školení, podrobit se lékařským prohlídkám či 

testům na zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

Další povinnosti zaměstnanců stanoví ustanovení § 301, dle kterého jsou 

zaměstnanci povinni: 

a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 

nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s 

ostatními zaměstnanci, 

b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených 

prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, 

c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; 

dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s 

nimi byli řádně seznámeni, 

d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a 

ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a 

zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

 Další kapitola přibližuje předpisy zmíněné ad c) – tedy ostatní předpisy, byli-li 

s nimi zaměstnanci řádně seznámeni. 

  

 

 

 

 

110 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 38 odst. 1, písm. b). 
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3.4. Interní předpisy zaměstnavatele 

Z hlediska teorie práva je vnitřní předpis jednostranným právním jednáním 

normativní povahy, nikoli však obecně závazným. Mohou upravovat např. mzdové a 

platové nároky zaměstnanců, a to výhodněji než zákon. Jistou definici nabízí ve 

svém nálezu Ústavní soud: „Vnitřní předpis je hromadným pokynem zaměstnavatele, 

kterým specifikuje povinnosti zaměstnanců, obecně stanovených kogentními právními 

normami, se zřetelem na zvláštní podmínky konkrétního zaměstnavatele. Jde o projev 

práva znamenajícího realizaci iuris disponendi. Vnitřní předpisy jsou považovány za 

lokální prameny pracovního práva.“111 

Vnitřním předpisům obecně se věnuje ustanovení § 305 zákoníku práce: 

1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v 

pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví 

tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo 

zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto 

zákazu, nepřihlíží se k tomu. 

2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními 

předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části 

neplatný. Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, 

nejméně však na dobu 1 roku; vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i 

na kratší dobu. 

3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho 

zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy 

byl u zaměstnavatele vyhlášen. 

4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo 

zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem 

zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní 

předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti. 

 

 

111 Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. ze dne 12. 3. 2008 ve věci návrhu na zrušení některých 

ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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5) Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo ze 

základního pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3, zejména mzdové, platové nebo 

ostatní právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení vnitřního předpisu vliv na 

trvání a uspokojení tohoto práva. 

Ze shora uvedených pravidel a limitů týkajících se vnitřních předpisů zcela 

jednoznačně vyplývá, že slouží k zajištění a garantování jakéhosi vyššího 

zaměstnaneckého standardu pro zaměstnance, ke kterému zaměstnavatel dobrovolně 

přistupuje. V žádném případě nemohou platně posloužit k zakotvení práva 

zaměstnavatele na úkor právu nebo oprávněného zájmu zaměstnance. 

Zvláštním druhem vnitřního předpisu, jediným, který zákon výslovně uvádí, je 

pracovní řád. Svou úpravu má v ustanovení § 306 zákoníku práce, který je ve vztahu 

speciality k ustanovení § 305. Obsahově však pracovní řád řeší zcela jinou problematiku 

než vnitřní předpis upravující pracovněprávní nároky zaměstnanců. V § 306 odst. 2 je 

dokonce výslovně stanoveno, že pracovní řád nemůže obsahovat úpravu práv v 

pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec. Pracovní řád rozvádí 

ustanovení zákoníku práce, popřípadě zvláštních právních předpisů, podle zvláštních a 

konkrétních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a 

zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů… V pracovním řádu je tak možno 

například stanovit postup při určování nástupu na dovolenou, postup při prokazování 

překážek v práci, upravit formy a způsoby evidence pracovní doby, práce přesčas, 

upravit vnitropodnikový postup při projednávání a uplatňování odpovědnosti za 

škodu.112 

Na pracovní řád se uplatňuje výjimka, která se týká minimální doby účinnosti 

vnitřních předpisů, a také ho lze vydat a změnit (nikoli zrušit) jen se souhlasem 

odborové organizace, pokud u zaměstnavatele působí. Dalším rozdílem oproti obecným 

vnitřním předpisům je skutečnost, že jeho vydání je obligatorní u taxativně 

vyjmenovaných zaměstnavatelů.  

 

 

 

112 BĚLINA, Miroslav. § 306 [Pracovní řád]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, 

Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, 

Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. 

Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1192. 
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4. Monitoring 

V předchozích kapitolách se tato práce věnuje vymezení obecného právního 

rámce, do kterého zapadá problematika monitoringu zaměstnanců a otázka porušení 

soukromí v důsledku sledování jejich chování, prováděných činností, pohybu, polohy 

atd. ze strany jejich zaměstnavatele. Vyjádřeno jedním zásadním klíčovým konfliktem: 

soukromí zaměstnance versus oprávněné zájmy zaměstnavatele.113 Je třeba mít na 

paměti, že zaměstnanec je povinen sdělovat, respektive umožnit sběr informací 

týkajících se jeho osoby, pokud se týkají vykonávané práce nebo je zaměstnavatel 

potřebuje ke splnění svých povinností stanovených obecně závaznými právními 

předpisy. Otázkou tedy není, zda zaměstnavatel může provádět zpracovávání údajů 

týkajících se osoby zaměstnance, ale v jakém rozsahu tak musí učinit a v jakém rozsahu 

tak činit může.114 

Zákoník práce se této oblasti věnuje relativně stručně, zejména pak v odstavci 

prvním,115 druhém116 a třetím117 již shora citovaného ustanovení § 316. 

První citovaný odstavec explicitně staví jako oprávněný zájem zaměstnavatele 

ochranu jeho majetku tím, že podmiňuje jeho využití ze stran zaměstnanců pro jejich 

nepracovní, tedy soukromé účely, svým souhlasem. Důležitou skutečností je, že žádný 

zákon nestanoví formální náležitosti takového souhlasu. Může být proto i konkludentní, 

když zaměstnavatel dlouhodobě a vědomě soukromé používání své techniky 

 

 

113 Ačkoli je judikatura v takto obecně položené otázce poměrně jasná, kdy např. Městský soud v Praze ve 

svém rozsudku ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. 11 Ca 298/2008, uvádí, že při střetu dvou zájmů (zde zájem 

na ochraně majetku a zájem na ochraně soukromí) je nutné větší váhu přiznat zájmu na ochranu soukromí 

jako jednomu ze základních lidských práv, vždy je třeba pečlivě posoudit konkrétní okolnosti toho 

kterého případu a nelze stanovit kategorické pravidlo absolutně platné ve všech případech. 
114 ŠTEFKO, Martin. § 316 [Majetek zaměstnavatele; soukromí zaměstnance; nesouvisející informace]. 

In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, 

Jiří, MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, 

ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1248. 
115 Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní 

prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování 

zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. 
116 Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele 

narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že 

podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických 

hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. 
117 Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, 

který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo 

informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. 
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zaměstnanci toleruje. Ti pak vybavení zaměstnavatele používají pro své potřeby v dobré 

víře a zákoník práce v tomto ohledu neporušují. 

Navazující ustanovení ochranu majetku zaměstnavatele nepomíjí, a ačkoli další 

chráněné zájmy přímo nedefinuje, stanoví kritéria, kterým musí monitoring ze strany 

zaměstnavatele vyhovět – tím je existence závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní 

povaze jeho činnosti. Nestačí tedy jakýkoli provozní důvod zaměstnavatele či nástroj 

sloužící ke zlepšení jeho postavení či lepšího informačního vybavení, ale musí být 

závažný, aby ospravedlnil porušení (ústavně garantovaných) práv a svobod fyzických 

osob (zaměstnanců). 

Pokud nastane důvod opravňující zaměstnavatele k provádění monitoringu 

(např. kontrola zaměstnanců z důvodu prevence vzniku možných škod), úprava 

zákoníku práce omezuje zaměstnavatele pouze ve zvlášť intenzivním, soustavném a 

systematickém kontrolování zaměstnance, ať už se děje otevřeně či skrytě. Jedná se o 

speciální úpravu ke GDPR a zákonu o zpracování osobních údajů.118 

Při definování pojmu osobních údajů lze stále vycházet z již zrušeného zákona o 

ochraně osobních údajů, který vymezoval tento pojem tak, že osobním údajem je 

jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů 

se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 

identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických 

pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální 

identitu.119 

Monitoring pak musí samozřejmě splňovat i obecné zásady (detailněji 

v následující kapitole) a před jeho spuštěním musí zaměstnavatel splnit test: 

a) nezbytnosti – co do důvodu opravňujícího zaměstnavatele k provádění 

monitoringu zaměstnanců jako takového; 

 

 

118 ŠTEFKO, Martin. § 316 [Majetek zaměstnavatele; soukromí zaměstnance; nesouvisející informace]. 

In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, 

Jiří, MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, 

ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1249. 
119 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, § 4. 
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b) proporcionality120 – co do zásahu do práv zaměstnanců, tedy zda 

monitoring a s ním související zásah do soukromí zaměstnanců sleduje legitimní účel a 

zda jsou rozsah monitoringu a intenzita zásahu do práv zaměstnanců prováděny jen 

v adekvátním rozsahu; a 

c) přiměřenosti či vhodnosti – co do využitých prostředků k naplnění účelu 

monitoringu. 

Shora uvedené principy, které nelze pominout, nejsou jediné, kterými se 

zaměstnavatel provádějící monitoring musí řídit. Pokud začne sbírat a uchovávat osobní 

údaje, vznikají mu logicky i další s tím spojené povinnosti. Jedním z nich je dodržet 

přiměřenou dobu, po kterou získaná data ukládá a archivuje. Tato doba opět musí projít 

zmíněným testem a odpovídat účelu jejich shromažďování – v obecné rovině lze říct, že 

jejich archivace smí probíhat jen po nezbytně dlouhou dobu k naplnění sledovaného 

účelu. 

Druhým aspektem je povinnost zabezpečit získané osobní údaje po technické a 

technologické stránce tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, změně, nezáměrnému 

zničení či neoprávněnému přenosu, a rovněž je povinností zaměstnavatele přijmout 

taková organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nahodilému ani 

záměrnému přístupu třetích osob. 

Dále zaměstnavateli vzniká vůči jeho zaměstnancům, resp. dotčeným fyzickým 

osobám, informační povinnost, na základě které je zaměstnavatel povinen před 

samotným započetím monitoringu a shromažďováním osobních údajů zaměstnance 

informovat a poučit o způsobu, rozsahu a podmínkách zpracování osobních údajů. 

 

 

120 Test proporcionality byl Ústavním soudem formulován již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/94 (N 46/2 SbNU 

57; 214/1994 Sb.) jako kaskáda přezkumu dle tří kritérií. Prvním je kritérium vhodnosti, tj. odpověď na 

otázku, zdali institut omezující určité základní právo umožňuje dosáhnout sledovaný cíl. Druhým 

kritériem poměřování základních práv a svobod je kritérium potřebnosti, spočívající v porovnávání 

legislativního prostředku omezujícího základní právo, resp. svobodu s jinými opatřeními umožňujícími 

dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a svobod. Třetím kritériem je pak 

porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních práv. (Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, 

sp. zn. Pl. ÚS 6/13). 
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Všemi následujícími podkapitolami se budou prolínat názory a závěry pracovní 

skupiny pro ochranu osobních údajů WP29,121 které stručně shrnula ve stanovisku 

2/2017 ke zpracování osobních údajů na pracovišti následovně: 

- zaměstnavatelé by vždy měli pamatovat na základní zásady ochrany 

osobních údajů bez ohledu na použitou technologii; 

- na obsah elektronické komunikace posílané z pracovních prostor se 

vztahují stejná základní práva ochrany jako na komunikace analogové; 

- je vysoce nepravděpodobné, že souhlas by mohl být právním důvodem 

pro zpracování dat na pracovišti, ledaže by zaměstnanci měli možnost 

odmítnout, aniž by to pro ně mělo neblahé důsledky; 

- v některých případech se lze odvolat na plnění smlouvy a oprávněné 

zájmy za předpokladu, že zpracování je skutečně nezbytné pro zákonné 

účely a je v souladu se zásadou proporcionality a subsidiarity; 

- zaměstnanci by o probíhajícím monitorování měli být účinným způsobem 

informováni; 

- veškeré mezinárodní přenosy zaměstnaneckých dat by měly být 

prováděny jen při zajištění odpovídající úrovně ochrany. 

 

4.1. Obecné zásady 

Mezi obecné zásady platné pro monitoring zaměstnanců, vyplývající ze souboru 

právních norem citovaných výše, a jejichž splnění tedy zaměstnavatel musí zajistit již 

před započetím monitoringu, lze zařadit následující: 

a) stanovení právního titulu – právě existence právního titulu pro sledování 

zaměstnanců a sběr jejich osobních dat je nezbytná proto, aby mohl probíhat legitimně a 

legálně. Nejlákavějším právním titulem se pro většinu správců se jeví být souhlas 

subjektu údajů. Jeho použití na poli pracovního práva je ale natolik problematické, že 

 

 

121 Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jednalo se o nezávislý 

evropský poradní orgán pro otázky ochrany údajů a soukromí. Její úkoly jsou popsány v článku 30 

směrnice 95/46/ES a článku 15 směrnice 2002/58/ES. Nyní je transformována do Evropského sboru pro 

ochranu osobních údajů. 
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ho nelze doporučit. Prvním problémem je skutečnost, že udělený souhlas lze logicky 

vždy vzít zpět, a např. po odvolání souhlasu jen některého zaměstnance se sledováním 

kamerovým systémem na pracovišti by zaměstnavatel nemohl operativně reagovat a 

diverzifikovat jeho použití jen na některé osoby – zaměstnance. Druhým důvodem je 

skutečnost, že s ohledem na povahu rozdílného postavení zaměstnavatele a zaměstnance 

v jejich vzájemném smluvním vztahu lze s úspěchem pochybovat o tom, zda 

zaměstnanec souhlas se svým sledováním udělil skutečně svobodně. Platně by se 

zaměstnanec na základě svého souhlasu mohl omezit ve svých právech na soukromí a 

ochranu osobnosti na pracovišti jen tehdy, pokud zaměstnavatel zvládl prokázat, že 

s případným neudělením souhlasu by zaměstnanci nehrozil žádný postih a nevznikla by 

mu ani žádná zvláštní nevýhoda. Třetím důvodem pak jsou kogentní ustanovení 

zákoníku práce stanovující podmínky, za kterých zaměstnavatel může monitoring 

provádět. Pokud je nesplňuje, ani souhlas zaměstnance tento nedostatek nemůže zhojit; 

b) sledování účelu zpracovávání osobních údajů – každé zpracování 

osobních údajů musí naplňovat legitimní a legální účel. V zaměstnaneckém vztahu jím 

může být závažný důvod daný zvláštní povahou činnosti zaměstnavatele, a tím dané 

zvýšené nároky např. na ochranu majetku zaměstnavatele, zdraví a života zaměstnanců 

atd. Mimo to je pak legitimním právem zaměstnavatele kontrolovat pracovní výkonnost 

zaměstnanců, ovšem nástroje k tomu určené musí splňovat všechny další zásady, kdy je 

limituje zejména test proporcionality. Jeho nezbytnou součástí je i posouzení 

invazivnosti zvoleného způsobu kontroly a monitoringu zaměstnanců a v případě, že 

existuje nástroj méně rušivý, je zaměstnavatel povinen využít primárně tento. Zákoník 

práce zná institut vedoucího zaměstnance, přičemž dominantní složkou jeho náplně 

práce je právě kontrola výkonnosti, morálky a kázně podřízených zaměstnanců. Použití 

např. kamerového systému k suplování jeho činnosti si tak lze teoreticky představit jen 

na pracovištích, kde by z objektivních důvodů nemohl vedoucí pracovník působit; 

c) vedení záznamů o činnostech zpracování – jedna ze změn souvisejících 

s příchodem GDPR spočívá v zániku povinnosti nahlašovat Úřadu pro ochranu 

osobních údajů provozování kamerových systémů. Vystřídala ji nová povinnost vést 

záznamy o veškerém zpracování osobních údajů a v případě potřeby je poskytnout 

dozorovému orgánu. Obsahují informace jak o správcích osobních údajů, tak o jejich 

subjektech, právních titulech pro sledování a uchovávání osobních údajů a jeho rozsahu, 
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lhůty pro vymazání osobních údajů a o organizačních a technických opatřeních 

přijatých v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jejich uchováváním; 

d) splnění balančního testu neboli testu proporcionality – jedná se o 

klasický test používaný v právní praxi při střetu dvou práv či svobod pro stanovení, zda, 

jakým způsobem a jak intenzivně je možné na ochranu jednoho práva či jedné svobody 

zasáhnout do těch druhých. V oblasti, která se týká této práce, jde o vyhodnocení, zda 

nad právním zájmem zaměstnavatele, který se rozhodl chránit monitoringem 

zaměstnanců, nepřevyšuje právo zaměstnanců na ochranu jejich soukromí. Test 

proporcionality pak obsahuje zhodnocení významu oprávněného zájmu zaměstnavatele, 

zhodnocení rizik a důsledků, které monitoring subjektů ochrany osobních údajů pro 

zaměstnance představuje, a zhodnocení bezpečnostních opatření a záruk, které jsou pro 

ochranu dotčených oprávněných zájmů přijata; 

e) poučení subjektu údajů o rozsahu jejich zpracovávání – z hlediska 

transparentnosti a férovosti využití prostředků narušující základní práva a svobody 

fyzických osob je nezbytné, aby o jejich použití byly tyto osoby náležitě informovány. 

Do informační povinnosti zaměstnavatele tak spadá poučení o tom, že provádí 

monitoring a sběr osobních údajů zaměstnanců, v jakém rozsahu tak činí, kdo tato data 

zpracovává, na základě jakého právního titulu a za jakým účelem, jaký oprávněný zájem 

tím je dosažen či chráněn, jak dlouho a jakým způsobem budou osobní údaje 

archivovány, komu, za jakých podmínek a za jakým účelem budou poskytnuty, a zda 

bude či nebude docházet k automatizovanému zpracování a profilování. V neposlední 

řadě pak poučení musí obsahovat výčet práv, jaká subjekt ochrany osobních údajů vůči 

jejich správci a zpracovateli má; 

f) zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů – aby ochrana 

subjektů osobních údajů nebyla bezzubá, je na místě klást požadavky na zabezpečení 

získaných údajů. Imperativem přijatých bezpečnostních opatření je jejich adekvátnost. 

Z toho plyne, že u každého zaměstnavatele může být s ohledem na povahu, rozsah, účel 

a dobu zpracování osobních údajů jiná. To nic nemění na skutečnosti, že každý 

zaměstnavatel musí chránit osobní údaje mimo jiné před záměnou, (neúmyslným) 

zničením, odcizením, neoprávněným zásahem nebo únikem. Užití všech forem jejich 

zabezpečení, mezi kterými jsou např. pseudonymizace a šifrování, naopak povinné u 

všech zaměstnavatelů nejsou; 
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g) zpracovávání pouze pravdivých a přesných údajů – právem každého 

subjektu ochrany osobních údajů je, aby jejich správce spravoval a zpracovatel 

zpracovával jen pravdivé a přesné údaje o každé osobě. Té pak v případě pochybností 

svědčí právo na jejich opravu. Aby toto své právo mohla řádně vykonat, je logické, že ji 

svědčí i práva vyplývající z principu transparentnosti (poskytovaných informací o 

zpracování osobních údajů). 

Zaměstnavatel je oprávněn provádět kontrolu zaměstnance formou otevřeného 

sledování, odposlechu (příposlechu) a záznamu zaměstnancových telefonických hovorů, 

přístupu na internet (sledování, které stránky navštívil a jak dlouho je prohlížel), 

využívání aplikací na přiděleném osobním počítači, sledování provozu služebního 

vozidla prostřednictvím systému GPS, kontrolu elektronické pošty nebo listovních 

zásilek adresovaných zaměstnanci a zpracovávat získané údaje, pokud k tomu má 

závažný důvod.122 K některým, v praxi nejčastěji využívaným a z pohledu 

společenského i technologického pokroku nejmodernějším metodám monitoringu, které 

umožňují na základě získaných dat a informaci identifikovat konkrétní osobu, se věnují 

následující kapitoly. 

 

4.2. Kamerové systémy 

Pro potřeby této práce uvažuji jen o kamerových systémech, tedy sledovacích 

zařízeních zaznamenávajících přinejmenším video obsah. Úřad na ochranu osobních 

údajů kamerový systém definuje jako „automaticky provozovaný stálý technický systém 

umožňující pořizovat a uchovávat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy ze 

sledovaných míst,“123 který následně umožňuje na základě takto získaných osobních 

údajů identifikovat konkrétní osobu, tzn. jejich subjekt. Zařízení, která jen pořídí 

 

 

122 ŠTEFKO, Martin. § 316 [Majetek zaměstnavatele; soukromí zaměstnance; nesouvisející informace]. 

In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, 

Jiří, MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, 

ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1249. 
123 Úřad pro ochranu osobních údajů: Komentář k zásadám provozování kamerového systému z hlediska 

zákona o ochraně osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů, tisková zpráva z ledna 2006. 

Získáno 16. 2. 2020 z https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-26-1-2006/ds-1217. 
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snímek situace bez této následné možnosti, nejsou považována za zařízení, která 

shromažďují osobní údaje. 

V obecně rovině musí provozování kamerového systému vyhovovat podmínce 

stanovené v § 316 odst. 2 zákoníku práce, tedy musí být odůvodněno závažným 

důvodem spočívajícím ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele (mezi které lze 

zařadit např. ochranu života a zdraví zaměstnanců, vyšších majetkových hodnot 

zaměstnavatele atd.). Toto ustanovení také hovoří o přípustnosti monitoringu ve vztahu 

ke konkrétním místům – k pracovišti a ke společným prostorám zaměstnavatele. Jen ve 

výjimečných případech si tak lze představit legální provádění monitoringu zaměstnance 

i mimo pracovní dobu, např. během přestávky v práci, nebo na místech, kde se vlastní 

práce nevykonává, např. na toaletách. Muselo by se jednat o zaměstnavatele, jejichž 

činnost je zcela mimořádná, a to ať už ve vztahu k majetkovým hodnotám, se kterými 

zaměstnanci zacházejí, nebo ke zdravotnímu riziku s ním souvisejícím bezpečnostním 

opatřením, které zaměstnanci podstupují. 

Pořízené záznamy by měl zaměstnavatel uchovávat za splnění všech shora 

zmíněných zásad jen nezbytně nutnou dobu. Déle je oprávněn uchovávat ty části 

záznamu, na kterých je tzv. pozitivní nález, a to pro účely šetření zachycené protiprávní 

situace, jako důkaz pro soudní řízení, policejní vyšetřování atd. Zaměstnanec, který je 

na záznamu zachycen, má mít dle principu transparentnosti možnost záznam zhlédnout. 

 

4.2.1. Kamerové systémy bez záznamu na pracovišti 

Pro potřeby zhodnocení přípustnosti monitoringu pracoviště kamerovým 

systémem je nezbytné, po pojmovém vymezení kamerového systému jako takového, 

definovat i pracoviště. Určení místa výkonu práce je obligatorním znakem smluvního 

vztahu zakládajícího pracovní poměr (vedle druhu práce, který má zaměstnanec pro 

zaměstnavatele vykonávat, a dne nástupu do práce).124 Určuje se zásadně dohodou 

zaměstnavatele a zaměstnance a jeho určení může být velice široké – od konkrétní 

adresy např. místa pravidelného pracoviště až po celé území České republiky, vč. toho, 

že jich může být v jedné pracovní smlouvě sjednáno i více. Pojem pravidelné pracoviště 

 

 

124 Náležitosti pracovní smlouvy. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 34. 
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zákoník práce nedefinuje, ale rozumí se jím určitý prostor, kde zaměstnanec má 

zpravidla vykonávat přidělenou práci (například dílna, kancelář, staveniště).125 Pokud 

tedy pro potřeby této práce je dále použit termín pracoviště, myslí se jím místo, kde 

zaměstnanec plní podle pokynů zaměstnavatele své pracovní úkoly.126 

Provozování kamerového systému na pracovišti, který nepořizuje záznam 

zachyceného děje, v první řadě vyžaduje zodpovědět otázku, zda naplňuje definiční 

znaky zpracovávání osobních údajů. 

Zpracováním osobních údajů se, dle již zrušeného zákona o ochraně osobních 

údajů, rozuměla jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo 

zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými 

prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání 

na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, 

používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo 

kombinování, blokování a likvidace.127 Z tohoto úhlu pohledu je tedy za zpracování 

osobních údajů dle odborné veřejnosti považovaná až operace výše zmíněného typu, 

která je prováděna následně se záznamem jako takovým. Pouhé provozování 

kamerového systému, bez jeho ukládání a šíření, tak za zpracování osobních údajů 

považovat nelze. 

Obecné nařízení za zpracování osobních údajů aktuálně označuje jakoukoliv 

operaci 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. Je zjevné, že 

k přílišnému posunu od předchozí právní úpravy ve významu definice nedochází. Není-

li kamerový záznam uchováván, zpřístupněn, šířen a ani s ním není jakkoli dále 

pracováno, stále se nejedná o zpracovávání osobních údajů. 

 

 

125 BĚLINA, Miroslav. § 34 [Pracovní smlouva]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, 

Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, 

Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. 

Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 209. 
126 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4596/2014. 
127 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, § 4 písm. e). 
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4.2.2. Kamerové systémy se záznamem na pracovišti 

Poněkud odlišným způsobem používání kamerového systému na pracovišti je 

situace, kdy kamerový systém pořizuje záznam, na základě kterého je možné, s ohledem 

na vlastní obsah záznamu, identifikovat konkrétního zaměstnance. Tímto se monitoring 

dostává do sféry zpracování osobních údajů a pravidla jeho využívání jsou o to 

přísnější. 

Prvním zásadním důsledkem používání kamerového systému se záznamem je 

skutečnost, že se zaměstnavatel stává správcem128 osobních údajů a dopadají na něj 

s tím spojené povinnosti zmíněné shora. Zejména tedy musí vyhovět všem požadavkům 

a testům, které na něj legislativa klade, a to ještě před započetím provozování takového 

kamerového systému. Z charakteru kamerového systému vyplývá, že se jedná o 

automatizovaný technický prostředek, a zásah, který jeho provozování způsobí do práv 

a svobod fyzických osob, je velmi invazivní. Primární roli pro posouzení přípustnosti 

tak bude hrát zejména účel a výsledek testu jeho proporcionality spolu se stanovením 

přiměřeného rozsahu jeho používání. 

Zajímavou otázkou je přípustnost tajného sledování zaměstnanců, tedy 

takového, o kterém nejsou zaměstnanci ze strany zaměstnavatele informováni, resp. 

zaměstnavatel nemusel splnit a nesplnil svou informační povinnost. Evropský soud pro 

lidská práva ve své judikatuře týkající se čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod stanoví několik nezbytných podmínek, na základě kterých může 

dojít k legálnímu tajnému sledování fyzických osob. Učiněné závěry jdou plně 

vztáhnout na všechny druhy sledování, tedy i na sledování kamerovým systémem, a i na 

fyzické osoby – zaměstnance. Prvním předpokladem je existence zákonného podkladu 

ve vnitrostátním právu, který vedle samotné možnosti tajné sledování provádět 

zakotvuje i jeho vlastní limity. Druhým předpokladem je splnění testu proporcionality a 

třetím je existence orgánu či nástroje, který slouží ke kontrole tajného sledování. 

České právní prostředí zná řadu zákonů, které upravují nějakou formu tajného 

sledování, např. trestní řád, správní řád, zákon o výkonu trestu odnětí svobody a zákon 

o výkonu vazby, zákon o Policii ČR, zákony upravující fungování tajných služeb či 

 

 

128 Dle čl. 4, odst. 7 obecného nařízení je správcem subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování 

osobních údajů. 
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zákony o telekomunikačních a poštovních službách. Žádný z nich ale neupravuje 

vysloveně pracovněprávní oblast. Sám zákoník práce pak tuto problematiku upravuje 

pouze v již citovaném ustanovení § 316, nicméně v něm stanoví podmínku informování 

zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Lze tedy uzavřít, že na pracovněprávním poli 

v soukromém vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel je takový postup zcela nepřípustný a 

zákonné zmocnění svědčí zpravidla státním nebo veřejným orgánům. Takový závěr 

stvrzuje i judikatura např. Nejvyššího soudu, který stanoví, že hranice nepřípustnosti 

důkazu v civilním řízení začínají tam, kdy by mělo v souvislosti s provedením důkazu 

dojít k porušení ústavního práva fyzické osoby na její soukromí.129 

 

4.2.3. Možnost použití kamerového systému v soudním sporu 

Obecné pravidlo pro použití důkazního prostředku je stanoveno v ustanovení § 

125 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, který stanoví, že za důkaz 

mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Je nasnadě, že absolutní 

výjimku tvoří důkazní prostředky, které byly pořízeny v rozporu se zákonem. To 

konstatuje i ustálená judikatura Nejvyššího soudu: „navrhne-li účastník občanského 

soudního řízení k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl pořízen nebo účastníkem 

opatřen v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jehož pořízením nebo 

opatřením došlo k porušení práv jiné fyzické nebo právnické osoby, soud takový důkaz 

jako nepřípustný neprovede. Nepřípustným důkazem je proto i záznam telefonického 

rozhovoru, který byl takto pořízen bez vědomí hovořících osob.“130 Pokud tedy 

zaměstnavatel pořídil záznam z kamerového systému za dodržení všech shora 

popsaných pravidel a v souladu se závaznými předpisy, není důvodu, aby kamerový 

záznam nemohl posloužit jako důkazní prostředek. 

Rovněž za splnění uvedených podmínek nehraje roli, zda je kamerový záznam 

navrhnut a proveden jako důkazní prostředek v civilním (např. o náhradu škody) nebo 

pracovněprávním sporu (např. o neplatnost výpovědi nebo okamžitého zrušení 

pracovního poměru), nebo zda je použit jako důkaz v trestním či přestupkovém řízení. 

Z dob ještě platné ohlašovací povinnosti provozovatele kamerového systému existuje 

 

 

129 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 22 Cdo 3717/2008. 
130 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1009/98. 
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judikatura, která a priori nezapovídá využití kamerového záznamu v civilním řízení, 

pokud jeho provozování nebylo předem nahlášeno Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

ale soudům ukládá povinnost přezkoumat celkovou oprávněnost a zákonnost jeho 

provozování, a tedy i z něj pojatého navrhovaného důkazu. K tomu Nejvyšší správní 

soud judikoval: „je-li kamerový systém, z něhož pochází posuzovaný záznam, 

provozován bez oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů (§ 16 zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů), nejde jen z tohoto důvodu o důkaz nezákonný. Porušení 

této povinnosti má ve vztahu k dokazování pouze ten následek, že, má-li být takto 

pořízený záznam použit jako důkaz ve správním či soudním řízení, neplatí presumpce 

provozování tohoto systému v souladu se zákonem, a bude tak nutné provést celkové 

posouzení, zda docházelo ke zpracovávání osobních údajů v rozporu se zákonem, či 

nikoliv.“131 K přípustnosti důkazu získaného bezpečnostním kamerovým systémem pro 

účely trestního řízení ve vztahu k právu na ochranu soukromí pak Ústavní soud 

shledává, že: „nesplnění oznamovací povinnosti dle ustanovení § 16 zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, nelze hodnotit jako porušení právního předpisu takové 

závažnosti, která by měla za následek absolutní neúčinnost důkazu získaného 

průmyslovou kamerou. Monitorování veřejného místa kamerou a následné pořízení 

trvalého záznamu spadá pod ochranu poskytovanou článkem 10 Listiny základních práv 

a svobod a článkem 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

(dále jen „Úmluva“). Obecně je pro účely hodnocení, zda došlo k nedovolenému zásahu 

do soukromí ze strany orgánů veřejné moci, nutno zkoumat, zda byla zaznamenána 

soukromá záležitost či veřejná událost a zda byl získaný materiál určen pro omezené 

použití či měl být dostupný široké veřejnosti. Běžné použití bezpečnostních kamer samo 

o sobě, ať na ulici nebo v prostorách jako nákupní centrum nebo policejní stanice, kde 

slouží legitimnímu a předvídatelnému účelu, není problematické z pohledu článku 8 

odst. 1 Úmluvy.“132 

Mnohem složitější je otázka, zda a v jaké míře je použitelný kamerový záznam, 

který byl pořízen v rozporu se závaznými pravidly nebo s účelem monitoringu. K těmto 

otázkám Nejvyšší správní soud zaujal nikoli zcela kategorické stanovisko: „i za situace, 

kdy kamerový záznam pořízený soukromou osobou, který zasahuje do sféry 

 

 

131 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2011, čj. 2 As 45/2010-68. 
132 Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09. 
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osobnostních práv zaznamenané osoby, nebyl pořízen s jejím souhlasem či v souladu se 

zákonnými výjimkami, není jeho použitelnost pro potřeby dokazování ve správním řízení 

zcela vyloučena. V těchto případech je vždy nutno poměřit legitimitu cíle, kterého mělo 

být pořízením záznamu dosaženo, na straně jedné a přiměřenost užitého postupu na 

straně druhé. Je tak vždy nutno uvážit, zda v konkrétním případě může nad ochranou 

osobnostních práv dotčeného subjektu převážit zájem společnosti na objasnění a 

potrestání deliktních jednání a především pak ochrana ústavně zaručených práv 

pořizovatele takového záznamu.“133 

Ačkoli tedy závěr v judikatuře nejvyšších soudů a Ústavního soudu není 

kategorický, je zřejmé, že úspěšné provedení nezákonně získaného důkazního 

prostředku v podobě kamerového záznamu je přinejmenším velmi problematické. 

 

4.3. Monitoring telefonu 

Pro dvě následující podkapitoly je zásadní článek 13 Listiny základních práv a 

svobod, který chrání listovní tajemství.134 Sám Ústavní soud lehce prolamuje absolutní 

ochranu takového tajemství, když v judikoval, že: „právo na ochranu před 

neoprávněnými zásahy do soukromí se zpravidla vztahuje na případy zásahů do 

soukromé a rodinné sféry, v nichž jednotlivec projevuje svou osobnost svobodně a 

autonomně. V této sféře se však neocitá za situace, kdy v prostředí zaměstnavatele 

vystupuje a plní funkce pracovního charakteru. Rovněž pak listovní tajemství, tajemství 

jiných písemností a záznamů, tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo 

jiným podobným zařízením, nelze vztahovat na činnost, která má být svou povahou 

činností pracovní.“135 Uvedená výluka neplatí bez dalšího – je zřejmé, že monitoring, 

který listovní tajemství narušuje a prolamuje, musí splňovat všechna výše uvedená 

kritéria, vč. testu proporcionality. Nelze tedy uzavřít, že na půdě zaměstnavatele, tedy 

na místě, kde zaměstnanec vykonává práci, automaticky neplatí ústavní a zákonná 

 

 

133 Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09. 
134 Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných 

v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které 

stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným 

podobným zařízením. 
135 Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. I. ÚS 452/09. 
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ochrana soukromí. Jen jsou dány podmínky, za kterých před ní lze upřednostnit 

oprávněný zájem zaměstnavatele. 

Stejně jako v případě provozování kamerového systému, je i v případě 

provozování odposlechu telefonních hovorů pro určení, zda se jedná o zpracovávání 

osobních údajů, rozhodující skutečnost, zda je při něm pořizován záznam hovoru. 

V případě, že nikoli, a probíhající telefonní hovor je jen poslouchán zaměstnavatelem, 

nejde o zpracování osobních údajů a neuplatní se na tento monitoring např. obecné 

nařízení. Pokud ale záznam proveden je, logicky se o zpracování osobních údajů jedná. 

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro provádění monitoringu telefonních 

hovorů, musí se v co nejvyšší míře pokusit zajistit, aby byly monitorovány jen hovory 

služební povahy. Toto zpravidla není možné provést žádným nástrojem individuálně 

v případě toho kterého hovoru. Existují nicméně postupy a principy, jejichž dodržení 

jednak zajistí legální provádění monitoringu ze strany zaměstnavatele, a jednak umožní 

jeho legitimní očekávání ze strany zaměstnanců. 

Na základě shora uvedeného je proto důležité i dělení na pevné telefonické linky 

a mobilní telefony, resp. obecná telefonní čísla, která jsou u zaměstnavatele vázáná na 

konkrétní pracovní pozici a nikoli na konkrétního zaměstnance, a osobní telefonní čísla, 

která jsou přidělena určené fyzické osobě. Za typický příklad obecné telefonní linky 

slouží číslo vedené např. na recepci podniku, u kterého se v pracovním pořádku střídá 

více zaměstnanců. V takovém případě je zaznamenávání určitých údajů o probíhajících 

hovorech (např. dobu, telefonní čísla volajících, určení, zda jde o hovor placený 

zvýšeným tarifem atd.) vcelku očekávatelné a může být přijatelné. Na druhém konci 

uvažovaného spektra situací je typicky mobilní telefon svěřený konkrétnímu 

zaměstnanci, kde lze předpokládat jeho využití i ke sdělením osobní povahy. Pokud 

navíc mají zaměstnanci dovoleno, resp. nemají jakýmkoli způsobem zakázáno, 

používání telekomunikačních prostředků zaměstnavatele pro svou osobní potřebu, je 

jejich monitoring prakticky vyloučen, jelikož lze důvodně předpokládat i soukromý 

charakter hovorů a sdělení. 

Zcela mimo shora uvedenou problematiku stojí monitoring hovorů, ať už 

z pevných nebo mobilních linek, prováděný v tzv. call centrech. Ty totiž typicky spadají 
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pod ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b)136 a c)137 obecného nařízení, jelikož takové 

hovory slouží pro uzavření smluv nebo plnění na jejich základě, čímž je naplněn právní 

důvod pro jejich monitoring, zpracování zaznamenaných osobních údajů a tedy i pro 

ochranu práv zaměstnavatele. 

 

4.4. Monitoring služebního počítače 

Ustanovení § 316 odst. 1 zákoníku práce expressis verbis uvádí výpočetní 

techniku jako pracovní prostředek zaměstnavatele, který zaměstnanci smí používat ke 

svým osobním potřebám jen s jeho souhlasem (k problematice souhlasu vizte kapitolu 

4). Očekávatelná míra soukromí zaměstnance ve vztahu ke kontrole činnosti, které na 

služebním počítači provádí, se tak odvíjí od toho, zda disponuje souhlasem 

zaměstnavatele k jeho používání i mimo sjednaný výkon práce. 

Pokud zaměstnanec souhlasem k soukromému využívání služebního počítače 

nedisponuje, musí očekávat přiměřený způsob kontroly dodržování takového 

nesouhlasu ze strany zaměstnavatele. A vice versa, zaměstnavatel je oprávněn 

adekvátním způsobem monitorovat činnost zaměstnanců na služebním počítači, zda ho 

nepoužívají i pro své osobní potřeby. 

Pokud zaměstnavatel souhlas dle ustanovení § 316 odst. 1 zákoníku práce udělil, 

je namístě, že nemůže legitimně vykonávat kontrolu nad způsobem využití služebního 

počítače. V takovém případě by narušení soukromí zaměstnance nebylo možné opřít o 

žádný v praxi myslitelný právní titul. Mimo to ale zaměstnavatel může provádět 

monitoring výpočetní techniky svěřené do používání zaměstnanců, je-li dán důvod dle 

ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce, tedy je-li dán závažný důvod spočívající ve 

zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Tím za určitých okolností může být zájem na 

ochraně specifického obchodního tajemství, know-how či majetkových hodnot 

zaměstnavatele. 

 

 

136 Pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, je zpracování 

(pouze v odpovídajícím rozsahu) zákonné. 
137 Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, je 

zpracování (pouze v odpovídajícím rozsahu) zákonné. 
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V praxi je ale žádoucí, aby zaměstnavatel využíval méně invazivní prostředky 

kontroly výpočetní techniky, a to takové, které kontrolou v pravém slova smyslu nejsou, 

a přesto zvládnou mnohdy lépe dosáhnout jejího účelu. Jedná se o preventivní opatření, 

která předejdou samotnému jevu, který by bylo nutné kontrolovat. Může se jednat např. 

o takovou firemní politiku oprávnění, na jejímž základě řadovým zaměstnancům bude 

znemožněno instalovat programy bez patřičného oprávnění, ukládat, přepisovat a číst 

určité soubory, nebo se dostat do určitých míst v síti. 

Vedle preventivních opatřeních by samotnému monitoringu ze strany 

zaměstnavatele mělo předcházet vnitřní opatření, stanovené např. v interním předpise, 

které stanoví, které konkrétní místo v síti, jak označené místo na disku nebo jaké 

pojmenování souborů je určené pro osobní potřebu zaměstnanců. Tímto opatřením lze 

předejít konfliktům mezi očekávatelnou mírou soukromí zaměstnanců a naplnění 

legitimního účelu kontroly služebních počítačů zaměstnavatele. 

S používáním služebního počítače v dnešní době prakticky neodmyslitelně patří 

i využívání přístupu na internetovou síť a tím i internetového připojení zaměstnavatele. 

Málokdy vzniká zaměstnavateli přímá škoda v souvislosti s využíváním těchto komodit 

pro soukromou potřebu zaměstnance, snad by si šlo představit jen případ enormního 

vytěžování firemní sítě a tím způsobeného kolapsu síťové komunikace. V praxi se lze 

spíše setkat s ušlým ziskem zaměstnavatele spočívajícího v tom, že zaměstnanec netráví 

pracovní dobu výkonem práce, ale soukromými aktivitami na internetu. Nejvyšší soud 

judikoval, že „kontrolu zákazu užívání výrobních a pracovních prostředků 

zaměstnavatele pro osobní potřebu zaměstnance lze přiměřeným způsobem vykonávat 

sledováním navštěvovaných internetových stránek. O soukromí zaměstnance jistě 

vypovídá i údaj o tom, které internetové stránky sleduje, avšak podstatou kontroly není 

toto zjištění, nýbrž pouze zjištění, zda zaměstnanec sleduje takové internetové stránky, 

které s výkonem jeho práce nesouvisejí.“138 Uvedené však nic nemění na závěru, že 

výkonnost zaměstnance se má v prvé řadě sledovat a kontrolovat vedoucími 

zaměstnanci, které představují nástroj méně invazivní do soukromí zaměstnanců. 

 

 

 

138 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1771/2011. 
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4.5. Monitoring korespondence 

Korespondence, jako forma komunikace prostřednictvím písemných, možná 

přesněji textových, zpráv, je pravděpodobně nejrozšířenější formou dorozumívání mezi 

lidmi. Zákoník práce na ni pamatuje jak v odstavci prvním ustanovení § 316 

(zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu… ani 

jeho telekomunikační zařízení), kterým stanoví pravidla přiměřené kontroly, tak 

v odstavci druhém téhož ustanovení (zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu 

spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí 

zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že 

podrobuje zaměstnance… kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek 

adresovaných zaměstnanci), kterým se stanoví podmínky pro její sledování. 

Tradiční formou korespondence je listinná, avšak standardní součástí pracovních 

prostředků jsou dnes rovněž pracovní (služební) e-mailová schránka k obsluze e-

mailové korespondence a další technické prostředky umožňující elektronickou 

komunikaci. Povahu touto formou učiněných právních jednání staví na roveň písemné 

formě i občanský zákoník.139 

Pro monitoring listovní (listinné) korespondence je opět nutné stanovit pravidla 

pro primární rozdělení zásilek na ty, které je možné považovat za osobní určitého 

zaměstnance (byť doručované na pracoviště), a ty, které je možné považovat za 

pracovní korespondenci. Základním znakem pro takové rozlišení je způsob uvedení 

adresáta – je-li na prvním místě název zaměstnavatele a pod ním jméno zaměstnance, je 

zvykem, že se jedná o pracovní korespondenci, Zaměstnavatel má právo ji otevřít, 

evidovat v poštovní knize a přiřadit příslušenému zaměstnanci ke zpracování (jméno 

zaměstnance tak slouží k ulehčení takového přiřazení), aniž by tím zaměstnavatel 

porušoval právo na soukromí zaměstnance a dopouštěl se tím zpracování jeho osobních 

údajů. Pakliže je na prvním místě adresáta uvedeno jméno zaměstnance a na druhém 

jméno zaměstnavatele, bývá zvykem, že to je tam uvedeno jen pro ulehčení doručení 

zásilky, jinak soukromé, zaměstnanci. Zaměstnavatel by neměl a priori přistupovat 

k otevření takové zásilky a jejímu zařazení do (dalším osobám přístupné) poštovní 

 

 

139 Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými 

prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby (zákon č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, § 562). 
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knihy. To samé samozřejmě platí i pro zásilky, na kterých je adresátem jen zaměstnanec 

a které směřují na adresu zaměstnavatele, nicméně bez uvedení jména či firmy 

zaměstnavatele. 

Poněkud složitější je situace ohledně e-mailové schránky, resp. adresy, která ji 

tvoří. Pokud je složena z názvu pracovní pozice či konkrétního úseku zaměstnavatele a 

jeho domény, např. recepce@firma.cz, ucetni@zamestnavatel.cz, dpo@spolecnost.cz, 

jedná se o schránku zpravidla ve vlastnictví zaměstnavatele a je považována za 

veřejnou. Na tomto jejím charakteru nic nemění ani skutečnost, že ji má přidělenou ke 

zpracování jeden konkrétní zaměstnanec. Jakmile je však součástí e-mailové adresy 

jméno a příjmení zaměstnance, např. jmeno.prijmeni@zamestnavatel.cz, jedná se o jeho 

osobní údaj a schránka je považována za soukromou. Na této skutečnosti nemění ničeho 

ani doména zaměstnavatele, která je v jeho vlastnictví, nebo mu k ní svědčí jiný právní 

titul. Čtení, tedy zpracování, zpráv došlých do takových e-mailových schránek, je 

v obecné rovině vyloučeno. Možné je sledování a vyhodnocování jen obecných 

parametrů (např. množství zpráv, datový provoz na serverech příchozí a odchozí pošty). 

Výjimkou pak jsou standardně situace, kdy např. kvůli nepřítomnosti zaměstnance a 

jeho neschopnosti zpracovávat jeho e-mailovou schránku má zaměstnavatel důvodnou 

obavu o vzniku újmy v důsledku prodlení se zpracováním či předáním zpráv. Přistoupí-

li zaměstnavatel za takové situace k monitoringu zpráv, musí mít na paměti, že primárně 

takové situaci má předcházet např. stanovením pravidel pro nastavení automatické 

odpovědi s uvedením náhradního kontaktu (jiného zaměstnance) odesílatelům. Pakliže 

ani to není možné, tak jakmile se zaměstnavatel při čtení konkrétní zprávy dozví o jejím 

soukromém charakteru (např. z jejího předmětu, náhledu na její úvod, osoby 

odesílatele), musí čtení takové zprávy okamžitě ukončit. 

Ve shora uvedených případech je samozřejmě nutné o sledování zpráv a zásilek 

zaměstnance informovat a tím mu dát i zavčasu možnost soukromé zprávy smazat. 

 

4.6. Monitoring polohy 

Moderní technologie dnešní doby umožňují pomocí satelitů a družic sledovat a 

zaznamenávat polohu, pohyb, směr a rychlost objektů a lidí, a tedy i zaměstnanců. Pro 

zaměstnavatele jde o vítaný a často i nezbytný prostředek pro ochranu pracovních 

prostředků, sledování výkonu práce a jeho optimalizaci, ale i monitoring zaměstnanců a 
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dodržovaní předpisů. V každém případě jsou ale takto získané informace velice 

choulostivé povahy. Zpravidla totiž (byť v kombinaci s jinými údaji) umožňují 

identifikaci konkrétního zaměstnance, a proto je jejich používání a využívání 

zpracováním osobních údajů. 

Nejběžnějším způsobem využití nějakého globálního pozičního systému140 ze 

strany zaměstnavatele je sledování firemních vozů svěřených zaměstnancům. Tvrzeným 

účelem v praxi bývá jak kontrola dodržování pracovní doby, plnění přidělených úkolů, 

kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (povinné přestávky v práci), tak i 

ochrana majetku (v případě dohledávání ukradeného vozidla) či plnění zákonných 

povinností (elektronická evidence knihy jízd). Nicméně pracovní skupina pro ochranu 

údajů WP29 uvedla, že zaměstnavatel musí vždy hledat nejméně invazivní prostředky, 

zamezit nepřetržitému sledování a například zvolit systém, který zašle upozornění, 

pokud zaměstnanec překročí předem nastavenou virtuální hranici. Zaměstnanec musí 

být schopen mimo pracovní dobu vypnout každé monitorovací zařízení a musí se mu 

vysvětlit, jak to udělat. Zařízení ke sledování vozidel nejsou zařízeními pro sledování 

zaměstnanců. Jejich funkcí je sledování nebo monitorování lokalizace vozidel, ve 

kterých jsou instalována. Zaměstnavatelé by je neměli považovat za zařízení ke 

sledování nebo monitorování chování či místa výskytu řidičů nebo jiných zaměstnanců, 

například zasíláním upozornění na rychlost vozidla.141 Nicméně zpracování 

lokalizačních údajů může být odůvodněné v případech, kdy slouží k monitorování 

přepravy osob či zboží nebo k lepší distribuci zdrojů u služeb v rozptýlených lokalitách 

(např. pro plánování operací v reálném čase), nebo v případech, kdy je účelem 

bezpečnost samotného zaměstnance nebo jemu svěřeného zboží či vozidel. Pracovní 

skupina naopak považuje zpracování údajů za nadbytečné v případech, kdy si mohou 

zaměstnanci své cesty volně organizovat dle vlastního uvážení, nebo v případech, kdy je 

účelem zpracování údajů pouze sledování práce zaměstnance, která by mohla být 

sledována jiným způsobem.142 

 

 

140 Nejčastěji systémy americké GPS, evropského Galilea či ruského Glonassu. 
141 Stanovisko 13/2011 ke geolokalizačním službám u inteligentních mobilních zařízení, přijaté dne 16. 5. 

2011. 
142 Stanovisko 5/2005 pracovní skupiny podle článku 29 k používání lokalizačních údajů v souvislosti s 

poskytováním služeb s přidanou hodnotou, přijaté dne 25. 11. 2005. 
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Bez ohledu na sledovaný účel, zaměstnavatel musí splnit všechny další 

podmínky jeho používání – od splnění testu proporcionality, subsidiarity, přes splnění 

informační povinnosti vůči zaměstnanci až po možnost deaktivace sledovacího zařízení, 

je-li zaměstnanci umožněno vozidlo používat i pro osobní potřeby. 

Méně častým způsobem sledování polohy, a o to více problematickým, je 

monitoring pohybu přímo samotných zaměstnanců. V minulosti se k němu uchýlila 

Česká pošta, s. p., kdy po dobu jednoho roku zpracovávala následující údaje o svých 

doručovatelích a jejich pracovní činnosti: délka trasy, čas strávený na trase, 

vyhodnocení, zda se doručovatel pohyboval pouze ve svém okrsku, evidence a 

zobrazení sledovaných událostí označených doručovatelem v průběhu pochůzky, 

procentuální vyjádření obslužnosti doručovacího okrsku (poměr navštívených 

doručovacích míst vůči celkovému počtu doručovacích míst), doručovací místa s 

největším počtem návštěv, kompletní rozpis navštívených/nenavštívených doručovacích 

míst. Městský soud v Praze takovou praxi shledal jako nepřípustný zásah do soukromí 

zaměstnance. Uvádí, že:  „je třeba rozlišovat získávání informací zaměstnavatelem o 

výkonu práce zaměstnanci a shromažďování osobních údajů zaměstnanců. Kontrola 

výkonu práce prováděná zaměstnavatelem je oprávněná tehdy, jestliže nenarušuje 

soukromí zaměstnance na pracovišti s výjimkou závažných důvodů spočívajících ve 

zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. V daném případě žalobce údaje shromažďoval 

systematicky po dobu jednoho roku a povahu jeho činnosti nelze dle názoru soudu 

považovat za tak zvláštní, že by mohla odůvodňovat narušení soukromí doručovatelů na 

pracovišti, to je při pochůzce na trase v doručovacím okrsku. … využití předmětné 

technologie nemohlo zabránit případnému nedoručení zásilek adresátům, ani nemohlo 

takové nesprávné jednání zachytit. Samotná povinnost plnit podmínky licence a zákona 

nečiní z činnosti žalobce takovou činnost, která by odůvodňovala nerespektování 

soukromí zaměstnanců na pracovišti.“143 V uvedeném rozhodnutí soud shrnuje tři 

podstatná kritéria, ve kterých je nutné vzájemně poměřovat ve vzájemné kolizi stojící 

základní práva a svobody (při uvážení o jakékoli formě monitoringu zaměstnanců): 

a) kritérium vhodnosti – určuje, zdali opatření omezující základní právo 

umožňuje dosáhnout sledovaný cíl; 

 

 

143 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 5. 2017, sp. zn. 6 A 42/2013-48. 
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b) kritérium potřebnosti – porovnává zvolený prostředek k ochraně práv s 

jinými v úvahu připadajícími opatřeními, umožňujícími dosáhnout 

stejného cíle, avšak zasahujícími do konfliktních práv (práv na soukromí 

zaměstnanců) v menší míře; 

c) kritérium porovnání závažnosti – je testem proporcionality dvou v kolizi 

stojících práv. 

 

4.7. Informační systémy zaměstnavatele 

Ruku v ruce s technickou vyspělostí společnosti, dosaženou mírou elektronizace 

a možnostmi, které jsou v důsledku tohoto trendu čím dál tím dostupnější, se rozšiřuje 

využívání takových informačních systémů zaměstnavatele, které mu umožňují 

komplexně spravovat veškeré jeho agendy, a to nebývale jednoduše. V informačních 

systémech tak zaměstnavatelé mnohdy realizují i samotnou výrobu statku, který je živí a 

který je jejich primárním produktem (grafické návrhy, účetní výkazy, sepsané smlouvy, 

projektové dokumentace…). Neslouží tak již jen k druhotným potřebám, jako je např. 

evidence docházky zaměstnanců, vedení účetnictví, správu registru dokumentů atd. 

O to lákavější se pro mnohé zaměstnavatele jevilo podrobit takovýto komplexní 

informační systém i kompletnímu monitoringu činnosti svých zaměstnanců nástroji, 

jako je logování úderů klávesnice a pohybů kurzorem, snímání obrazu a zvuku 

z integrované kamery a mikrofonu na počítači zaměstnance, ukládání a odesílání 

snímků obrazovky apod. Je zjevné, že v takových případech by šlo jen stěží najít právní 

důvod pro monitoring zaměstnanců a jejich chování založený na oprávněném zájmu 

zaměstnavatele. 

 

4.8. Docházkový systém 

Moderní systémy a technické prostředky již relativně dlouhou dobu umožňují 

podmínit vstup zaměstnance na pracoviště a pohyb na něm (např. mezi místnostmi, 

patry, budovami) vždy přihlášením, resp. odhlášením zaměstnance pomocí jemu 

přiděleného čipu nebo jiného zařízení. V takovém případě zpravidla dojde k zachování 

informace o tom, kdo a kdy do dané zóny vstoupil nebo z ní odešel. 
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Jako prostředek pro ochranu majetku zaměstnavatele, pokud je to důvodné, 

systém na tomto principu skutečně sloužit může, stejně jako pro možnost aplikace 

různých přístupových oprávnění různých zaměstnanců do různých prostor 

zaměstnavatele. Rovněž jeho použití jako nástroje pro sledování či vyhodnocování 

docházky jednotlivých zaměstnanců je zpravidla umožněno, a to s ohledem na 

ustanovení § 96 zákoníku práce: 

(1) Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s 

vyznačením začátku a konce 

a) odpracované 

1. směny, 

2. práce přesčas, 

3. další dohodnuté práce přesčas, 

4. noční práce, 

5. doby v době pracovní pohotovosti, 

b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel. 

(2) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci 

nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu 

mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele. 

Jak patrno, zákoník práce (ani jiný předpis), nestanoví formu vedení takové 

evidence a je tak zcela na uvážení zaměstnavatele, kterou zvolí. Elektronický 

docházkový systém má své nesporné výhody a je v praxi proto velmi rozšířený. Nadto, 

evidence pracovní doby je obligatorním důvodem pro zpracovávání osobních údajů 

zaměstnanců (zpracovávání osobních údajů uložené přímo zákoníkem práce), což 

umožňuje zaměstnavateli extenzivně využívat prostředků počítačové techniky ke 

splnění této povinnosti.144 

 

 

 

144 ŠTEFKO, Martin. § 96 [Evidence pracovní doby]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, 

BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, 

PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, 

Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 521. 
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5. Flexibilní formy zaměstnání a jejich monitoring 

Flexibilita v pracovním právu je živým tématem posledních dekád, jehož 

zvládnutí na poli teorie i praxe si klade za cíl modernizaci pracovněprávních vztahů a 

zvýšení konkurenceschopnosti na globálním trhu práce. Nejedná se o institut, který 

tohoto cíle dosáhne sám – musí jít o vyváženou a citlivou kombinaci s jistotou, stálostí a 

ochranou, které pracovní vztahy tradičně nabízejí. Tato kombinace je nazývána 

flexikurita (u nás často flexijistota), označující schopnost využití toho nejlepšího 

z flexibility, tedy pružnosti a schopnosti reagovat na společenské a individuální změny a 

potřeby na jedné straně, a sekurity, tedy jistoty a pevnosti, které na druhé straně nabízejí 

sociální jistoty, ochranu a zabezpečení.145 

Při uvažování o flexibilitě v pracovním právu lze uvažovat o flexibilitě 

v souvislosti s pracovněprávním vztahem jako takovým, zejména co se týká možnosti 

jeho sjednání, změny, ukončení a volby jeho charakteru. Mezi takové pracovněprávní 

vztahy jsou tradičně řazeny: 

a) dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – ačkoli se právní 

úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení 

práce146 a dohody o pracovní činnosti147, z historického hlediska rozvolňuje, 

v ustanovení § 74 zákoníku práce stále zůstává (už jen) apel, že zaměstnavatel má 

zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Přesto 

zaměstnavatel může velmi flexibilně zajišťovat své produkční potřeby i zaměstnanci, 

kteří svou práci konají na základě uvedených dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. O kolik je takový vztah na jedné straně flexibilnější, o to je na druhé straně 

 

 

145 Tento přístup vyjádřila např. Evropská komise v Zelené knize – Modernizace pracovního práva, jejímž 

cílem je řešit výzvy 21. století ze dne 22. 11. 2006. 
146 Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v 

kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro 

zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o 

provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Zákon č. 262/2006 Sb., 

Zákoník práce, § 75. 
147 Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce 

nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není 

možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se 

posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 

týdnů. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a 

doba, na kterou se dohoda uzavírá. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 76. 
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méně ochraňující ve vztahu k zaměstnancům. Zákoník práce výslovně uvádí, že se na 

práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr neuplatní 

úprava pro výkon práce v pracovním poměru, jde-li o převedení na jinou práci a 

přeložení, dočasné přidělení, odstupné, pracovní dobu a dobu odpočinku (výkon práce 

však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích), překážky v práci na 

straně zaměstnance, dovolenou, skončení pracovního poměru, odměňování (s výjimkou 

minimální mzdy) a cestovní náhrady.148 Nesporným projevem flexibility, kterého se 

mohou zaměstnanci těšit, je pak skutečnost, že dohodách o pracích konaných mimo 

pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.149 

Vedle toho pak pro určitou skupinu zaměstnanců je tento druh pracovního vztahu 

ekonomicky výhodnější kvůli nižší daňové zátěži. 

b) pracovní poměr na dobu určitou – pracovní poměr trvá po dobu 

neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.150 Sjednání doby trvání 

pracovního poměru není obligatorní náležitostí pracovní smlouvy. Proto, není-li určena, 

platí nevyvratitelná domněnka, že byl pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou. Doba, 

na kterou se případně sjednává, musí být stanovena určitě – ať už uvedení data skončení 

nebo definováním události, která nastane (skončení sezony, mateřské dovolené jiné 

zaměstnankyně nebo rodičovské dovolené jiného zaměstnance atd.) Doba trvání 

pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 

roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována 

nejvýše dvakrát.151 Tato forma pracovního poměru má pro zaměstnavatele řadu výhod. 

Díky jeho využití mohou pružněji reagovat na situaci na trhu, lépe plánovat své lidské 

zdroje (např. sjednáním nového pracovního poměru po dobu trvání nepřítomnosti jiného 

zaměstnance či v sezónním vytížení), s jejich skončením se nepojí další ekonomická 

zátěž (např. ve formě odstupného) a umožňuje zaměstnavatelům důkladněji vyzkoušet 

nové zaměstnance, pokud by standardní zkušební doba s ohledem na charakter a 

náročnost práce nepostačovala. Z pohledu zaměstnanců je pak lákavé, že jejich jistoty 

(odměna za práci, pracovní doba, nárok na dovolenou) se řídí stejnými pravidly, jako 

v případě pracovního poměru na dobu neurčitou.  

 

 

148 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 77 odst. 2. 
149 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 74 odst. 2. 
150 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 39 odst. 1. 
151 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 39 odst. 2. 
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c) dočasné přidělení zaměstnance – flexibilita v pracovněprávních vztazích 

se projevuje i skrze tento institut.152 S jeho využitím nemusí zaměstnavatel, který po 

určitou dobu nemá pro svého zaměstnance uplatnění, s ním ukončit pracovní poměr, ale 

v případě, že s tím zaměstnanec souhlasí, může jeho zaměstnavatel s jiným 

zaměstnavatelem, kterému ve stejném čase naopak pracovní síla schází, uzavřít 

obchodní dohodu o dočasném přidělení zaměstnance, a ten pak po určitou dobu pracuje 

pro nového zaměstnavatele. Důležitým aspektem je bezúplatnost takové dohody, jelikož 

nový zaměstnavatel má nárok jen na úhradu vzniklých nákladů. Výhodou pak pro 

zaměstnance je aplikace principu rovného zacházení, takže má jistotu, že nebude 

pracovat za horších pracovních nebo mzdových podmínek, než za jakých pracuje nebo 

by pracoval srovnatelný zaměstnanec zaměstnavatele, ke kterému byl dočasně přidělen. 

d) agenturní zaměstnávání – jedná se o situaci, kdy zaměstnavatel na 

základě povolení podle zvláštního právního předpisu153 (dále jen „agentura práce“) 

dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na 

základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se 

agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní 

smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto 

práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.154 

Uživatelem je tedy zaměstnavatel, který si touto formou obstarává výkon zaměstnanců. 

Ti jsou přiděleni k uživateli na základě písemného pokynu, tedy jednostranného úkonu, 

ze strany agentury práce (skutečného zaměstnavatele přidělovaného zaměstnance). 

Flexibilita je zjevná v tom aspektu, že jde o relativně rychlé zajištění i většího množství 

zaměstnanců, které umožňuje velmi operativně vykrývat aktuální potřeby 

zaměstnavatelů. Pro zaměstnance je výhodou, že ve vztahu k agentuře práce požívají 

výhod vyplývajících ze závislé práce. 

 

 

152 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 43a. 
153 Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává generální ředitelství Úřadu práce na základě žádosti 

právnické nebo fyzické osoby. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 60. 
154 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 307a. 
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Dále lze flexibilitu spatřovat v jistých prvcích či institutech obsažených v 

pracovněprávních vztazích. Ponecháme-li stranou ujednání o kratší pracovní době,155 

zásadními z pohledu zaměstnanců na stanovení doby, kterou jsou kdy povinni strávit 

v práci, jsou instituty týkající se rozvržení pracovní doby: 

a) nerovnoměrné rozvržení pracovní doby – úpravu rovnoměrného či 

nerovnoměrného rozvržení pracovní doby obsahuje zákoník práce. V ustanovení § 81 a 

násl. zákoník práce stanoví, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, který určí i 

začátek a konec směn. Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního 

týdne a při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby 

toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. Oproti 

rovnoměrnému rozvržení pracovní doby je nerovnoměrným rozvržením pracovní doby 

rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny 

stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná 

týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě 

kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní 

smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.156 Typickým 

příkladem je tzv. krátký a dlouhý týden v maloobchodních prodejnách. V praxi je tím 

sledována např. hospodářská či provozní potřeba zaměstnavatele, ale i osobní potřeba 

zaměstnanců, kteří se díky ní mnohdy mohou v domácnosti lépe střídat např. v péči o 

potřebné členy rodiny; 

b) pružná pracovní doba – je institutem, na základě kterého se zaměstnanec 

může v rámci daných pravidel flexibilně sám rozhodovat, kolik času ten který den budě 

věnovat výkonu sjednané práce. Toto jeho uvážení v praxi vychází z požadavků 

zaměstnavatele, které místo odpracované doby akcentují splnění pracovních úkolů 

zaměstnancem do určitého termínu. Úpravu obsahuje ustanovení § 85 zákoníku práce, 

které stanoví, že pružné rozvržení pracovní doby zahrnuje časové úseky základní a 

volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje zaměstnavatel. V základní 

pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti a v rámci volitelné pracovní 

doby si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby. Celková délka směny 

 

 

155 Kratší pracovní doba pod rozsah stanovené týdenní pracovní doby může být sjednána pouze mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší 

pracovní době. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 80. 
156 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 78 odst. 1, písm. m). 
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nesmí přesáhnout 12 hodin a průměrná týdenní pracovní doba musí být naplněna ve 

vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však ve stejném období, jako 

v případě nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Takové uspořádání pracovní doby 

je velmi oblíbené a zaměstnanci umožňuje lépe skloubit pracovní povinnosti se 

soukromými potřebami; 

c) konto pracovní doby – na rozdíl od pružné pracovní doby je konto 

pracovní doby výrazem flexibility na straně zaměstnance. Jeho definici zákoník práce 

neobsahuje, nicméně v ustanovení § 86 a násl. stanoví podmínky pro jeho zavedení a 

uplatnění. Jedná se však o způsob rozvržení pracovní doby, kdy zaměstnanci může být 

zaměstnavatelem po vyrovnací období přidělována práce v rozsahu nižším, nebo naopak 

větším, než je stanovená týdenní pracovní doba, a to i bez předchozího souhlasu 

zaměstnance. Vyrovnávací období může činit nanejvýš 26 týdnů po sobě jdoucích, 

pokud pro zaměstnavatele neplatí kolektivní smlouva, která by obsahovala ujednání o 

delším vyrovnacím období. Kolektivní smlouva může vymezit vyrovnací období až na 

52 týdnů po sobě jdoucích.157 Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh 

týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance 1 týden před začátkem 

vyrovnávacího období. Smyslem a účelem této úpravy je umožnit zaměstnavateli lépe 

využívat pracovní sílu zaměstnanců v závislosti na situaci na trhu, sezónních vlivech 

atd. Nevýhodou pak je vyšší administrativní náročnost na straně zaměstnavatele, a to i 

s ohledem na povinnost vést účet pracovní doby a účet mzdy každého zaměstnance dle 

ustanovení § 87 zákoníku práce. Využitím tohoto institutu však posiluje vůli 

zaměstnavatelů nabízet pracovní poměr na plný úvazek, a tím dosáhnout ochranné a 

zjišťovací funkce pracovního práva, díky snížené obavě o schopnost zajistit vždy plný 

odbyt své hospodářské produkce. 

V souvislosti s čím dál častějším a dostupnějším využíváním moderních 

technologií v pracovněprávní oblasti dochází k tomu, že smluvenou práci, zejména je-li 

charakteru poskytování služeb, lze plnohodnotně vykonávat i mimo pracoviště 

zaměstnavatele, tzv. distančně. Často se tak děje z domova zaměstnance. V důsledku 

 

 

157 ŠTEFKO, Martin. § 86 [Konto pracovní doby]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, 

BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, 

PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, 

Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 497. 
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toho se hranice mezi domovem a pracovištěm stále více stírá a populárním trendem se 

stávají takové formy výkonu práce sjednané v rámci pracovněprávního vztahu, které 

jsou flexibilní ve vztahu k místu a času, kde a kdy jsou vykonávány. 

Základním právním rámcem pro tuto možnost je ustanovení druhého odstavce § 

2 zákoníku práce, který stanoví, že závislá práce musí být vykonávána v pracovní době 

na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, ve spojení s 

ustanovením § 317 zákoníku práce, který stanoví podmínky pro práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele a dle vlastní rozvržené pracovní doby: 

Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti 

zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v 

pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že 

a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani 

přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, 

b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada 

mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2158) nebo 

jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192;159 pro účely poskytování náhrady mzdy 

nebo platu podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby 

do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit, 

c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani 

náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. 

Jde tedy o závislou práci, kterou zaměstnanec podle předem dohodnutých 

podmínek se zaměstnavatelem vykonává na jiném místě, než je pracoviště 

zaměstnavatele (tedy distančně), a v době, kterou si sám stanoví. Z citované úpravy je 

zřejmé, že charakter takového distančního pracovněprávního vztahu vyžaduje vyšší 

míru důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanec se může těšit vyšší 

míře svobody ohledně organizace práce, kterou má vykonat, avšak ruku v ruce s ní 

zákonitě jde i vyšší míra odpovědnosti a menší úroveň zabezpečení a jistot, které jsou 

 

 

158 Ustanovení o nařízení vlády stanovující podmínky pro náhradu mzdy nebo platu zaměstnanci, který 

nemůže konat práci pro jiné důležité osobní překážky. 
159 Ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). 
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garantovány ostatním zaměstnancům. V důsledku skutečnosti, že se zaměstnanec 

využívající distanční možnost výkonu práce zpravidla pohybuje z dosahu 

zaměstnavatele a jeho vedoucích pracovníků, musí snést jiné, a z hlediska soukromí i 

invazivnější, prostředky kontroly množství a kvality odvedené práce. 

Vybraným flexibilním formám výkonu zaměstnání, s ohledem na aspekt jejich 

monitoringu, se věnují následující podkapitoly. 

 

5.1. Home office, home working, homebasedwork 

Jedná se o termíny, které ve své podstatě označují to samé – flexibilní formu 

výkonu práce s určitými parametry, avšak vždy s akcentem na domov či domácnost. 

Zmíněné parametry nejsou nikde normativně zakotvené ani definované a výklad těchto 

pojmů dovozuje až praxe. Např. Mezinárodní organizace práce ve své Úmluvě č. 177 o 

domácké práci pracuje s termínem home work, tedy domácká práce, a definuje ji v čl. 1 

následovně: 

a) výraz domácká práce označuje práci prováděnou osobou označovanou 

jako domácký pracovník 

i. v jeho domově nebo v jiných prostorách, které si vybral, avšak 

jiných, než je pracoviště zaměstnavatele, 

ii. za odměnu, 

iii. jejímž výsledkem je výrobek nebo služba určená zaměstnavatelem, 

bez ohledu na to, kdo k práci poskytuje vybavení, materiál nebo jiné 

prostředky, 

pokud tato osoba nemá při práci takový stupeň autonomie a ekonomické 

nezávislosti, aby mohla být považována za nezávislého pracovníka podle 

národních zákonů, nařízení nebo soudních rozhodnutí; 

b) osoby v postavení zaměstnance se nestanou domáckými pracovníky ve 

smyslu této Úmluvy jenom tím, že příležitostně vykonávají jako 

zaměstnanci svou práci doma namísto svého obvyklého pracoviště; 

c) termín zaměstnavatel označuje osobu, ať fyzickou nebo právnickou, bez 

ohledu na to, zda je jeho existence v národní legislativě upravena či 
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nikoli, a která přímo nebo nepřímo zadává domáckou práci při své 

obchodní činnosti. 

V českém legislativním procesu se pojem homeworking chápe jako výkon práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele.160 S ohledem na vymezení k dalšímu pojmu 

teleworking je určující, že při využití home office zaměstnanec zpravidla nevyužívá 

komunikační technologie k samotnému výkonu práce, ale jde častěji o manuální práci. 

Tím se dostáváme i k charakteru monitoringu, který v případě home office 

přichází v úvahu. Rozhodně se nemůže jednat o elektronický monitoring plnění 

pracovní doby, neb tu si zaměstnanec určuje sám. I přesto ale zaměstnavatel musí 

dohlížet, aby zaměstnanec nepracoval, kdy nesmí, a aby čerpal povinné přestávky 

v práci. Rovněž by si zaměstnavatel měl se zaměstnancem sjednat formu předávání 

výsledků práce a kontroly jejich kvality. 

V žádném případě ale používání kamerových systémů s nebo bez záznamu, 

monitoring telefonního provozu, korespondence, polohy zaměstnance nebo logování 

informačního systému, nepožívá v prostředí home office mírnějších pravidel, než jako 

je tomu u standardního výkonu závisle práce v místě pracoviště. Neexistuje pro to 

zpravidla žádný důvod, zejména s ohledem na to, že všech legitimních zájmů může 

zaměstnavatel dosáhnout méně invazivními prostředky. 

Naopak, je třeba mít na paměti, že pokud zaměstnanec vykonává práci doma, 

jsou prostředky kontroly a monitoringu jeho práce ze strany zaměstnavatele omezeny 

navíc tím, že obydlí a domov zaměstnance jsou ještě přísněji chráněny před jejich 

narušováním, než by bylo jeho pracovní místo na pracovišti zaměstnavatele. 

Rovněž je třeba mít na paměti zákaz diskriminace a pravidlo rovného a stejného 

zacházení se všemi zaměstnanci. Z toho důvodu neobstojí ani jakékoli opatření ke 

sledování výkonu zaměstnanců pracujících distančním způsobem, pokud by nebylo 

aplikováno na všechny zaměstnance, tedy i na ty, kteří vykonávají práci z pracoviště 

zaměstnavatele. Např. taková povinnost vykazovat práci určitým způsobem, jakkoli 

jinak z hlediska monitoringu zaměstnanců neproblematická, musí být uložena všem 

zaměstnancům bez rozdílu. 

 

 

160 Obecná část důvodové zprávy vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s. 40. 
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5.2. Teleworking, telecommuting, e-work 

Teleworking, telecommuting a e-work jsou opět termíny se stejným významem, 

který se blíží distančnímu výkonu práce, tedy práce na dálku z jiného místa, než je 

pracoviště zaměstnavatele. Avšak akcentovaná je zde část výrazu značící využití 

moderních informačních a komunikačních technologií, díky kterým je zaměstnanci 

umožněno vykonávat svou práci i bez jeho fyzické přítomnosti na pracovišti 

zaměstnavatele. 

Český zákonodárce používá termín teleworking a vysvětluje jej jako práce na 

dálku, čímž přebírá definici z Rámcové dohody o práci na dálku, kterou uzavřeli 

sociální partneři na evropské úrovni 16. 7. 2002 v Bruselu. Ta ve svém bodě 2. uvádí, že 

práce na dálku je formou organizace a/nebo výkonu práce využívající informačních 

technologií v kontextu pracovní smlouvy/poměru, kdy závislá práce, která by mohla být 

také vykonávána v prostorách zaměstnavatele, je prováděna mimo tyto prostory. Dále je 

v Rámcové dohodě uvedeno, že: „sociální partneři považují práci na dálku za cestu pro 

podniky a pro organizace ve veřejných službách k modernizaci organizace práce a pro 

pracovníky za cestu ke slaďování pracovního a rodinného života, která jim dává větší 

autonomii při plnění jejich úkolů. Chce-li Evropa co nejvíce získat z informační 

společnosti, musí podněcovat tuto novou formu organizace práce tak, aby flexibilita a 

ochrana šly ruku v ruce, zvyšovala se kvalita práce, a aby se zvýšila šance pro 

zdravotně postižené lidi na pracovním trhu.“ 

Oproti monitoringu homeworkingu, v případě monitoringu teleworkingu 

vstupuje do centra zájmu navíc onen informační systém a ony telekomunikační 

prostředky, které zaměstnanec se zaměstnavatelem využívají pro plnění pracovních 

úkolů na dálku. Zpravidla se jedná o specializovaný software, ve kterém zaměstnavatel 

realizuje svou ekonomickou činnost, a integrované nebo doprovodné komunikační 

kanály vč. tzv. cloudů, tedy datových úložišť. Jejich monitoring je velmi lákavý, neboť 

je technologicky snadno dostupný a je schopen zajišťovat opravdu velice detailní 

informace nejen o vykonávané práci, ale i o zaměstnanci jako o subjektu osobních 

údajů. To je ale činí zároveň velice svázané aktuální legislativou, zejména obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem o zpracování osobních údajů. 

Není žádoucí zde opakovat veškeré limity, které s sebou monitoring 

zaměstnanců nese, ani podmínky, které musí před jeho započetím zaměstnavatel splnit, 
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aby ho mohl provádět legálně a legitimně. Nicméně je důležité si uvědomit, že tyto 

podmínky neplatí jen při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele, ale v pracovním 

vztahu jako takovém. Je tedy bez valného významu, že je realizovaný na dálku. 

Zaměstnanci svědčí stejná práva a zaměstnavatele svazují stejné povinnosti, jako kdyby 

tomu tak nebylo, a zvláštní charakter teleworkingu na pravidlech zpracování osobních 

údajů nic nemění. 

 

5.3. Možné případy zneužití flexibilních forem zaměstnání 

Možné případy zneužití flexibilních forem zaměstnání ve vztahu k monitoringu 

můžeme dle mého názoru spatřovat zejména ve zneužití nevědomosti zaměstnanců o 

podmínkách přípustnosti monitoringu, jak jsou popsané shora, k tomu, aby byli ze 

strany zaměstnavatelů, ať už nevědomě, proti své vůli, nebo minimálně z pocitu takové 

nutnosti, monitorováni v nepřípustném rozsahu nebo zakázaným způsobem. 

Lze si představit argumentaci zaměstnavatele, který zaměstnanci k jeho žádosti 

umožní pracovat z domova nebo z dálky, v tom smyslu, že jeho výkon práce nebude 

moct efektivně kontrolovat tradičními prostředky (např. vedoucími zaměstnanci) a 

přijme opatření, kterými takového zaměstnance podrobí nepřípustnému monitoringu. 

Jednat se může o sledování web kamerou, monitorování pracovní plochy, 

zaznamenávání pohybu kurzoru a úhozů kláves, čtení příchozí a odchozí pošty atd. 

Je nutné, aby byl všem účastníkům pracovněprávního vztahu znám charakter 

distanční práce, který má logicky své výhody i nevýhody, a jako takový jej buď do své 

praxe zavedli, nebo ne. Není ale možné, aby zaměstnavatel zřejmé nedostatky doháněl 

takto nedovoleným způsobem. Na druhou stranu i zaměstnanec musí umožnit 

zaměstnavateli, aby dovoleným způsobem kontroloval pracovní morálku zaměstnance, 

jeho pracovní výkon, výsledky, pracovní dobu, nakládání se svěřenými pracovními 

prostředky atd. 

 

5.4. Novela zákoníku práce upravující formy flexibilního zaměstnání 

Zákonodárce si byl na základě analytických poznatků vědom jednak 

nedostatečně konkrétní úpravy distančního výkonu práce v zákoníku práce, a jednak (s 

tím souvisejících) subjektivních problémů, které na trhu práce stojí v cestě širšímu 



 

95 

 

 

využití těchto flexibilních forem zaměstnání. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 

v.v.i. publikoval monografii, ve které uvádí: „Práce z domova se u nás využívá již řadu 

let, i když pouze u relativně omezeného segmentu pracovní síly, jejíž povaha práce tuto 

formu výkonu zaměstnání umožňuje. Současný zákoník práce upravuje práci z domova 

relativně vágně, doporučuje pouze, že místo výkonu práce má být definováno pracovní 

smlouvou. Překážkou bránící většímu využívání práce z domova jsou obavy 

zaměstnavatelů z nemožnosti zajistit dodržování pravidel bezpečnosti týkající se výkonu 

práce. Práci z domova využívají i malé a střední firmy. Dle průzkumu AMSP (2009) 30 

% oslovených firem tuto možnost nabízelo. Podobný podíl (25 %) firem využívajících 

práci z domova potvrdil i výzkum Václavkové (2007). Hlavním důvodem využívání 

práce z domova je úspora nákladů firmy. Důvody jejího nevyužívání, dle citovaného 

průzkumu AMSP (2009), jsou především následující: nemožnost kontrolovat 

zaměstnance, obtížná komunikace se zaměstnancem, pochybnosti o produktivitě práce. 

Tato forma zaměstnávání dle zaměstnavatelů představuje možnost, jak poskytnout práci 

matkám s dětmi a jak zaměstnávat více lidí, když jsou prostorové kapacity firem 

omezené.“161 

Dne 9. 9. 2016 proto vláda předložila sněmovně, prostřednictvím Ministerstva 

práce a sociálních věcí, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.162 Při druhém čtení bylo 

projednávání návrhu zákona přerušeno a poté bylo ukončeno spolu s koncem volebního 

období. Nicméně bez ohledu na skončení legislativního procesu je návrh jako takový 

velmi zajímavý, neboť novelizuje ustanovení § 317 zákoníku práce, upřesňuje či mění 

podmínky distančního výkonu práce. Z uvedeného lze seznat úvahy zákonodárce v této 

pracovněprávní oblasti. Navrhované ustanovení § 317 zní takto: 

(1) Podle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě nebo v dohodách o 

pracích konaných mimo pracovní poměr může být práce konána mimo pracoviště 

zaměstnavatele. 

(2) Zaměstnavatel je povinen při výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a 

 

 

161 KOTÍKOVÁ, J., KROTRUSOVÁ, M., VYCHOVÁ, H. Flexibilní formy práce ve vybraných zemích 

EU. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha: 2013, 1. vydání, s. 28. 
162 Sněmovní tisk 903. 
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zaměstnavatelem a další náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce; tyto 

náklady nesmí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody. 

(3) Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou sjednat úhradu nákladů uvedených 

v odstavci 2 paušální částkou. 

(4) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci vykonávajícímu práci 

mimo pracoviště zaměstnavatele nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci. 

Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci vykonávajícímu práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele na jeho žádost se pravidelně osobně setkávat s ostatními zaměstnanci na 

pracovišti zaměstnavatele. 

(5) Je-li práce mimo pracoviště zaměstnavatele konána s využitím sítí 

elektronických komunikací, je 

a) zaměstnavatel povinen zajistit technické a programové vybavení potřebné 

pro výkon práce zaměstnance s výjimkou případů, kdy zaměstnanec vykonává práci 

pomocí svého vlastního vybavení, a zajišťovat, zejména pokud jde o programové 

vybavení, ochranu údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, 

b) zaměstnanec povinen počínat si tak, aby chránil data a údaje související 

s výkonem jeho práce. 

(6) Odstavce 1 až 5 se nepoužijí, pokud zaměstnanec vykonává práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele jen výjimečně. 

V odstavci prvním je patrná první zásadní změna týkající se formy ujednání o 

možnosti vykonávat práci formou home office nebo teleworkingu. Stávající právní 

úprava nekladla na formu této dohody žádné požadavky, zatímco zamýšlená varianta 

předpokládá ujednání obsažené přímo v pracovní smlouvě nebo v dohodách o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. 

Druhý a třetí odstavec měl do zákoníku práce inkorporovat princip, že (zvýšené) 

náklady spojené s tímto druhem výkonu práce ponese zaměstnavatel. S tím souvisí i 

pátý odstavec, který klade na zaměstnavatele břímě v podobě technologického zajištění 

komunikace na dálku. V tomto ohledu se tak děje zpravidla i dnes, avšak dle 

navrhované úpravy půjde o kogentní ustanovení, které je zcela ve prospěch 

zaměstnance. Domnívám se, že může jít o ustanovení, které v širší veřejnosti vyvolá 
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důvěru v takto moderní výkon závislé práce a zvýší o ni zájem. Pro vyvážení je 

zakotvena povinnost zaměstnance chránit data a údaje v souvislosti s takto 

vykonávanou prací. Nicméně je třeba zdůraznit, že se tím myslí povinnost chránit je 

svým chováním, nikoli vybavením, v tomto případě hardwarem. Odsud pramení pro 

zaměstnavatele značné riziko, jelikož na rozdíl od vlastní počítačové infrastruktury, 

jejíž zabezpečení mohou ovlivnit, soukromá zařízení zaměstnanců již mnohem hůř. 

Na sociální aspekty s rozšířením home office a teleworkingu zákonodárce 

myslel ve čtvrtém odstavci, kterým zavádí opatření směřující proti společenské izolaci 

dotčených zaměstnanců. 

Zákonodárce navrhuje vložit nové ustanovení § 317a, které shrnuje tradiční 

ustanovení zákoníku práce, které se na distanční způsob výkonu práce neuplatní. U 

zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele a zároveň se dohodne se 

zaměstnavatelem, že pro něj bude konat sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám 

rozvrhuje, se navrhuje, aby se nepoužila úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani 

přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, aby mu při jiných 

důležitých osobních překážkách v práci nepříslušela náhrada mzdy nebo platu, s 

výjimkou jiných důležitých osobních překážek v práci a náhrad při dočasné pracovní 

neschopnosti, a dále aby se při jeho odměňování nepoužila ustanovení o mzdě nebo 

platu, příp. náhradním volnu za práci přesčas, ve svátek, za noční práci, za práci 

v sobotu a v neděli, při poskytování platu ustanovení o příplatku za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí, o zvláštním příplatku, příplatku za rozdělenou směnu a o příplatku 

za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah.163 

Jak vidno, zamýšlená novela zákoníku práce konečně přinášela alespoň nějaké 

upřesnění podmínek právních vztahů, které v aktuální společenské situaci postrádá. 

 

 

 

 

 

 

163 Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace, důvodová zpráva k sněmovnímu tisku 903, novela 

zákoníku práce, s. 39. 
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6. Možnosti zaměstnavatele při porušení předpisů a právní prostředky 

ochrany práv zaměstnanců 

 

6.1. Možnosti zaměstnavatele při porušení předpisů ze strany zaměstnanců 

Za podmínky, že se budeme držet v mezích tématu této práce (a pomineme tak 

standardní pracovněprávní prostředky zaměstnavatele při porušení předpisů ze strany 

zaměstnanců, jako jsou například možnosti ukončení pracovních poměrů, instituty 

náhrady škody apod.), zůstane toto téma velmi úzké. 

Je totiž pravdou, že ustanovení na ochranu osobnostních práv, soukromí a 

osobních údajů svědčí fyzickým osobám, tedy zpravidla zaměstnancům. Také 

nedochází k systematickému monitorování zaměstnavatelů ze strany zaměstnanců a 

zaměstnanci rovněž nejsou správci osobních údajů svého zaměstnavatele. 

Na místě je tedy zodpovědět zbývající otázku, jakým způsobem může 

zaměstnavatel při porušení pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnanců vůči nim 

postupovat, pokud takové porušení zjistí z monitorovacích prostředků. Odpověď je 

nasnadě – jakýmkoli zákonným postupem, pokud informace získaná skrze monitoring je 

získána v souladu se všemi předpisy, které na monitoring zaměstnanců a zpracování 

jejich osobních údajů dopadají. Některým případům, kdy tomu tak nebylo, se věnuje 

kapitola sedmá týkající se tematické judikatury. 

 

6.2. Právní prostředky ochrany práv zaměstnanců 

V případě používání prostředků monitoringu ze strany zaměstnavatele může 

dojít a v praxi také dochází k jejich zneužití mnoha způsoby, např. překročením 

zákonného rozsahu používání, neinformování zaměstnanců o jeho provozu, obcházení 

nebo nedodržování účelu používání kamerového systému, provozováním na místech, 

která nesouvisejí se samotným výkonem práce atd. Všemi těmito způsoby dochází 

k významnému zásahu do osobnostních práv a svobod zaměstnanců a těm právní řád 

přiznává jisté prostředky obrany jejich soukromí. 

Prvně může zaměstnanec žádat o vysvětlení, má-li za to, že zaměstnavatel při 

jeho monitoringu nepostupuje v zákonných mezích. Je-li takový exces shledán, svědčí 

zaměstnanci právo na odstranění závadného stavu. Dále zaměstnanec disponuje 
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možností obrátit se s určitým a doložitelným podezřením přímo na dozorový úřad, tedy 

Úřad pro ochranu osobních údajů, který na základě takového podnětu zahájí kontrolu 

správce osobních údajů z úřední povinnosti. Pokud se tak nestane, je subjekt osobních 

údajů aktivně legitimovaný k podání správní žaloby proti Úřadu. 

Zákon o zpracování osobních údajů obsahuje v hlavě VI. Ustanovení o 

přestupcích, jejichž skutkovým znakem je porušení právních předpisů, zejména tedy 

tohoto zákona a obecného nařízení, ochraňujících subjekty osobních údajů a jejich 

osobní údaje. 

V neposlední řadě je třeba uvést i možnosti obrany zaměstnanců stanovené 

v zákoně o inspekci práce. V případě porušování závazných pravidel (nebo jejich 

kontroly) k provádění monitoringu mají zaměstnanci zastání i u Státního úřadu inspekce 

práce. Dle ustanovení § 7 odst. 1, písm. g) je inspektor práce ukládat kontrolované 

osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty 

k jejich odstranění. Speciálním ustanovením zákona o inspekci práce je § 11a upravující 

přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců: 

(1) Fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že 

a) naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných 

prostorách zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 

2 zákoníku práce, 

b) neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího 

provádění podle § 316 odst. 3 zákoníku práce, nebo 

c) v rozporu s § 316 odst. 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance 

informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se 

základním pracovněprávním vztahem. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo c), 

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b). 

Toto ustanovení vzniklo novelou v roce 2017. Procesní novinkou v trestání 

uvedených deliktů je skutečnost, že je nadále nebude sankcionovat Úřad na ochranu 

osobních údajů, ale Státní úřad inspekce práce. Podle zákonodárce je důvodem 

skutečnost, že se nejedná o porušení ochrany osobních údajů, ale o zásah do soukromí 
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zaměstnance, kde stát přijal názor, že kromě soukromoprávní ochrany prostřednictvím 

soudu bude zaměstnanec chráněn i možností uvalení veřejnoprávní sankce na 

zaměstnavatele.164 

V rovině občanského práva svědčí osobě, které utrpěla újmu na přirozených 

právech člověka, právo na její náhradu dle ustanovení § 2956 a násl. občanského 

zákoníku: „vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu 

chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou 

újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.“ 

Na závěr, symbolicky v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe, lze uvést 

i možnost obrany zaměstnance spočívající v případném podání trestního oznámení na 

zaměstnavatele. Jednak by se tak mohlo stát pro podezření ze spáchání trestného činu 

neoprávněného nakládání s osobními údaji.165 Toho by se zaměstnavatel dopustil, 

pokud by porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že by 

neoprávněně zveřejnil, sdělil nebo zpřístupnil třetí osobě osobní údaje získané v 

souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce a způsobil by tím 

vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají. 

Druhou skutkovou podstatou, která připadá k tématu této práce v úvahu, je naplnění 

všech znaků trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv dle ustanovení § 

182 trestního zákoníku. Toho se dopustí ten (zaměstnavatel): 

(1) kdo úmyslně poruší tajemství 

a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby 

nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením, 

b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k 

identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo 

c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj 

nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z 

počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data, 

 

 

164 Vláda: ÚOOÚ k novele zákona o inspekci práce. Právní rozhledy. 2017, č. 17, s. II. 
165 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, § 180. 
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(2) kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému 

neoprávněný prospěch 

a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, 

telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických 

komunikací, který nebyl určen jemu, nebo 

b) takového tajemství využije. 

Jedná se o demonstraci skutečnosti, že v krajním případě může mít zneužití 

monitoringu i trestněprávní aspekt. Zároveň není možné opomíjet i případnou trestní 

odpovědnost právnických osob – zaměstnavatelů podle zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim.166 

 

7. Judikatura ve věcech monitoringu zaměstnanců 

V předcházejících kapitolách je citovaná judikatura, která významným 

způsobem formovala vývoj a výklad právních předpisů v oblasti monitoringu 

zaměstnanců. Mezi jinými bych vyzdvihl např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 

2012, sp. zn. 21 Cdo 1771/2011 známý jako „Kasalova pila“, který se vztahuje k tématu 

monitoringu služebního počítače a je citován v kapitole 4.4., a rozsudek Městského 

soudu v Praze ze dne 5. 5. 2017, sp. zn. 6 A 42/2013-48, týkající se nezákonného 

sledování polohy zaměstnanců České pošty, s. p., který je využit v kapitole 4.6. 

Mimo již uvedenou přiléhavou judikaturu v jednotlivých kapitolách níže uvádím 

i další populární nebo zásadní soudní rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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7.1. Česká judikatura 

 

7.1.1. K rozdílu mezi kontrolou dle ustanovení § 316 odst. 1 zákoníku 

práce a sledováním dle ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce 

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 7. 8. 2014, sp. zn. 21 Cdo 747/2013, 

zabýval dovoláním ve věci určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. 

Zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď na základě ustanovení § 52 písm. f) a g) 

zákoníku práce. Opakované porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 

potom mělo spočívat v tom, že ve dnech 20. 1. 2010 až 19. 2. 2010 použil přidělený 

„firemní“ telefon pro soukromé účely (84 hovorů), a ve dnech 23. 3., 24. 3. a 25. 3. 

2010 v pracovní době vyhledával na počítači zaměstnavatele informace pro vlastní 

potřebu (pročítání webových stránek). K tomu žalobce namítal, že použití přiděleného 

pracovního telefonu a služebního počítače pro osobní potřebu zaměstnancem nemůže 

představovat „byť méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních 

předpisů“ již proto, že zaměstnavatel provedením kontroly způsobu použití těchto 

pracovních prostředků porušil ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce. 

Nejvyšší soud shledal, že: „cílem (smyslem) kontroly prováděné 

zaměstnavatelem (žalovaným) nebylo zjišťování obsahu telefonátů žalobce, nýbrž toliko 

zjištění, zda zaměstnanec (žalobce) respektuje (a když nerespektuje, tak v jaké míře) 

zákaz užívat pro svou osobní potřebu přidělený počítač zaměstnavatele (žalovaného), 

popřípadě přidělený služební telefon.“ 

Zásadním kritériem pro uvedený závěr byla skutečnost, že zaměstnavatel se 

nedopouštěl monitoringu obsahu inkriminovaných soukromých telefonních hovorů ani 

navštívených webových stránek pro osobní potřebu zaměstnance. Zjištění, vzešlá 

z přiměřené kontroly zaměstnavatele dodržování zákazu používání pracovních 

prostředků pro soukromou potřebu zaměstnance, byla obsahově dostatečná pro naplnění 

účelu předvídaného ustanovením § 316 odst. 1 zákoníku práce, ale nikoli excesivní do 

působnosti ustanovení § 316 odst. 2. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud dovolání zamítl. 
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7.1.2. K testu proporcionality a subsidiarity a k závažnému důvodu 

spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele 

V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. 10 As 

245/2016-41, se Nejvyšší správní soud zabýval kasační stížností žalobkyně STUDENT 

AGENCY k.s. (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. 

Skutkově se jednalo o situaci, kdy „stěžovatelka zamýšlela v přední části jejích 

autobusů umístit kameru, která by snímala pouze obrazový záznam zabírající řidiče a 

stevarda. Takto pořízené záznamy by byly uchovávány pod dobu 5 až 9 dní. Účelem 

měla být ochrana majetku stěžovatelky, jejích zaměstnanců a přepravovaných osob, 

včetně ochrany jejich zdraví. K použití záznamů mělo dojít při řešení dopravních nehod 

nebo stížností cestujících. V tom stěžovatelka spatřovala naplnění výjimky pro 

zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. e)167 

zákona o ochraně osobních údajů.“ Ve vztahu k podmínkám přípustnosti sledování 

(monitoringu) dle ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce, zastávala stěžovatelka 

názor, že provoz autobusových linek je splňuje. „Řidič autobusu je odpovědný za život 

a zdraví několika desítek osob, které přepravuje, proto musí unést vyšší nároky a strpět 

větší míru kontroly než jiní zaměstnanci. S tím souvisí i nezbytné omezení jeho 

soukromých práv ve prospěch ochrany zdraví osob a majetku.“ S ohledem na toto 

vymezení se Nejvyšší správní soud jal vyhodnotit konflikt práva na ochranu soukromí 

(čl. 7 odst. 1 Listiny, čl. 10 Listiny) práva na ochranu života a majetku (čl. 6 odst. 1 a čl. 

11 odst. 1 Listiny), a to za pomoci testu tří podmínek dle ustálené judikatury Ústavního 

soudu: „Vzájemné poměřování ve vzájemné kolizi stojících základních práv a svobod 

spočívá v následujících kritériích: Prvním je kritérium vhodnosti, tj. odpověď na otázku, 

zdali institut, omezující určité základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl 

(ochranu jiného základního práva). […] Druhým kritériem poměřování základních práv 

a svobod je kritérium potřebnosti, spočívající v porovnávání legislativního prostředku, 

omezujícího základní právo resp. svobodu, s jinými opatřeními, umožňujícími 

 

 

167 Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je 

může zpracovávat, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce 

nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu 

údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. 
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dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a svobod. […] Třetím 

kritériem je porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních práv.“168 

S ohledem na to, že kamerové systémy nejsou zárukou zamezení vzniku 

nežádoucí události, avšak mají významný vliv například na možnost následné uplatnění 

práv poškozeným a zabráněním opakování takové činnosti v budoucnu, jakož i 

představují odstrašující prvek, aby vůbec k protiprávnímu jednání nedocházelo, soud 

shledal, že první kritérium vhodnosti je naplněno. 

Neshledal však naplnění druhého kritéria testu proporcionality. Vycházel přitom 

z již dříve vyslovených podmínek přípustnosti monitoringu kamerovými systémy: 

„Nejvyšší správní soud považuje za nutné zdůraznit, že k instalaci kamerových systémů, 

s ohledem na jejich povahu a zásah do osobní integrity osob, je možné přistoupit až 

tehdy, pokud už veškeré méně invazivní prostředky selhaly anebo by nebyly schopny 

naplnit vytyčený účel, který je sledován.“169 Stěžovatelka v této věci však nedoložila, že 

by reálně k ohrožení právem chráněných hodnot docházelo, ani to, že by se pokusila 

využít méně invazivních prostředků, které by selhaly, případně by bylo již předem 

zřejmé, že nepovedou k dosažení požadovaného cíle. Z tohoto důvodu již Nejvyšší 

správní soud ani nezkoumal splnění třetího kritéria, a kasační stížnost zamítl. 

Tento judikát je zajímavý jednak s ohledem na aplikaci testů a podmínek, které 

musí zaměstnavatel splnit, než může začít provozovat monitoring kamerovým 

systémem. Aplikace již zrušeného zákona o ochraně osobních údajů není na škodu, neb 

uvedené principy jsou platné i dnes. Dále je významný kvůli výkladu ustanovení § 316 

odst. 2 zákoníku práce ohledně zvláštní povahy činnosti zaměstnavatele. Tento 

charakter je naplněn v případě nějakého vysoce nebezpečného provozu, např. při 

nakládání s rizikovými chemikáliemi, nebo v případě nakládání s velkým objemem 

hotovosti. 

 

 

 

 

168 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 
169 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2013, sp. zn. 5 As 1/2011-156. 
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7.1.3. K významu ochrany soukromí dle zákoníku práce a k použitelnosti 

záznamu monitoringu před soudem 

Ústavní soud se zabýval stížností stěžovatele proti rozhodnutím v trestním 

řízení, ve kterém byl rozsudkem soudu prvního stupně uznán vinným ze spáchání 

trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele a přijímání úplatku. Podstata 

stížností se týká nezákonně získaného telefonního odposlechu hovorů stěžovatele 

s poukazem na porušení práva na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence dle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ústavní 

soud skutečně shledal zásadní pochybení v předcházejících řízeních a napadená 

rozhodnutí zrušil. 

Pro tuto práci je podstatný bod 25. tohoto nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 1. 

2010, sp. zn. II. ÚS 2806/08, ve kterém uvádí, že: „I kdyby bylo možno souhlasit s 

názorem soudu prvního stupně, že je kancelář vedoucího odboru dopravy a silničního 

hospodářství v budově Městského úřadu Rychnova nad Kněžnou veřejným prostorem, 

protože je v ní vykonávána veřejná moc, pak z toho nelze vyvodit, že by kdokoliv na 

místě výkonu státní služby postrádal soukromí. I když je kvalita (resp. rozsah) tohoto 

soukromí zcela nepochybně jiná než na jiných místech, přesto nelze akceptovat názor, 

že vůbec neexistuje, resp. že vůbec nepožívá ochrany čl. 8 Úmluvy, což přiměřeně platí i 

pro osoby, které v takových prostorech vykonávají státní službu. Lze naopak poukázat 

na to, že ochrana soukromí obecně všech zaměstnanců je nyní zákonodárcem na úrovni 

podústavního práva výslovně zakotvena v § 316 odst. 2 zákoníku práce. Ostatně, byl-li 

by tento argument doveden ad absurdum, nebylo by vůbec zapotřebí povolení 

prostorového sledování a takto pořízený záznam by bez dalšího byl použitelný jako 

důkaz v řízení před soudem.“ 

Uvedený nález vyzdvihuje význam předmětného ustanovení zákoníku práce a 

stvrzuje podmínky, které je třeba dodržet pro získání validního důkazu pro (nejen 

trestní) soudní řízení. 

 

7.2. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku je mezinárodní soud, 

který byl zřízen roku 1959 k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod z roku 1950 (v podstatných bodech blíže v kapitole 2.3.3). Jako 



 

106 

 

 

takový má proto jedinečné postavení při výkladu Úmluvy. Níže je uvedeno několik 

zásadních rozhodnutích týkajících se tématu této práce (pro Evropský soud pro lidská 

práva je v následujících podkapitolách používáno označení Soud). 

 

7.2.1. Fernández Martínez proti Španělsku k pojmu soukromí na 

pracovišti 

V uvedeném případě170 došlo ke střetu dvou práv, která požívají stejné úrovně 

ochrany, a sice práva stěžovatele na soukromý a rodinný život a práva na respektování 

vnitřní autonomie církve. Tento případ rozhodl až Velký senát Soudu a ačkoli skutkově 

nešlo o případ týkající se monitoringu, je stěžejní vyslovením pro téma této práce 

určující teze, že pojem soukromý život zahrnuje také aktivity související s pracovní 

činností. Tím došlo k zakotvení principu, že i na pracovišti má zaměstnanec právo na 

soukromí. Od toho se odvíjí veškerá současná právní úprava a soudní praxe. 

 

7.2.2. Copland proti Spojenému království Velké Británie a Severního 

Irska k ochraně korespondence, telefonních hovorů a používání 

internetu 

Problematikou soukromého charakteru korespondence zaměstnance, jejího 

monitoringu a ochrany se Soud zabýval v případu Copland proti Spojenému království 

Velké Británie a Severního Irska.171 

Zaměstnavatel stěžovatele pojal podezření, že stěžovatel využívá pro svou 

osobní potřebu výrobní prostředky zaměstnavatele. Sice u něj neexistoval žádný interní 

předpis, který by upravoval podmínky a možnosti využívání výpočetní a komunikační 

techniky zaměstnanci pro soukromou potřebu, ale v praxi takové chování bylo ze strany 

zaměstnavatele tolerováno. 

 

 

170 Fernández Martínez proti Španělsku, č. 56030/07, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 

12. 6. 2014. 
171 Copland proti Spojenému království, č. 62617/00, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 

3. 4. 2007. 
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Zaměstnavatel zahájil monitoring e-mailové korespondence stěžovatele a začal 

bez jeho vědomí analyzovat počet odchozích zpráv, data a čas a osoby adresátů. Soud 

s ohledem na to, že: 

- monitoring probíhal skrytě; 

- bez předchozího informování stěžovatele; a 

- v takovém pracovním prostředí, kde se stěžovatel na základě zavedené 

praxe a implicitního souhlasu zaměstnavatele s využíváním jeho 

prostředků pro soukromé potřeby zaměstnanců mohl legitimně domnívat, 

že jeho soukromí nebude monitoringem narušeno,  

shledal porušení čl. 8 Úmluvy (Každý má právo na respektování svého soukromého a 

rodinného života, obydlí a korespondence). K pojmu korespondence Soud uvedl, že 

článek 8 Úmluvy na rozdíl od soukromého života tento pojem nezužuje přídavným 

jménem soukromý, a proto se poskytovaná ochrana vztahuje i na telefonní hovory či e-

maily uskutečňované ze zaměstnání. 

 V tomto případě byl řešen rovněž monitoring stěžovatele z pohledu 

navštěvovaných webových stránek na internetu. Zaměstnavatel tajně monitoroval jejich 

názvy, datum a čas navštívení. Porušení čl. 8 Úmluvy bylo shledáno ze stejných 

důvodů, jako v případě monitoringu e-mailové pošty. 

 Poslední dotčenou oblastí tímto rozsudkem je monitoring telefonních hovorů. 

Zde je důležité, že zaměstnavatel neprováděl nahrávání samotného obsahu telefonních 

hovorů, ale na základě sbíraných dat ohledně volaných telefonních čísel, délky hovorů, 

dat a času jejich uskutečnění a ceny zaměstnavatel (opět skrytě) analyzoval, zda 

nedochází k nadměrnému využívání pracovního telefonu k soukromým potřebám 

stěžovatele. Soud shledal, že analyzování volaných čísel, a ještě k tomu skrytě, zakládá 

porušení čl. 8 Úmluvy. Zajímavostí je, že v době rozhodování neexistovala ve Velké 

Británii zákonná úprava problematiky ochrany soukromí zaměstnanců.  
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7.2.3. Bărbulescu proti Rumunsku k monitoringu elektronické 

komunikace 

V této kauze172 zaměstnavatel pověřil zaměstnance – stěžovatele, aby si zřídil 

jménem zaměstnavatele firemní účet na internetové komunikační platformě (tzv. 

messenger) a skrze ní komunikoval se zákazníky zaměstnavatele. Zaměstnavatel dále 

udělil zaměstnancům (včetně stěžovatele) výslovný zákaz s používáním firemní 

výpočetní techniky a firemních telekomunikačních prostředků pro osobní potřeby 

zaměstnance. Nikterak je však nepoučil o tom, že komunikace skrze tyto prostředky 

bude zaměstnavatel monitorovat. 

Na základě monitoringu onoho messengeru zaměstnavatel ukončil pracovní 

poměr se stěžovatelem výpovědí, protože zjistil, že skrze něj komunikoval se svými 

rodinnými příslušníky a přáteli v ryze soukromých záležitostech. Stěžovatel u národních 

soudů s žalobou na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru neuspěl. Před 

Soudem stěžovatel namítal porušení čl. 8 Úmluvy (Každý má právo na respektování 

svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence). 

Soud uvedl, že omezení profesního života mohou spadat do působnosti článku 8 

Úmluvy, pakliže mají dopad na způsob, kterým jednotlivec konstruuje svou 

společenskou identitu skrze navazování vztahů s ostatními; většina lidí má ostatně 

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

života.173 K pojmu korespondence Soud připomněl, že článek 8 Úmluvy na rozdíl od 

soukromého života tento pojem nezužuje přídavným jménem soukromý, a proto se 

poskytovaná ochrana vztahuje i na telefonní hovory či e-maily uskutečňované ze 

zaměstnání (blíže vizte kapitolu 7.2.1.). Důležitým, avšak nikoli rozhodujícím faktorem 

je dle Soudu konečně posouzení, zda mohla dotčená osoba v dané situaci rozumně 

předpokládat, že její soukromí bude respektováno.174 Tímto kritériem Soud posoudil 

skutečnost, že stěžovatel nebyl ze strany zaměstnavatele informován o tom, že 

komunikace na messengeru bude monitorována. 

 

 

172 Bărbulescu proti Rumunsku, č. 61496/08, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5. 9. 

2017. 
173 Niemietz proti Německu, č. 13710/88, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 12. 

1992. 
174 Köpke proti Německu, č. 420/07, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5. 10. 2010. 
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Soud po projednání Velkým senátem vyřkl skutečnosti, které v obdobných 

situacích musí vnitrostátní soudy postavit najisto, aby mohly v dané věci správně 

rozhodnout: 

a) zda byl zaměstnanec o možnosti monitorování a jeho samotném výkonu 

předem informován; 

b) jaký byl rozsah monitorování a stupeň zásahu do soukromí zaměstnance, 

kdy je zásadní rozdíl mezi sledováním toku komunikace a jejího obsahu; 

c) zda měl zaměstnavatel legitimní důvody ospravedlňující monitorování 

probíhající komunikace a následné nahlédnutí do ní; 

d) zda zaměstnavatel mohl uplatnit méně invazivní zásah do soukromí než 

přímé nahlédnutí do komunikace zaměstnance; 

e) jaké byly výsledné dopady monitorování na zaměstnance; 

f) zda měl zaměstnanec k dispozici adekvátní záruky, zejména zda 

zaměstnavatel mohl sledovat obsah komunikace jen po výslovném 

předchozím upozornění zaměstnance. 

Artikulace těchto kritérií je zásadním přínosem této kauzy. Pouze za jejich 

splnění dojde při monitoringu zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů k tomu, že 

neporuší čl. 8 Úmluvy. 

 

8. Zhodnocení právní úpravy a úvahy de lege ferenda 

Na tomto místě si dovolím ponechat bez většího komentáře mezinárodní a 

ústavní úpravu ochrany soukromí a osobnostních práv člověka a občana. Jednak je pro 

tuto práci pojímaná spíše jako východisko konkrétní podústavní úpravy, a jednak netrpí 

žádnou vadou, která by byla pro aplikaci a ochranu ústavně garantovaných práv a 

svobod limitující. Současná zákonná právní úprava má pro téma této práce těžiště 

v ustanovení § 316 zákoníku práce. V účinnost vstoupilo ke dni 1. 1. 2007 a od té doby 

je v našem právním řádu bez věcné novelizace (jen zákonem č. 365/2011 Sb. došlo s 

účinností od 1. 1. 2012 k lehké modifikaci znění textace čtvrtého odstavce, který však 

není předmětem této práce). 
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Zákon, který ovšem v nedávné době došel změny s významným dopadem, je 

zákon o inspekci práce. Po dlouhotrvající kritice veřejného ochránce práv se od roku 

2017 dočkal zavedení sankční působnosti a pravomoci Státního úřadu inspekce práce 

v oblasti přestupků na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Za jejich 

spáchání nyní může Státní úřad udělovat pokuty až do výše 1.000.000,- Kč za narušení 

soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele 

některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku práce. Nabízí se otázka, zda 

je výše možné pokuty dostatečná s ohledem na to, že slouží jako nástroj ochrany tak 

důležitého osobnostního práva, jakým ochrana soukromí je, a zda je správné, že je 

stanovena ve stejné výši jako pro zaměstnavatele – fyzické osoby, tak pro osoby 

právnické. Osobně se domnívám, že mimo správní uvážení, na které se současná právní 

úprava spoléhá, je spravedlivým principem odvození výše pokut od nějakého 

ekonomického ukazatele týkajícího se výkonnosti nebo ziskovosti zaměstnavatele, např. 

na základě povinně zveřejňovaných účetních závěrek právnických osob. Koneckonců, 

podobný princip aplikuje i obecné nařízení o ochraně údajů fyzických osob (GDPR). 

Z roční zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce však vyplývá, že na poli 

ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců udělil za rok 2018 v celé České 

republice sankce za 33.000,- Kč. Tato částka prozrazuje, že celé pole působnosti 

správního uvážení při ukládání sankce Státní úřad rozhodně nevyužívá. Úřad pro 

ochranu osobních údajů poskytl dne 19. 3. 2019 informaci, na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, že v souvislosti s GDPR uložil 6 

pravomocných pokut a 1 nepravomocnou pokutu. O jejich výši nic neuvádí. Bez dalšího 

nám však tato informace neposlouží jako odpověď, zda je prohřešků na poli ochraně 

osobních údajů překvapivě málo, nebo zda jen nedošlo na jejich nahlášení, odhalení a 

potrestání. Bohužel je asi zjevné, která varianta se více blíží pravdě. 

V souvislosti se vstupem obecného nařízení o ochraně osobních údajů v účinnost 

došlo i ke zrušení oznamovací povinnosti provozovatelů kamerových systémů Úřadu 

pro ochranu osobních údajů. Z hlediska ochrany soukromí zaměstnanců se nabízí 

otázka, zda by nepřispělo její ochraně, kdyby zaměstnavatelé museli ohlašovat záměr 

spuštění monitoringu zaměstnanců ve smyslu ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce, 

tedy podrobení zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a 

záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole 

listovních zásilek adresovaných zaměstnanci, Státnímu úřadu inspekce práce. 
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Takové registrační řízení by přineslo minimálně ten pozitivní efekt, že by se 

zaměstnavatel předem dozvěděl, zda povaha činnosti, kterou vykonává, je zvláštní, a 

zda v něm spočívá závažný důvod, na základě kterého by zaměstnavatel mohl využít 

prostředky monitoringu zaměstnanců k jejich sledování. Pravdou totiž zůstává, že 

současná dikce ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce obsahuje relativně neurčitou 

hypotézu a současná judikatura ji rozhodně nepostavila najisto. V jednotlivých kauzách, 

kterých nadto není mnoho, dojde zpravidla jen k určení, že příslušná činnost 

zaměstnavatele nesplňuje zvláštní povahu a zaměstnavateli z ní nevyplývá zvlášť 

závažný důvod. Ani výkladové stanovisko Státního úřadu inspekce práce není 

dostatečné, když mezi pozitivní příklady uvádí jen pracoviště, ve kterých dochází 

k manipulaci s nebezpečnými látkami, velkým objemem peněz, nebo kde pracují vězni. 

Značnou společenskou nervozitu způsobilo i očekávání nabytí účinnosti GDPR 

v roce 2018. Řada podnikajících subjektů se rozhodla, že na určitém strachu společnosti 

z neznámého postaví zájem o nabídku jejich produktů, které měli zaměstnavatele na 

příchod obecného nařízení nachystat. Většinou se jednalo o iracionální paniku, která 

vyplývala zejména z neznalosti dané problematiky. Nicméně i autor této práce je 

nakonec překvapen, v jak malém množství případů se s přímou aplikací obecného 

nařízení v praxi setkal. O tom svědčí i shora zmíněná informace o uložených sankcích 

vyplývající z GDPR ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Obecné nařízení dokonce ve svém čl. 88 umožňuje přijetí konkrétnějších 

pravidel členskými státy ohledně zpracování osobních údajů v souvislosti se 

zaměstnáním, které zahrnují zvláštní a vhodná opatření zajišťující ochranu lidské 

důstojnosti, oprávněných zájmů a základních práv subjektů údajů, především pokud jde 

o transparentnost zpracování, předávání osobních údajů a systémy monitorování 

na pracovišti. 175 V našich podmínkách k tomu zatím nedošlo a podmínky pro 

 

 

175 1.   Členské státy mohou právním předpisem nebo kolektivními smlouvami stanovit konkrétnější 

pravidla k zajištění ochrany práv a svobod ve vztahu ke zpracování osobních údajů zaměstnanců v 

souvislosti se zaměstnáním, zejména za účelem náboru, plnění pracovní smlouvy včetně plnění 

povinností stanovených zákonem nebo kolektivními smlouvami, řízení, plánování a organizace práce, za 

účelem zajištění rovnosti a rozmanitosti na pracovišti, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, ochrany 

majetku zaměstnavatele nebo majetku zákazníka, dále za účelem individuálního a kolektivního výkonu a 

požívání práv a výhod spojených se zaměstnáním a za účelem ukončení zaměstnaneckého poměru. 

2.   Tato pravidla zahrnují zvláštní a vhodná opatření zajišťující ochranu lidské důstojnosti, oprávněných 

zájmů a základních práv subjektů údajů, především pokud jde o transparentnost zpracování, předávání 
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zpracování osobních údajů zaměstnanců jsou stejné, jako pro jakoukoli jinou fyzickou 

osobu. V souladu s principem jistoty a ochrany vyplývajícím z pracovněprávních vztahů 

a s přihlédnutím ke společenskému významu zaměstnání se domnívám, že to je škoda. 

Každý pracující člověk stráví v zaměstnání většinu svého produktivního života a je tedy 

jasné, že sdílení jistých osobních údajů se zaměstnavatelem a jejich uveřejňování při 

výkonu závislé práce je nezbytné. A je-li něco nezbytného a přitom citlivého, mělo by 

to být i přísněji chráněno. Teprve praxe ukáže, zda je míra ochrany osobních údajů 

zaměstnanců, zejména velkých nadnárodních podniků, dostatečná. 

V souvislosti s obecným nařízením byl přijat prováděcí zákon o zpracování 

osobních údajů, který podtrhuje využití vlastního obecného nařízení. Naproti tomu 

došlo v této souvislosti ke zrušení zákona o ochraně osobních údajů, po kterém zbyla 

jen z části použitelná judikatura. 

Po shrnutí, že prakticky jediná zákonná úprava kontroly a sledování 

zaměstnanců je v zákoníku práce upravená v ustanovení § 316, tak úprava distančního a 

flexibilního výkonu zaměstnání je obsažena v ustanovení § 317. To však nerozlišuje 

mezi jeho formami, jakou může být home office a teleworking. Nicméně zde už 

zákonodárce jisté úsilí vyvinul a jak je patrné z návrhu novelizace předmětného 

ustanovení rozebrané v kapitole 5.4., rozhodl se pro cestu konkretizace práv a 

povinností s tím spojených. To považuji za velice šťastnou variantu, neboť teprve 

uzákonění jasných práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnanců může ve 

společnosti odbourat nejistotu, důsledkem čehož by mohlo dojít, a navíc v duchu 

principu flexikurity, k rozšíření využívání flexibilních forem zaměstnání. 

Pokud uvedenému návrhu něco chybělo, tak to dle mého názoru je bližší úprava 

práv a povinností na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonávané flexibilní 

formou. Zejména zaměstnavateli z ní plyne mnoho povinností, ale fakticky nemá příliš 

mnoho možností, jak jejich dodržení na soukromém místě, kde se zaměstnanec rozhodl 

vykonávat závislou práci, zajistit či vynutit. 

 

 

osobních údajů v rámci skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou 

činnost a systémy monitorování na pracovišti. 

3.   Každý členský stát oznámí Komisi do 25. května 2018 právní ustanovení, která přijme podle odstavce 

1, a bez zbytečného odkladu jakékoliv následné změny týkající se těchto ustanovení. 
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Dále Evropský parlament v loňském roce přijal legislativní usnesení o návrhu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým 

životem rodičů a pečujících osob, tzv. WLB (work – life balance) směrnici.176 Ten 

směřuje k zajištění rozšíření flexibilních forem výkonu práce, posílení role otce v péči o 

děti a rodinu. Legislativní proces sice zatím dále nepokračuje, ale jedná se o celkem 

zřejmý signál, jakým směrem se bude v nejbližší budoucnosti tato oblast pracovního 

práva a práva sociálního zajištění ubírat. 

 

9. Závěr 

Tato práce si kladla za cíl vytyčit základní právní rámec, kterým se řídí 

monitoring zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, a to od ústavní úrovně po 

podzákonné předpisy. V úvodních kapitolách se v širším kontextu věnuje základním 

definicím stěžejních pojmů, jako jsou osobnost, osobnostní práva a soukromí, a uvádí 

předmětné mezinárodní a vnitrostátní prameny práva vč. citace jejich konkrétních 

ustanoveních, které je upravují a které považuji ve vztahu k tématu a účelu této práce za 

podstatné. Dále popisuje základní vztahy vyplývající z pracovněprávních vztahů a 

konečně se dostává k monitoringu zaměstnanců, a to dále zvláště ve vztahu 

k flexibilním způsobům výkonu závislé práce. 

Zásadními závěry, v souladu s provedenou analýzou právních předpisů a 

přiléhající judikatury, jsou dle mého tyto dva: 

1) míra soukromí, která je zaměstnancům garantovaná, musí být zachována 

bez ohledu na způsob monitoringu jejich práce ze strany zaměstnavatele; 

a 

2) míra soukromí, která je zaměstnancům garantovaná, musí být zachována 

bez ohledu na místo a čas, které si určí pro výkon práce v základním 

pracovněprávním vztahu. 

 

 

176  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. 4. 2019 o návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o 

zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. 
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Domnívám se, že drtivé množství zaměstnavatelů má jen vágní představu o tom, 

jaké formy monitoringu zaměstnanců a za jakých podmínek jsou přípustné. Ač budou 

vždy argumentovat ochranou majetku, obchodního tajemství, utajovaných informací a 

ochranou a bezpečností zaměstnanců, je zřejmé, že jen ve výjimečných případech bude 

takový účel shledán jako legitimní a dostačující pro omezení a narušení soukromí 

zaměstnanců. 

Doposud nedošlo k dostatečnému vyložení významu zásadní podmínky pro 

monitoring zaměstnanců, a sice, kteří zaměstnavatelé a kdy naplní hypotézu, že jim 

svědčí závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Tím ve 

společnosti vzniká nejistota i co se týká opatření, která zaměstnavatelé na ochranu 

svých garantovaných práv, zejména na ochranu majetku, přijímají. Jistou obezličkou 

sehrává přejímání rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů z dob, kdy 

registroval provozovatele kamerových systémů, nicméně ta je pro potřeby většiny 

zaměstnavatelů nedostatečná.  

I přes dostupnost a rozšířenost jednotlivých technických a technologických 

prostředků pro monitoring zaměstnanců, je dle mého názoru nutné pečlivě zvažovat 

jejich zavedení. Nebylo by dobré ztrácet ze zřetele jiné přidané hodnoty, které 

zaměstnanci mají možnost vybudovat na pracovišti, na kterém se cítí příjemně, 

bezpečně, jistě a s dostatečnou mírou soukromí. Jsou jimi např. přátelství, vřelost, 

ochota si navzájem pomáhat a lépe sdílet informace. Nejenže tyto neformální vztahy 

budují loajalitu k zaměstnavateli, ale také vedou k vyššímu výkonu, lepší kvalitě práce a 

rychleji rostoucí odbornosti jednotlivých zaměstnanců. To ve výsledku může vést, a 

zpravidla vede, k obchodnímu úspěchu zaměstnavatele lépe, než monitoringem svázaný 

a limitovaný pracovní kolektiv. 

V současné době na celém světě vypuká epidemie způsobená novým druhem 

coronaviru a zaměstnavatelé přijímají nouzová a bezpečnostní opatření, která jim mají 

pomoci nadcházející náročné období přežít. Není bez povšimnutí, že řada z nich se 

uchyluje k zavedení práce z domova, ať už má jít o home office nebo teleworking, pro 

své zaměstnance.177 Samozřejmě, že primárním důvodem je ochrana zdraví 

 

 

177 Doporučuje se v maximální možné míře upřednostňovat výkon práce zaměstnanců soudu z jiného 

místa nevyžadující jejich osobní přítomnost na pracovišti. Doporučení Ministerstva spravedlnosti České 
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zaměstnanců a snaha o minimalizaci možností šíření viru, nicméně i tak je patrná 

společenská výhoda, kterou disponují zaměstnavatelé schopni umožnit zaměstnancům 

flexibilní výkon práce z domova. 

Flexibilní formy výkonu zaměstnání bezesporu zažijí ještě větší rozšíření, než je 

tomu dnes. Silným společenským tématem je dosažení tzv. work-life balance v životě 

každého člověka, tedy nalezení zdravého kompromisu mezi časem, který člověk věnuje 

práci, a časem, ve kterém se může věnovat sám sobě a svým osobním potřebám. 

Flexibilní formy výkonu práce z dálky ho rozhodně umožní dosáhnout lépe, avšak 

s jedním hlavním rizikem (ponecháme-li zde provozní komplikace zaměstnavatele 

stranou), kterým je sociální izolace zaměstnance. Nicméně na jeho předcházení jednak 

myslelo i novelizované znění ustanovení § 317, a jednak je možné, že řešením bude 

samotný čas uspořený např. dennodenním dojížděním, který bude moci zaměstnanec 

investovat do svého sociálního života. 

Vrátíme-li se k oněm provozním obtížím, zejména technického a komunikačního 

charakteru, které zaměstnavateli vzniknou v souvislosti s umožněním flexibilního a 

distančního výkonu práce svým zaměstnancům, je nasnadě, že dalším zásadním 

tématem pro zaměstnavatele bude možnost kontroly zaměstnanců, kteří vykonávají 

práci mimo pracoviště zaměstnavatele, a tedy i dosah jeho standardních, konvenčních 

kontrolních prostředků. Monitoring zaměstnanců se pak zpravidla stává první volbou, 

ke které se zaměstnavatelé uchylují. Musí ale šetřit soukromí zaměstnance a jeho 

osobností práva ve stejné míře, jako kdyby se na pracovišti nacházel. Osobně mám za 

to, že nalezení legitimního, legálního a efektivního nástroje kontroly či monitoringu 

zaměstnanců bude největší výzvou nadcházejícího období modernizace 

pracovněprávního prostředí našeho světa, na jehož konci se z benefitu stane standard. 
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11.  Název rigorózní práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a 

3 klíčová slova v českém jazyce 

 

Monitoring zaměstnanců ze strany zaměstnavatele – monitoring 

flexibilních forem zaměstnání 

 

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 
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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. 

  

Klíčová slova 

 Monitoring zaměstnance, ochrana soukromí, ochrana osobních údajů, flexibilní 

formy výkonu práce, home office. 

 

12.  Název rigorózní práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém 

jazyce a 3 klíčová slova v anglickém jazyce 

 

 Employer monitoring of employees – Monitoring of 

Flexible Work Arrangements 

 

Abstract 

This thesis focuses on three areas of interconnected legal issues, institutes, and 

topics that all come together within the scope of labour law and the actual industrial 
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relations. The first area covers the protection of privacy and integrity of the individual 

as stipulated by the constitutional standards, general legal regulations, European 

standards, and binding international treaties and conventions. The second area covers 

the industrial relations as such; however, special emphasis is put on the protection of 

privacy and integrity of employees. Finally, the third area covers the employee 

monitoring by the employer – at the usual workplace as well as when working remotely, 

usually from the employee’s home.  

In the introductory part, the above mentioned sources of law are analysed and 

the normative framework is described, setting the limits of legitimacy and legality of 

employee monitoring by the employer. Subsequently, various monitoring forms and 

methods are examined, applying descriptive and analytical methods to understand 

different aspects of employee monitoring in various environments and types of 

industrial relations. In this part of the thesis, the author analyses and predicts the 

impacts and consequences of each monitoring method with regard to personal data 

protection. As mentioned above, the specific aspect of this thesis is the analysis of 

employee monitoring carried out in flexible work arrangements, typically when working 

from home. 

This currently represents an under regulated area; the legal regulations regarding 

flexible work arrangements do not reflect many essential aspects, which are normatively 

regulated for the more traditional work arrangements. In particular, this concerns the 

specific and sometimes highly complicated exercise of rights and obligations within the 

relationship between the employer and employee – such as the employer’s obligations 

in terms of occupational health and safety requirements when it comes to employees 

who do not perform their work on their employer’s premises. With remote working, 

there are many more competencies, obligations and guarantees to be defined with regard 

to personal data protection, remote data processing, know-how, or protection of 

business secrets. The same goes for the right of the employer to carry out adequate 

qualitative and quantitative control of their employee’s work. 

In conclusion, the thesis outlines possible de lege ferenda regulations that would 

address these issues, as well as relevant Czech and foreign case law that at least 

partially makes up for the lack of de lege lata regulations.  
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Given the current social and labour trends that increasingly favour remote and 

flexible working arrangements, it is crucial that legal certainty regarding employee 

monitoring is ensured. 

 

Key words 

Employee monitoring, privacy protection, personal data protection, flexible work 

arrangements, working from home office. 

 


