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Úvod 

 

Píše se úterý 19. ledna 2021, předvečer inaugurace hlavy Spojených států a na základnu 

východně od Washingtonu přistává letadlo právě zvoleného kandidáta, Joea Bidena. V tu chvíli 

z hloučku novinářů mapujících vzrušující příjezd nového prezidenta postuje Lauren Wolfe, 

redaktorka deníku The New York Times, na svůj soukromý twitterový účet: „Biden zrovna 

přistává na Andrewsovu spojenou základnu. Mám husí kůži.“1 2 O dva dny později již 

novinářka, jejíž politické přesvědčení je patrné i ze sloupků mapující práva žen a problematiku 

sexuálního násilí jichž je autorkou, kvůli tomuto tweetu v redakci nepracuje.  

 

Její propuštění budí kontroverze kolem již tak emočně vypjatého předání Oválné 

pracovny. Stejně tak nastoluje nespočet právních i etických otázek:3 od požadavku nestrannosti 

médií i v digitální a informačně přesycené době, až po míru, do jaké může zaměstnavatel 

postihovat osobní vyjádření svých zaměstnanců. Právě posledně zmíněnou problematikou, tedy 

limity projevů zaměstnanců na sociálních sítích, se věnuje tato práce.  

 

Sociální sítě se za poslední dvě dekády staly běžnou součástí lidských životů a působí 

jako hřiště pro sdílení soukromí a vyjadřování postojů, nálad a přesvědčení. Tento jev ještě 

umocnila pandemie koronaviru a s ní spojené restrikce, které omezily vzájemné setkávání, a 

společenský kontakt i výměnu názorů tak odkázaly na digitální prostředí. Jen za poslední rok 

se průměrná doba strávená na sociálních sítích v Česku prodloužila o 16 minut za den.4 Lidé 

nahradili online prostředím setkávání s blízkými i jiné zdroje zábavy a kratochvíle v nově 

objevené záplavě volného času. V průměru tak až polovina Čechů strávila v roce 2020 na 

sociálních sítích více než dvě hodiny.5   

 

Tento trend vytváří novou dynamiku i v pracovněprávních vztazích a jejich právní 

úpravě předkládá nové výzvy: ať už se jedná o pravomoc zaměstnavatele sociální sítě svých 

 
1 VAN WAGTENDONK, Anay. Did the New York Times fire an editor over a tweet?: The Lauren Wolfe 

controversy, explained. Vox [online]. 2021. Dostupné z: https://www.vox.com/2021/1/24/22247390/lauren-wolfe-

new-york-times-tweet-chills. 
2 New York Times fires editor targeted by rightwing critics over Biden tweet. The Guardian [online]. 2021. 

Dostupné z: https://www.theguardian.com/media/2021/jan/25/lauren-wolfe-new-york-times-editor-fired-biden-

tweet. 
3 WEMPLE, Erik. Opinion: ‘It’s a shot at my reputation’: Lauren Wolfe reacts to NYT’s statement about her 

dismissal. The Washington Post [online]. 2021. Dostupné z: 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/01/25/lauren-wolfe-tweet-nyt-dismissal/. 
4 AMI Digital Index 2020 [online]. AMI Digital, 13. 08. 2020. Dostupné z: https://index.amidigital.cz/. 
5 Tamtéž. 
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zaměstnanců monitorovat či dopady nevhodného chování zaměstnanců na těchto sítích a 

možnost jeho postihu. Právo a právní regulace přitom na tyto moderní jevy reaguje s jistým 

zpožděním. 

 

Mým cílem je odpovědět na otázku, do jaké míry již pozitivní právo reflektuje trend 

sociálních sítích v oblasti pracovněprávních vztahů a vymezit limity a korektivy soukromého 

vystupování zaměstnanců na nich vyplývající z právní regulace i již rozhodnutých výrazných 

sporů, kterými se zabývaly české i evropské soudy. V rámci tohoto cíle se zaměřím i na instituty 

omezující vystupování zaměstnanců na sociálních sítích nad rámec zákonné úpravy, využívané 

v pracovněprávní praxi.  

 

K dosažení cíle aplikuji výzkumné metody, zejména deskripci právní úpravy a jejích 

relevantních institutů, stejně jako komparaci těchto koncepcí s instituty aplikovanými v jiných 

právních řádech. V kontextu vybrané judikatury dále využívám metodu analýzy a následné 

komparace, které v dílčích otázkách doplňuji metodou dedukce nebo indukce. Celou práci 

doplňuji o interdisciplinární přístup – kombinaci právního pohledu a poznatků z komunikačních 

studií a současné mediální logiky. Tento přehled, který má vytvořit komplexní pohled na 

problematiku vyjadřování zaměstnanců na sociálních sítích, doplním o své úvahy de lege 

ferenda. 

 

Diplomová práce je zaměřena především na projevy zaměstnanců na sociálních sítích 

v kontextu pracovního práva v užším smyslu. Témata, která do této problematiky, byť ve 

smyslu širším, bezesporu náleží, tedy zejména otázka hledání zaměstnanců prostřednictvím 

sociálních sítí, příspěvky fyzických osob před přijetím do pracovního poměru, whistleblowing 

mimo či prostřednictvím sociálních sítí, dezinformace na sociálních sítích nebo propagace 

zaměstnavatele v rámci jeho podnikatelské činnosti, svou šířkou zdaleka přesahují možnosti 

této diplomové práce, proto jsem se rozhodla tato témata nereflektovat.  

 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. 

 

V první části vymezuji základní pojmy, prostřednictvím kterých později v práci danou 

problematiku vymezuji, zejména se věnuji pojmu sociálních sítí, které zatím nemá v pozitivním 

právu jasnou definici. S pomocí relativně rozsáhlé rozhodovací praxe věnuji pozornost i tomu, 
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co vše je v kontextu sociálních sítí dle judikatury českých soudů považováno za projev, 

a nakonec vymezuji pojem zaměstnanec tak, jak jej budu užívat v kontextu této práce. 

 

Ve druhé a třetí části práce se věnuji mezinárodní a národní právní úpravě fenoménů 

souvisejících s projevy zaměstnanců prostřednictvím sociálních médií. V rámci mezinárodní 

legislativy se zabývám především základním lidským právům vstupujícím do této 

problematiky, stejně jako otázkou ochrany soukromí zaměstnanců, a naopak možností 

monitoringu vystupování na internetu ze strany zaměstnavatele. Na úrovni národní právní 

úpravy se věnuji jednak ústavnímu vymezení práv souvisejících s vyjadřováním 

prostřednictvím sociálních sítí, zejména svobodou projevu a právu na soukromí zaměstnance, 

jednak zákoníku práce, a vzájemnými právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele, 

které stanoví základní výkladový rámec pro limity vyjadřování zaměstnanců na sociálních 

sítích. Zmiňuji také specifika vyplývající z právních poměrů státních zaměstnanců ukotvené 

v zákoně o státní službě.  

 

V poslední části se zabývám aktuálními tématy, se kterými se zaměstnavatele v rámci 

soukromého vystupování svých zaměstnanců na sociálních sítích potýkají. V kapitole 

představuji modelové situace, ve kterých jsou příspěvky zaměstnanců pro zaměstnavatele 

nežádoucí, a nástroje nad rámec zákonné úpravy, které mají zaměstnavatele pro omezení 

takových projevů k dispozici.  
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1. Vymezení základních pojmů  

1.1.Sociální sítě 

 

Prvním pojmem, který je třeba definovat, je slovní spojení sociální sítě. Na první pohled je 

patrné, že se nejedná o pojem právní, nýbrž jev vycházející z oblasti sociálních věd, který je 

užíván především v oborech jako je sociologie nebo komunikační vědy.  

 

Jelikož je výraz sociální sítě relativně mladý (vznik první sociální sítě datujeme do roku 

1997),6 i definice v rámci těchto oborů se neustále vyvíjí a nad jednotným vymezením nepanuje 

shoda. Havlová7 pojímá sociální sítě jako „internetovou službu, která svým členům umožňuje 

vytvářet veřejný nebo částečně veřejný profil a sdílet informace, fotografie, videa nebo 

odkazy“. Stěžejním znakem je podle ní vytváření obsahu na takové platformě přímo uživateli. 

Z této charakteristiky vychází i definice Kožíška a Píseckého8, podle kterých je sociální síť 

službou, „která nabízí prostor pro sdílení fotografií, videí, obsahu a dalších aktivit.“ Stejně tak 

odborník v oblasti marketingu Viktor Janouch ve své definici zdůrazňuje funkci sociálních sítí 

coby médií zprostředkovávajících obsah vytvářený a sdílený jeho uživateli.9 Většina odborníků 

se tedy shoduje, že právě vytváření obsahu samotnými uživateli je to, co odlišuje sociální sítě 

od jiných médií.  

 

Z hlediska problematiky projevů zaměstnanců na sociálních sítích z pohledu pracovního 

práva je navíc nutné zmínit, že takový obsah je dále sdílen, a to v závislosti na nastavení profilu 

buď pouze v rámci omezené skupiny kontaktů původce sdělení, anebo všem uživatelům dané 

sítě. Právě tato distinkce je v souvislosti s ukládáním postihů vůči zaměstnanci stěžejní a ve 

svém judikátu sp. zn. III.ÚS 3844/1310 se jí zabýval Ústavní soud (dále také „ÚS“). Přesto, že 

v judikátu neposkytl právní definici sociálních sítí, velmi zásadně se zde zabýval právě povahou 

těchto médií, a to na příkladu v současnosti nejrozšířenější sociální sítě Facebook. Ústavní soud 

zde řešil případ, ve kterém byla stěžovateli v rámci trestního řízení uložena pořádková pokuta 

na základě zjištění kontroly komunikace uživatelů sítě Facebook policejním orgánem, čímž 

bylo údajně zasaženo do jeho práv, když taková kontrola narušila soukromí stěžovatele. 

 
6 KIRKPATRICK, David. Pod vlivem Facebooku: příběh z nitra společnosti, která  

spojuje svět. Brno: Computer Press, 2011, 320 s. ISBN 978-80-251-3573-0. 
7 HAVLOVÁ, Jaroslava. sociální síť. [online]. 2003. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015947&local_base=KTD. 
8 KOŽÍŠEK, Martin a Václav PÍSECKÝ. Bezpečně n@ internetu: průvodce chováním ve světě online. s. 24. Praha: 

Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5595-3. 
9 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. s. 210. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2795-7. 
10 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. III.ÚS 3844/13.  
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Příspěvky soukromé komunikace na sociální síti však podle stěžovatele nemohou být z povahy 

věci jednáním či úkonem adresovaným orgánům činném v trestním řízení.  

 

Ústavní soud se proto ve svém judikátu zabýval tím, zda jsou projevy na sociálních 

sítích veřejné či soukromé povahy. Soudci zde prvně charakterizovali sociální síť Facebook 

jako „komunikační platformu, která primárně slouží k navazování a udržování vztahů online 

a k šíření informací. Facebook umožňuje především vytváření sítě sociálních kontaktů, 

komunikaci mezi uživateli, vzájemné sdílení nejrůznějších multimediálních obsahů, organizaci 

událostí a prezentaci uživatelů.“11  

 

Dle soudu je významné individuální nastavení rozsahu sdílení (tedy možnost ovlivnit, 

kdo uvidí dané sdělení). Profil uživatele tak dle soudu může fungovat jednak „otevřeně (je 

veřejný pro všechny ostatní uživatele Facebooku nebo dokonce všechny uživatele internetu) 

nebo uzavřeně (stěžovatel buď obecně volí, jakému okruh uživatelů zveřejní své informace, nebo 

tuto volbu může provádět i u jednotlivých příspěvků a informací zvlášť)“.12  

 

Komunikace prostřednictvím sociální sítě Facebook může navíc probíhat zcela uzavřeně 

v rámci chatu. Ústavní soud se právě proto nepřiklonil k závěru soudu nižší instance, že, byť 

tuto možnost Facebook dovoluje a je hojně využívaná, není sociální síť primárně určena ke 

komunikaci prostřednictvím zpráv mezi dvěma uživateli. „Internet je zdrojem mnoha veřejně 

dostupných informací, které jsou tak přímo dostupné i orgánům činným v trestním řízení, ale 

stejně tak obsahuje množství informací soukromé povahy. Postupy aplikované příslušnými 

orgány při zjišťování těchto informací proto musí vždy dodržovat rámec stanovený právními 

předpisy.“13  

 

Podle názoru Ústavního soudu proto nemůže být sociální síť jednoznačně považována 

za soukromou či naopak veřejnou a je nutné každý případ posuzovat individuálně dle 

konkrétního nastavení míry soukromí uživatelem.  

 

Na základě této úvahy se domnívám, že sociální sítě představují médium ve všech 

ohledech přinejmenším srovnatelné s jinými komunikačními prostředky, jejichž případná 

 
11 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. III.ÚS 3844/13.  
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž. 
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regulace se odvíjí od potencionálního dopadu projevů prostřednictvím tohoto média, jež je 

nutný posoudit vždy na základě okolností konkrétního případu. S ohledem na veřejnost 

příspěvků na sociálních sítích je však přitom vždy nutné brát v potaz případnou 

nekontrolovatelnost následného šíření sdělení. V kontrastu s jinými sdělovacími prostředky 

mají totiž projevy učiněné prostřednictvím sociální sítě potenciál dosáhnout obrovského 

publika, jehož si autor nemusí být ani vědom, médium je také charakteristické faktickou 

nemožností jednou učiněné projevy zcela smazat. Nežádoucí sdělení by tak měla být 

posuzována přísněji než projevy učiněné médii, které nemají potenciál tak velkého dosahu.  

 

1.2.Zaměstnanec 

Diplomovou práci zaměřuji primárně na rozbor projevů zaměstnanců soukromého 

práva, tedy fyzických osob v pracovněprávním vztahu. Toto orientace vychází z praktických 

aspektů dané problematiky i rozhodovací praxe, ze které zejména vycházím. Z obdobných 

důvodů v práci používám pojem „zaměstnanec“ v kontextu pracovněprávních vztahů, přesto že 

jsem si vědoma, že na zaměstnance ve služebním poměru jsou z hlediska veřejného vyjadřování 

v mnoha ohledech kladeny vyšší nároky. Právě z toho důvodu považuji za nezbytné se ke 

specifikům projevů státních zaměstnanců na sociálních sítích krátce věnovat v kapitole 2.2. 

Pojem zaměstnanec ve smyslu zaměstnance ve služebním poměru proto definuji i v druhé části 

této podkapitoly.  

 

Zaměstnanec v pracovněprávním vztahu 

 

Zaměstnanec v tomto smyslu je vymezen jako fyzická osoba vykonávající závislou 

práci jakožto jedna ze stran pracovněprávního vztahu. Tento pojem vystupuje zejména v oblasti 

tzv. individuálního pracovního práva, tedy souborů vztahů regulovaných právními normami, 

v nichž fyzická osoba nabízí svou pracovní sílu a jiný subjekt, tedy zaměstnavatel, jakožto 

fyzická či právnická osoba, tuto pracovní sílu za odměnu využívá.14 Vztahy mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli mají českém právním prostředí své těžiště v kodexu, kterým je Zákoník práce 

(dále „ZP“).15  

 

 
14 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0.  
15 Tamtéž. 
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Závislá práce byla v pracovněprávní úpravě poprvé definována v roce 2006.16 Dnes je 

specifikována v § 2 ZP. Závislá práce vykonávaná fyzickou osobou musí být především 

vykonávaná v rámci pracovněprávního vztahu, opačný případ je vymezen v § 5 písm. e) bod. 1 

Zákona o zaměstnanosti (dále „ZZ“), dle kterého se takový vztah považuje za nelegální práci.  

 

Ústředním znakem závislé práce je její výkon ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele 

a podřízenosti zaměstnance; zaměstnanec je tedy povinen respektovat pokyny svého 

zaměstnavatele, který je naopak oprávněn dávat tyto pokyny zaměstnanci. Dalším znakem 

závislé práce je dle § 2 a násl. ZP osobní vztah zaměstnance a zaměstnavatele, kdy je 

zaměstnanec povinen vykonávat práci osobně a nemůže se při jejím výkonu nechat zastoupit, 

stejně tak další povinnosti ze smlouvy nemůže přenechat jinému subjektu. Zaměstnanci musí 

za závislou práci náležet mzda, plat, či jiná odměna za práci, která je vykonávaná na náklady a 

odpovědnost zaměstnavatele. Součástí definice závislé práce je pak nutnost vykonávat tuto 

práci v předem stanovené době (pracovní doba), na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na 

jiném dohodnutém místě. současně ustanovení, že závislá práce může být vykonávána výlučně 

v pracovněprávním vztahu, čímž vylučuje její výkon na základě zvláštních předpisů či 

živnostenského oprávnění (tj. nezávislá práce).17  V rámci pracovněprávního vztahu vznikají 

dále na obou stranách zvláštní práva a povinnosti.  

 

Jednou z těchto povinností na straně zaměstnance je povinnost loajality zaměstnance 

vůči zaměstnavateli vyjádřené v § 301 písm. d) ZP, který ukládá povinnost nejednat v rozporu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Tento požadavek je v kontextu posuzování vhodnosti 

příspěvků zaměstnanců na sociálních sítích, jak vysvětluji níže, zcela zásadní. 

 

Z § 301 písm. b) bývá extenzivním výkladem dovozována i povinnost mlčenlivosti 

o skutečnostech, se kterými se zaměstnanec seznámí v souvislosti s pracovním poměrem, 

kterou jinak v Zákoníku práce obecně nenajdeme. Nespočet situací spojených s porušením 

mlčenlivosti, jako je vyzrazení know-how zaměstnavatele či poškození jeho dobrého jména či 

reputace totiž v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele bezesporu jsou, a to i když zcela 

nenaplní skutkovou podstatu porušování obchodního tajemství.  

 

 
16 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0. 
17 Tamtéž. 
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Výslovně je povinnost mlčenlivosti uložena jen skupinám zaměstnanců se zvýšenými 

povinnostmi vyjmenovaných v ustanovení § 303 odst. 1 ZP.  

 

Povinnost mlčenlivosti při výkonu některých povolání, jako jsou zdravotničtí pracovníci 

či zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s obchodním tajemstvím, dále může být uložena 

zvláštním zákonem.18 

 

Nad rámec obecné povinnosti zaměstnance nekonat v rozporu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele si může zaměstnavatel (neuvedený v § 303 odst. 1 ZP) se zaměstnancem ujednat 

povinnost mlčenlivosti samostatnou smlouvou, běžně známou jako dohodu o mlčenlivosti19, 

nebo tento požadavek zakotvit v rámci smlouvy pracovní. Jiné způsoby úpravy nad rámec 

zákona, zejména rozšířená praxe, kdy zaměstnavatelé zahrnují povinnost mlčenlivosti do 

vnitřních předpisů, je pro jednostrannost takové úpravy v rozporu se zákonem. 20 Vnitřním 

předpisem totiž nelze pod sankcí neplatnosti ukládat zaměstnancům povinnosti nad rámec 

Zákoníku práce či smlouvy uzavřené mezi zmíněnými stranami.  

 

Výše popsaná smluvní ujednání však, na rozdíl od obecné povinnosti mlčenlivosti 

týkajících se vybraných skupin zaměstnanců podle Zákoníku práce, musí být dostatečně určitá 

a vymezovat přesný okruh skutečností či informací, na které se mlčenlivost vztahuje. 

Ustanovení § 346b ZP zakazuje zaměstnavateli ukládat zaměstnanci jakékoliv peněžní postihy, 

porušení mlčenlivosti stanovené smluvním ujednáním mezi těmito stranami proto nemůže být 

postihováno smluvní pokutou. Následkem porušení této povinnosti tak může být pouze 

povinnost zaměstnance k náhradě škody způsobené zaměstnavateli.21 

 

 

 

 
18 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v případě zdravotnických 

pracovníků, Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách v případě zaměstnanců přicházejících do styku s bankovním 

tajemstvím.  
19 SLABÝ, Tomáš. Povinnost mlčenlivosti zaměstnance ve vztahu k osobním údajům. Epravo.cz [online]. 2018. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-mlcenlivosti-zamestnance-ve-vztahu-k-osobnim-

udajum-107750.html. 
20 ČESKÁ JUSTICE. Šabatová: Zaměstnavatel nesmí žádat mlčenlivost nad rámec zákona nebo smlouvy [online]. 

2016. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2016/01/sabatova-zamestnavatel-nesmi-zadat-mlcenlivost-nad-

ramec-zakona-nebo-smlouvy/. 
21 SLABÝ, Tomáš. Povinnost mlčenlivosti zaměstnance ve vztahu k osobním údajům. Epravo.cz [online]. 2018. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-mlcenlivosti-zamestnance-ve-vztahu-k-osobnim-

udajum-107750.html. 
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Zaměstnanec ve služebním poměru 

 

V kontextu projevů zaměstnanců na sociálních sítích považuji za nezbytné zabývat se 

také právní úpravou povinností státních zaměstnanců obsaženou v Zákoně o státní službě (dále 

„ZSS“), a to především s ohledem na specifické povinnosti a zvýšenou míru etiky a 

profesionality, které se od státních zaměstnanců očekávají. Státní zaměstnanci reprezentují 

státní aparát, proto je jen logické, aby i jejich soukromé projevy nejen prostřednictvím 

sociálních sítích byly zákonodárcem regulovány přísněji.  

 

Zákon o státní službě zakotvuje práva a povinnosti státního zaměstnance, kterým je 

z dikce § 6 ZSS fyzická osoba přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo, 

případně také jmenována na služební místo představeného k výkonu činnost uvedené 

v § 5 téhož zákona.  

 

Konkrétní povinnosti spojené s výkonem státní služby najdeme v ustanovení 

§ 77 a § 78 ZSS. Na rozdíl od zaměstnanců v soukromoprávních pracovních poměrech má tato 

úprava za cíl nejen ochranu zaměstnavatele jako takového22, ale především ochranu veřejného 

zájmu. Právě k ochraně veřejného zájmu směřuje mimo jiné dikce § 77 odst. 1 písm. b), h), i), 

n) ZSS, podle kterých je zaměstnanec povinen zdržet se při výkonu služby všeho, co by mohlo 

ohrozit důvěru v jeho nestrannost, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl 

při výkonu služby, zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy 

osobními a v neposlední řadě i zachovávat pravidla slušnosti vůči představeným i ostatním 

státním zaměstnancům. Na rozdíl od limitů vystupování zaměstnanců v pracovněprávním 

poměru jsou zaměstnanci ve služebním poměru podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) také 

vázání služebním předpisem, který stanoví pravidla etiky těchto zaměstnanců a předkládá tak 

specifické limity a požadavky na projevy státních zaměstnanců i na sociálních sítích.  

 

 Právě zmíněná povinnost mlčenlivosti zavazuje zaměstnance ve služebním poměru, na 

rozdíl od těch v poměru pracovněprávním, již ze zákona. Je otázkou, do jaké míry by vůbec 

měli mít státní zaměstnanci volnost vyjadřovat se prostřednictvím sociálních sítí či sdílet své 

osobní názory jinými prostředky. Specifická situace nastává pak například v otázce vyjadřování 

soudců, která je již několik let předmětem veřejné debaty.  

 
22 V tomto případě stát či jiný veřejnoprávní zaměstnavatel. 
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V roce 2016 například dostal liberecký soudce Miloš Zbránek důtku kárného senátu 

Nejvyššího správního soudu za články publikované na svém osobním blogu. Články podle 

kárného senátu obsahovaly „příběhy, v nichž jsou hrubě neobjektivním a dehonestujícím 

způsobem vykresleni migranti, pracovníci neziskových organizací a občanští aktivisté, a to za 

použití vulgarismů, sexuálních a násilných narážek“23. Ústavní soud později zamítl stížnost 

soudce, která se opírala o argument svobody projevu a rozsáhle se možnostem projevů soudců 

na internetu vyjádřil ve svém nálezu IV.ÚS 2609/16.  

 

Na soudce jsou podle něj kladeny vysoké nároky nestrannosti, neutrality, nezávislosti, 

ale i zdrženlivosti, a to nejen v rámci jeho rozhodovací činnosti, ale i mimo soudní síň. Úkolem 

soudců je totiž nejen docházet ke spravedlivým rozhodnutím, ale také svou osobou a 

vystupováním vzbuzovat důvěru veřejnosti v soudnictví a právo. „Pokud soudce přijme svoji 

ústavní roli, přijímá zároveň to, že je omezeno jeho právo na svobodu slova. Soudce musí 

vycházet z toho, že nevykonává svoji profesi podle svého vlastního názoru na věc, pokud je 

takový názor v rozporu s právem, ale v souladu se zákonem, byť by s ním nesouhlasil,“24 

upřesňuje požadavek docent Aleš Rozehnal. Podle soudce Nejvyššího soudu (dále „NS“) Filipa 

Cilečky se navíc s výkonem soudcovské funkce pojí “jistá preciznost a uměřenost ve 

vystupování,“ která se podle něj neslučuje s dnešním mediální prostředím. Právě z toho důvodu 

je podle Ústavního soudu i kárného senátu Nejvyššího správního soudu problematické, pokud 

soudci veřejně vyjadřují své osobní postoje.  

 

Stejný názor zastaly soudy i dříve, v obdobném případu soudce Kamila Kydalky, který 

obdržel kárnou důtku za veřejnou podporu lokálnímu politickému uskupení ve volebním letáku 

před volbami v roce 2014. Ačkoliv se tento případ netýkal vyjadřování prostřednictvím 

internetu ani sociálních médií, Ústavní soud v něm zdůraznil požadavek absolutního odstupu 

soudců od politické soutěže, a to na jakékoliv úrovni.   

 

Obdobný požadavek zdrženlivosti, byť ne vždy zakotvený pozitivním právem, se však 

netýká jen soudců, ale i jiných veřejných činitelů. V souladu s výše zmíněnými závěry proto 

lze uzavřít, že na zaměstnance ve smyslu zaměstnanců ve služebním poměru jsou při jejich 

vyjadřování obecně, tím spíše při vyjadřování vůči neomezenému okruhu osob prostřednictvím 

 
23 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2017 sp. zn. IV.ÚS 2609/16. 
24 ROZEHNAL, Aleš. Limity mimosoudních aktivit soudců. Právní prostor [online]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/limity-mimosoudnich-aktivit-soudcu. 



11 

 

sociálních sítí, kladeny vyšší nároky než na zaměstnance v soukromoprávním, pracovním 

poměru.  

 

Konkrétním požadavkům kladeným na projevy zaměstnanců ve služebním poměru, 

vycházejícím zejména z § 77 ZSS, se dále věnuji v kapitole 3.2.   

 

1.3.Projev  

Dalším ze zásadních pojmů této práce je pojem „projevu“ na sociálních sítích. Tímto 

projevem může být z povahy sociálních sítí jednak samotné slovní vyjádření názoru původce 

(tj. příspěvek), jednak komentář, a to k již existujícímu příspěvku. Platformy však navíc 

umožňují méně specifické projevy, jakými jsou reakce na příspěvky v podobě tzv. lajk (z angl. 

„like“, tedy líbit se), či také vyjádření tzv. emotikonu (smajlíku), tedy piktogramu vyjadřujícího 

nejčastěji specifickou emoci. Tato škála projevů na sociálních sítích se stala běžnou součástí 

virtuální komunikace a přesto, že jsou tato vyjádření všeobecně chápána, jedná se o pojmy 

mimoprávní, které nemají v českém právu své zakotvení a soudy se s tak s nimi musí 

individuálně vypořádávat.  

 

Je nesporné, že slovní vyjádření pomocí příspěvku na sociálních sítích z profilu, jenž 

bezpochyby identifikuje konkrétní osobu, je možné této osobě přičítat. Otázkou však je, zda 

obdobnou přičitatelnost ze své povahy dovolují i jiné projevy v rámci sociálních sítí, tedy 

konkrétně projevu emotikonem či reakce pomocí tlačítka like.  

 

Obecné vodítko poskytuje výklad práva na svobodu projevu zakotveném v čl. 17 

ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod (dále „Listina“ nebo 

„LZPS“). Podle něj sice nelze realizaci svobody projevu ztotožňovat s jakýmikoliv projevy 

vůle, avšak i jednání, „při nichž nebudou využity klasické komunikační kanály jako je řeč či 

psané slovo, budou za realizaci projevu považovány z důvodu, že nesou určité názorové 

poselství (tzv. symbolické projevy).“25 Základním účelem svobody projevu je garance možnosti 

vyjadřovat vlastní myšlenky a šíření informací. Z tohoto titulu je proto podstatný především 

účel projevu, samotná forma vyjádření je pak až na druhém místě.26 Z důvodu stále se 

 
25 HUSSEINI, Faisal; BARTOŇ, Michal; KOKEŠ, Marian; KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod: 

komentář. V Praze: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2. 
26 Tamtéž. 
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rozvíjejících technologií a komunikačních prostředků proto nelze média, kterými má být projev 

realizován, definitivně a jednoznačně určit, již dnes však zahrnuje mluvené a psané slovo, 

tištěný i psaný text, ale i obrazy nebo symboly. Z toho vyplývá, že už samotné ústavně zaručené 

právo předpokládá celou škálu projevů, od těch nejkonkrétnějších, jakými je psané slovo, až po 

ty abstraktnější, kterými může být právě zmíněný emotikon.  

 

Konkrétně se povahou těchto sdělení se okrajově zabýval Ústavní soud v již zmíněném 

judikátu sp. zn. III.ÚS 3844/13 k povaze sociální sítě Facebook.27 Soudci v něm analyzovali 

sdělení stěžovatele na sociálních sítích, na jejichž základě mu byla uložena pořádková pokuta.  

 

Prvním z takových příspěvků bylo dle soudu „piktogram vyjadřující úsměv“28, tedy 

emotikon reagující na příspěvek jiného uživatele ve znění „Pozdrav pro por. čur. M. M. :-)))“. 

Ústavní soud zde judikoval, že tento příspěvek „nedosahoval takové intenzity, aby bylo uložení 

pořádkové pokuty zapotřebí“,29 bohužel však již dále tuto argumentaci nerozvedl a není tak 

zcela jasné, zda vyžadované intenzity nebylo dosaženo pro vyjádření svého názoru pouhým 

emotikonem či samotný fakt, že piktogram představoval pouze úsměv. Je proto otázkou, zda 

například vyjádření vulgarity či hanlivého obsahu pomocí emotikonu je soudy považováno za 

projev, za který je možné přičítat zaměstnanci odpovědnost. Domnívám se, že již pouhá potřeba 

Ústavního soudu zabývat se v rámci zmíněného judikátu intenzitou příspěvku vyjadřujícího 

emotikon úsměvu implikuje, že i toto obrazové vyjádření je, či v konkrétních případech může 

být právně relevantní, stejně jako to vyplývá z vymezení svobody projevu v Listině.  

 

 Druhou formou projevu, kterou se Ústavní soud v judikátu zabýval je „lajk“ 

stěžovatele k příspěvku ve znění „Pozdrav pro por. čur. M. M. :-)))“, kdy zkratku „čur.“ 

policejní orgán považoval za zkratku vulgárního slova mající urážlivý charakter. Ani zde 

Ústavní soud nedal policejnímu orgánu zapravdu, když uvedl, že ani takovýto projev 

nedosahuje intenzity potřebné pro uložení pořádkové pokuty. Dle soudu zůstalo v tomto 

příspěvku případné vulgární slovo nevyřčeno a urážlivý význam je tak pouhou spekulací 

policejního orgánu. Ústavní soud nicméně touto argumentací largo sensu potvrdil, že i pouhou 

podporou příspěvku vyjádřená lajkem je potřeba se zabývat a v jistých případech není právně 

 
27 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. III. ÚS 3844/13. 
28 Tamtéž. 
29 Tamtéž. 



13 

 

relevantní, zda uživatel sociální sítě sám slovně vyjádřil svůj názor pomocí příspěvku, či zda 

pouze potvrdil či přiznal svou podporu takovému příspěvku pomocí reakce líbí se mi.  

 

Tento judikát představuje jakési základní vodítko pro posuzování projevů uživatelů 

sociálních sítí, respektive zaměstnanců na těchto platformách. Přesto, že je vždy nutné 

posuzovat intenzitu konkrétního projevu v daném kontextu, Ústavní soud zde alespoň 

nevyloučil přičitatelnost osob za všechny tyto formy projevů, byť se na první pohled mohou 

zdát nevinné či příliš abstraktní.   

 

V rámci této diplomové práce operuji s pojmem „projev“ nejčastěji jako se synonymem 

k pojmům „slovní vyjádření“ či „příspěvek“, v kontextu současných způsobů vyjadřování, 

které se zejména na internetu čím dál více abstraktizuje však považuji za nutné brát v potaz 

i symbolické projevy, která, byť nejsou přímo vyjádřena, mají v běžném styku pochopitelný 

význam.  
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2. Právní úprava projevů zaměstnanců na mezinárodní úrovni 
 

2.1.Základní práva zaručena mezinárodními smlouvami 

 

Na základě čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky (dále 

„Ústava“) jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a 

jimiž je Česká republika vázána, součástí právního řádu České republiky. Dle všeobecně 

přijímaného výkladu Ústavního soudu vymezeného v tzv. konkurzním nálezu30 jsou navíc 

mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách také součástí ústavního 

pořádku ČR.  

 

V souvislosti s problematikou projevů zaměstnanců na sociálních sítích proto zmíním 

několik mezinárodních úmluv, které mimo jiné garantují práva relevantní pro tuto práci na 

mezinárodní úrovni: především právo na soukromí a právo na svobodu projevu. Konceptem 

ochrany soukromí i svobody projevu, jež jsou garantována Listinou základních práv a svobod 

(dále „Listina“ nebo „LZPS“) se detailněji zabývám v kapitole 3.1.    

 

Právo na soukromí 

 

Ochrana soukromí coby „soukromé zóny, do které by neměl nikdo vstupovat či 

zasahovat“31, je na mezinárodní úrovni zakotvena v čl. 17 odst. 1 Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech. Ten stanovuje zákaz „svévolného zasahování do 

soukromého života“. Evropská úmluva o lidských právech (dále „EÚLP“) tento koncept 

zobecňuje, když v čl. 8. odst. 1 stanovuje ochranu šířeji formulovaného pojmu – soukromého 

života, a dále a života rodinného, obydlí a korespondence. Na rozdíl od Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech v odst. 2 téhož článku také vymezuje legitimní zásahy do 

tohoto práva. Právo na respektování soukromého života je dále zakotveno v čl. 7 Listiny 

základních práv Evropské unie, která, stejně jako EÚLP stanovuje možnost omezení dotčeného 

práva.    

 

 
30 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01. 
31 KRATOCHVÍL, Jan. Kapitola XVIII [Právo na respektování soukromého a rodinného života (čl. 8 EÚLP)]. In: 

KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 863. 
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Ani jeden z předpisů neposkytuje definici pojmu „soukromí“ či „soukromý život“, 

Evropský soud pro lidská práva (dále „ESLP“) dokonce nejednou odmítl takovou definici 

poskytnout s tím, že se jedná o pojem příliš široký.32 Soud proto ve své praxi operuje s již 

zmíněným negativním vymezením svobody jakožto oblasti, a to jak fyzické, prostorové, tak 

imaginární, týkající se identity jedince, do které bez svolení dotčeného nemůže nikdo vstupovat 

či zasahovat. Podle Soudu navíc zcela jistě zahrnuje osobní údaje jednotlivce, jeho duševní 

zdraví, morální integritu, osobní rozvoj či společenský život člověka.33  Významným prvkem 

soukromí je dle ESLP i právo na identitu jedince34, čímž se jeho výklad přibližuje názoru 

Ústavního soudu o právu na informační sebeurčení jedince, viz kapitola 3.1. Obdobně ESLP 

judikoval více vrstevnost soukromého života, když uvedl, že pojem zahrnuje také profesní sféru 

či činnosti odehrávající se ve veřejné sféře.35 

 

Právo na soukromí zaměstnance a limity monitoringu ze strany zaměstnavatele, kterému 

se blíže věnuji ve vztahu k aktuální úpravě v následující kapitole, vymezil ESLP ve svém 

rozhodnutí v případu Barbulescu proti Rumunsku. Ten se točil kolem užívání pracovních účtů 

zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnance 36 Před soud se tento případ dostal po tom, co 

byl zaměstnanec jménem Barbulescu propuštěn z pracovního poměru zaměstnavatelem právě 

pro užívání emailového účtu pro komunikaci se svou přítelkyní a bratrem. Případ byl však o to 

komplikovanější, že šlo o účet zaměstnance, který si sice zřídil na popud zaměstnavatele a 

s účelem komunikace se zákazníky, šlo však o účet soukromý. S ohledem na záměr, se kterým 

byl účet zřízen, zaměstnavatel monitoroval konverzace, které prostřednictvím tohoto účtu 

probíhaly.  

 

Dle ESLP však tímto zaměstnavatel porušil práva na soukromí svého zaměstnance, a to 

i přes to, že i když měl zaměstnanec zakázáno užívat pracovní prostředky pro soukromé účely, 

nebyl dle soudu dostatečně poučen o prováděné kontrole. Soud tak potvrdil standard, podle 

kterého musí být zaměstnanec předem informován o kontrole a jejím způsobu a rozsahu, který 

má, co možno nejméně, zasahovat do soukromí zaměstnance. Dále zaměstnavatel dostatečně 

 
32 Tamtéž. 
33 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 06.02.2001, Bensaid proti Spojenému království, stížnost 

č. 44599/98. 
34 Tamtéž. 
35 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. 1. 2016, Barbulescu proti Rumunsku, stížnost č. 

61496/08. 
36 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. 1. 2016, Barbulescu proti Rumunsku, stížnost č. 

61496/08. 
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neodůvodnil způsob prováděné kontroly a nepřesvědčil soud o tom, že byla prováděna šetrně 

s ohledem na práva zaměstnance. Soud dále připomněl, že přesto že mezi členskými státy tehdy 

nepanovala shoda nad rozsahem úpravy monitoringu zaměstnanců, musí zajistit, aby 

„monitorovací aktivity ze strany zaměstnavatelů podléhaly odpovídajícím a dostatečným 

zárukám proti zneužití“.37  

 

Svoboda projevu  

 

Garanci svobody projevu najdeme v čl. 19 Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech i čl. 11. Listiny základních práv Evropské unie. Stejně tak EÚLP v čl. 10 

stanoví, že „každý má právo na svobodu projevu, jakož i svobodu zastávat názory a přijímat a 

rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice“.  

 

Z režimu čl. 10 EÚLP jsou s odkazem na čl. 17 EÚLP, který zakazuje zneužití práv, 

vyloučeny projevy s zřetelně nevhodným obsahem, při čemž ochrany požívají i informace a 

myšlenky, které mají potenciál urážet či šokovat.38 39 

 

Při posuzování zásahu do ústavně chráněných práv používá ESLP tzv. pětistupňový test, 

při kterém si pokládá pětici otázek, tedy (1) zda případ spadá pod rozsah namítaného článku 

EÚLP, (2) zda došlo k zásahu do namítaného práva, (3) zda byl tento zásah v souladu se 

zákonem, (4) zda zásah sledoval legitimní cíl a nakonec (5) zda byl tento zásah v demokratické 

společnosti nezbytný.40  

 

2.2. GDPR a monitoring zaměstnance  

 

Mluvíme-li o projevech zaměstnanců prostřednictvím svých soukromých profilů na 

sociálních sítích a možnosti jejich omezení ze strany zaměstnavatele, je na místě zahrnout 

i způsoby, jakými se zaměstnavatel vůbec může o aktivitě svého zaměstnance na sociálních 

 
37 Tamtéž. 
38 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2. 2. 2016, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete a 

Index.hu ZRT proti Maďarsku, stížnost č. 22947/13. 
39 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12.9.2011, Palomo Sánchez a další proti Španělsku, 

stížnosti č. 28955/06, č. 28957/06, č. 28959/06 a č. 28964/06. 
40KOSAŘ, David. Kapitola XX [Svoboda projevu (čl. 10 EÚLP)]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, 

KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 993. 
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sítích dozvídat. Už z povahy pracovněprávního vztahu by zaměstnavatel měl pochopitelně mít 

možnost své zaměstnance do jisté míry kontrolovat, stejně jako právní i mimoprávní nástroje 

k této činnosti. Zaměstnanec je v rámci pracovněprávního vztahu povinen respektovat pokyny 

svého zaměstnavatele, který je naopak oprávněn dávat tyto pokyny zaměstnanci. 

Zaměstnavateli proto musí příslušet prostředky ke kontrole řádného výkonu práce zaměstnance 

i při užívání majetku zaměstnavatele svěřeného s účelem plnění pracovních úkolů zaměstnanci. 

Stejně tak by zaměstnavatel měl mít prostředky pro kontrolu či chceme-li monitoring sociálních 

sítí svých zaměstnanců v rozsahu, ve kterém se jej vystupování zaměstnanců nich může 

dotýkat, zejména pak s ohledem na možné poškození dobrého jména zaměstnavatele. 

Příkladem můžeme uvést situaci, kdy zaměstnavatel kontroluje dodržování mlčenlivosti 

sledováním profesního profilu zaměstnance.41  

 

Právo zaměstnavatele kontrolovat své zaměstnance však není bez limitů – je omezeno 

již zmíněnými právy zaměstnance. Dotčené oprávnění tak podléhá specifickým požadavkům, 

které mají za cíl právě ochranu těchto práv.  

 

Přípustná míra kontroly vystupování zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí je 

široce určována dovoleným rozsahem zpracování osobních údajů, jehož úprava vychází na 

mezinárodní úrovni z nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“ či 

„Nařízení“).  

 

Nařízení stanoví práva a povinnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů vedle 

adaptovaného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále „ZOOÚ).  

 

Oprávnění zaměstnavatele zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců je nejčastěji 

dáno nezbytností takového zpracování pro splnění smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) 

GDPR) nebo pro splnění právní povinnosti, která se na zaměstnavatele, zde správce osobních 

údajů, vztahuje (dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).42 Již pracovní smlouva obsahuje dle ZP 

identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, datum, místo narození, místo trvalého 

pobytu43). Z titulu plnění povinnosti zaměstnavatele spočívající ve výpočtu mzdy zaměstnance 

 
41 ŠKORNIČKOVÁ, Eva. Důvěřuj, ale prověřuj?: GDPR zpřísňuje monitoring zaměstnanců. Obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů prakticky [online]. Dostupné z: https://www.gdpr.cz/blog/monitoring-zamestnancu/. 
42 MANDÁT, Jan. Souhlas se zpracováním osobních údajů u zaměstnanců. Epravo.cz [online]. 2018. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-u-zamestnancu-108010.html 
43 Dle § 18 odst. 2, věty druhé správního řádu.  
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a odvodů sociálního a zdravotního pojištění je zaměstnavatel oprávněn zpracovávat zejména 

„příjmení, jméno, všechna dřívější příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo 

občanského průkazu“44, ve stanovených případech také rodná čísla dětí zaměstnance a další 

údaje.45 Nad rámec výčtu osobních údajů, které je zaměstnavatel oprávněn zpracovávat na 

základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR může zaměstnanec udělit souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů ke konkrétnímu účelu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Další údaje nad 

rámec zmíněného může zaměstnavatel zpracovávat dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to pokud 

prokáže svůj oprávněný zájem na zpracování takových údajů.  

 

Základním východiskem nařízení je pravidlo, podle kterého musí být s osobními údaji 

zaměstnance nakládáno co nejšetrněji, dále pak za splnění povinností stanovených čl. 5 GDPR.  

Osobními údaji se podle čl. 4 Nařízení rozumí „veškeré informace o identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osobě; 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.“ V praxi se Nařízení vztahuje například na kamerové systémy monitorující 

zaměstnance, či právě sledování jejich (byť veřejné) aktivity na sociálních sítích. Oproti 

předchozí úpravě tak ve vztahu k těmto moderním způsobům kontroly Nařízení posiluje 

postavení zaměstnanců vůči zaměstnavateli a garantuje jim ochranu nad rámec práv 

zakotvených Zákoníkem práce. 

 

Do přijetí GDPR a jeho nabytí účinnosti v roce 2018 byla základním pramenem 

sekundárního práva v oblasti ochrany osobních údajů Směrnice č. 95/46/ES přijata v roce 1995, 

v době před vznikem prvních sociálních sítí46 i mnoha jiných technologií, prostřednictvím 

kterých dochází ke zpracování osobních údajů (nejen) zaměstnanců dnes.47 Právě postupná 

digitalizace těchto procesů dala základ pro přijetí Nařízení.  

 

 
44 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Zaměstnavatel jako správce osobních údajů [online]. 2013. 

Dostupné z: https://www.uoou.cz/zamestnavatel-jako-spravce-osobnich-udaju/d-6171. 
45 Konkrétní výčet údajů, které zaměstnavatel pro splnění svých povinností zpracovává, stanovil Úřad pro 

ochranu osobních údajů zde: https://www.uoou.cz/zamestnavatel-jako-spravce-osobnich-udaju/d-6171. 
46 KIRKPATRICK, David. Pod vlivem Facebooku: příběh z nitra společnosti, která spojuje svět. Brno: Computer 

Press, 2011, 320 s. ISBN 978-80-251-3573-0. 
47 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Základní příručka k ochraně údajů. Úřad pro ochranu osobních 

údajů [online]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-ochrane-udaju/ds-4744/p1=4744. 
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Nová úprava nemění základní zásady zpracování osobních údajů, ani nerozšiřuje svoji 

působnost oproti předchozí právní úpravě, na vybrané subjekty, které údaje zpracovávají ve 

větším množství (například telekomunikační operátoři nebo banky) však stanovuje vyšší 

nároky při této činnosti.48 

 

Obecně je možné říct, že zaměstnavatel musí být př každém zpracovávání osobních 

údajů schopný prokázat, že tak činí co nejméně invazivním způsobem, zaměstnanec byl o 

zpracování informován a zájem zaměstnavatele na jejich zpracovávání převažuje zájem na 

ochranu soukromí zaměstnance.49 

 

Povinnost informovat zaměstnance stanovuje čl. 12 Nařízení, podle kterého je 

zaměstnavatel v souladu se zásadou transparentnosti povinen zaměstnance předem obeznámit 

s rozsahem a způsobu monitoringu, a to srozumitelným způsobem. Zaměstnanec musí být 

informován především o tom, za jakých podmínek a po jakou dobu budou jeho osobní údaje 

uchovány, stejně jako kdo k nim má přístup. Zaměstnavatel by o tom měl zaměstnance 

informovat ještě před vznikem pracovněprávního poměru.   

 

Dle čl. 32 GDPR musí zaměstnavatel, resp. kterýkoliv správce osobních údajů, 

především přijmout adekvátní technická a organizační opatření, aby nedošlo k úniku takto 

zpracovávaných údajů. Konkrétní opatření se můžou lišit právě podle toho, zda zaměstnavatel 

zpracovává osobní údaje prostřednictvím kamerového systému nebo softwareu pro sledování 

elektronické pošty.50  

 

Právě ke zpracování prostřednictvím elektronické pošty se ve svém stanovisku51 dříve 

vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů. Vyslovil v něm názor, že na soukromou emailovou 

poštu i elektronické dokumenty v ní obsažené se vztahuje stejná ochrana jako na jiné 

písemnosti, tedy listovní tajemství. Za soukromou emailovou schránku se přitom podle Úřadu 

považuje i emailová schránka zřízená pro pracovní účely, která však obsahuje jméno 

zaměstnance, typicky Jan.Svoboda@doména.cz. Pošta doručená do takové schránky je 

 
48 Tamtéž. 
49 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Základní příručka k ochraně údajů. Úřad pro ochranu osobních 

údajů [online]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-ochrane-udaju/ds-4744/p1=4744. 
50 ŠKORNIČKOVÁ, Eva. Důvěřuj, ale prověřuj?: GDPR zpřísňuje monitoring zaměstnanců. Obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů prakticky [online]. Dostupné z: https://www.gdpr.cz/blog/monitoring-zamestnancu/. 
51 Stanovisko úřadu pro ochranu osobních údajů č.2/2009. 
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soukromou korespondencí, kterou zaměstnavatel není oprávněn sledovat, monitorovat ani 

zpracovávat.52  

 

Analogicky lze závěr aplikovat i na příspěvky na sociálních sítích v tom smyslu, že je 

nutné rozlišovat, zda se jedná o soukromý profil či profil zaměřený profesně, např. Facebook 

vs. Linkedin.53 Dle Škorničkové54 zatímco se u profesních profilů v praxi počítá s tím, že s nimi 

zaměstnavatel přijde do styku, u čistě soukromých účtů by měli být zaměstnavatele nadmíru 

obezřetní a zde obsažené údaje vůbec nezpracovávat.  

 

Je otázkou, do jaké míry je tento vcelku striktní závěr stanoviska z roku 2009 stále 

relevantní. Rozhodovací praxe soudů naznačuje, že posuzování emailů za soukromou 

písemnost chráněnou listovním tajemstvím není absolutní.  

 

Tento závěr vyplývá mimo jiné z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 

1771/201155. Případ se týkal sledování online aktivity zaměstnance na pracovišti, konkrétně 

webových stránek, na které zaměstnanec v pracovní době docházel. Soud zde judikoval 

východisko, dle kterého je kontrola zaměstnance prováděná zaměstnavatelem v zásadě 

přípustná, není-li jejím cílem zjišťování obsahu e-mailových zpráv jako takových, ale pouze 

zjištění, zda zaměstnanec respektuje své povinnosti vyplývající ze zákona či pracovní smlouvy.  

 

Při posuzování vystupování zaměstnanců na sociálních sítích v rozporu s požadavkem 

loajality vůči zaměstnavateli je však možné tento závěr aplikovat pouze částečně. Podstatou 

porušení zákonné povinnosti zaměstnance zde totiž není již samotný vstup na konkrétní sociální 

síť, ale právě samotný obsah případného projevu. Zaměstnavatel by proto musel, byť s cílem 

odhalit případné porušení povinností, účelně pročítat obsah takových příspěvků a hodnotit 

jejich povahu.  

 

Speciální úpravu k obecným náležitostem technického zpracování údajů v GDPR pak 

najdeme v ustanovení § 316 odst. 2 a 3 ZP, který stanoví konkrétní způsoby, kterými nesmí 

zaměstnavatel bez závažného důvodu narušovat soukromí zaměstnance. Jmenovitě se jedná se 

 
52 Stanovisko úřadu pro ochranu osobních údajů č.2/2009, s. 3. 
53 ŠKORNIČKOVÁ, Eva. Důvěřuj, ale prověřuj?: GDPR zpřísňuje monitoring zaměstnanců. Obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů prakticky [online]. Dostupné z: https://www.gdpr.cz/blog/monitoring-zamestnancu/. 
54 Tamtéž. 
55 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.08.2012 sp. zn. 21 Cdo 1771/2011. 
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„o podrobení zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho 

telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek 

adresovaných zaměstnanci“. Tyto způsoby zpracování totiž spadají pod čl. 35 GDPR, který u 

způsobů zpracování, u kterých je pravděpodobné, že budou mít za následek vysoké riziko pro 

práva a svobody fyzických osob, stanovuje povinnost správce posoudit vliv zamýšlených 

operací zpracování na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA).56 Takové posouzení slouží nejen 

jako prostředek eliminace zmíněných rizik, ale i jako způsob prokázání přijetí vhodných 

opatření zaměstnavatelem.57 

 

Speciální úpravou monitoringu obsaženou v ustanovení § 316 ZP podrobně rozebírám 

v kapitole 3.2. 

  

 
56 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Návod k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u návrhů 

právních předpisů (DPIA). Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/navod-k-

posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344. 
57 NEŠPŮREK, Robert, ŠUCHMAN Jaroslav, JAROŠ Ján. Monitoring zaměstnanců: Práva a povinnosti 

zaměstnavatelů při zpracování osobních údajů. Právní prostor [online]. Havel & Partners, 2019. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/monitoring-zamestnancu-prava-a-povinnosti-

zamestnavatelu-pri-zpracovani-osobnich-udaju. 
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3. Právní úprava projevů zaměstnanců na národní úrovni 

 

3.1.Ústavní rovina 

Právní úprava projevů zaměstnanců má své základy v Listině základních práv a svobod, 

ze kterého vyplývá jednak ochrana osobnosti a soukromí osob, jednak svoboda projevu. Snaha 

o regulaci vystupování zaměstnanců na sociálních sítích má potenciál do těchto ústavně 

zaručených práv zasáhnout.  

 

Vymezení limitů těchto práv je vždy nutné posoudit s ohledem na skutkové okolnosti 

jednotlivých případů, při čemž Ústavní soud řeší případy potenciálního zásahu do ústavně 

zaručených práv na základě zhodnocení celé škály faktorů tak, aby nedošlo k excesivnímu 

zásahu, ale pouze nutnému omezení práva.58
 Odlišně od ESLP aplikuje Ústavní soud při 

posuzování zásahu do ústavně chráněných práv a svobod tzv. test proporcionality, který poprvé 

použil v „nálezu anonymní svědek.“59 Podle soudců Ústavního soudu spočívá vzájemné 

poměřování ve třech kritériích: (1) kritériu vhodnosti („tedy odpovědi na otázku, zdali institut, 

omezující určité základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl – tj. ochranu jiného 

základního práva“) (2) kritériu potřebnosti („tedy v porovnání legislativního prostředku, 

omezujícího základní právo, resp. svobodu s jinými opatřeními, umožňujícího dosáhnout 

stejného cíle“) (3) porovnání závažnosti obou základních práv.60  

 

Právo na soukromí 

 

Pojem práva na soukromí zahrnuje jak rovinu psychické, tak fyzické integrity individua, 

stejně jako soukromého života v kontextu interakce s ostatními jedinci.61 Z toho důvodu je 

úprava tohoto práva v ústavní rovině roztříštěna, a zakotvena jak v čl. 7, tak 

v čl. 10 odst. 2 Listiny.  

 

Podle čl. 7 Listiny je „zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí“. Primárním 

účelem úpravy je přitom právě nedotknutelnost osoby ve smyslu duševní a tělesné integrity. 

 
58 HUSSEINI, Faisal; BARTOŇ, Michal; KOKEŠ, Marian; KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod: 

komentář. V Praze: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2. 
59 Nález Ústavního soudu ze dne 12.10.1994 sp. zn. Pl.ÚS 4/94. 
60 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 sp. zn. Pl.ÚS 4/94. 
61 HUSSEINI, Faisal; BARTOŇ, Michal; KOKEŠ, Marian; KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod: 

komentář. V Praze: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2. 
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Formulace zaručující ochranu soukromí slouží v tomto ustanovení primárně jako interpretační 

vodítko v případě, kdy chybí explicitní vymezení ochrany tělesné a duševní integrity.62 Druhý 

přístup využívá nedotknutelnost soukromí v čl. 7 odst. 1 jako obecné ustanovení pro ochranu 

soukromí, jehož jednotlivé aspekty (ochrana soukromého života, osobních údajů, domovní 

svobody, tajemství telefonem sdělovaných zpráv apod.) jsou pak zároveň chráněny 

v následujících článcích Listiny. 

 

Nedotknutelnost osoby se projevuje především v její svobodě a autonomii vůle při 

jednání týkajícím se její tělesné a duševní integrity. Tomu odpovídá povinnost státu, ale jak 

rozvedeno níže v určitých situacích i ostatních jednotlivců, tuto vůli respektovat. V praxi se 

uvedené právo projevuje především ve sporech o zdraví, v nichž je stěžejním pojmem svobodný 

a informovaný souhlas. Specificky se pak toto právo projevuje v oblastech, v nichž může být 

jednotlivec do určité míry omezen v možnosti svobodně rozhodovat o své osobě. Konkrétně při 

omezení osobní svobody či při probíhajícím civilním nebo trestním řízení. O nedotknutelnosti 

soukromí důvodová zpráva mlčí. Naproti tomu čl. 10 Listiny stanoví, že „každý má právo na 

ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života“.  

   

V nálezu sp. zn. IV. ÚS 23/05 Ústavní soud konstatoval, že právo na soukromí se 

uplatňuje ve více sférách (soukromou, společenskou, profesionální) a je na rozhodnutí jedince, 

jaké informace se rozhodne v konkrétní sféře zveřejnit. „Jinými slovy, v tomto segmentu 

zpravidla platí naprosté informační sebeurčení.“63 Cílem práva na soukromí je právě zajištění 

garance sebeurčení ve všech sférách lidského života a garance prostoru pro rozvoj a 

seberealizaci jednotlivce.64 Výklad Ústavního soudu se v tomto ohledu podobá již 

zmiňovanému vymezení soukromí z pohledu soudců ESLP, podle kterých je významným 

prvkem práva na soukromí i právo na identitu a informační sebeurčení jedince.65 

 

Otisk základního práva na svobodu najdeme zejména v § 3 odst. 2 písm. a) a § 81 a násl. 

občanského zákoníku (dále „OZ“), dále v trestním zákoníku (dále „TZ“) a již zmiňovaném 

nařízení o ochraně osobních údajů či zákoně o ochraně osobních údajů.  

 

 
62 HUSSEINI, Faisal; BARTOŇ, Michal; KOKEŠ, Marian; KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod: 

komentář. V Praze: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2. 
63 Tamtéž. 
64 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011 sp. zn. Pl.ÚS 24/10. 
65 Tamtéž. 
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Svoboda projevu 

 

Svobodu projevu upravuje čl. 17 Listiny. Ten stanoví, že svoboda projevu je zaručena 

a „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, (…)“. Odstavec 3 dále představuje tzv. absolutní aspekt svobody projevu66, který 

představuje zákaz cenzury.  

 

 Svoboda projevu je zařazena do okruhu práv politických a umožňuje jednotlivci podílet 

se na veřejném dění; její výkon je však předpovídán i v rovině zcela apolitické a zahrnuje i 

právo na komerční či umělecké projevy67. Účelem svobody projevu je dle doktríny totiž jednak 

garance participace na moci a rozhodování ve věcech veřejných, ale i obecná snaha o hledání 

pravdy stejně jako možnost seberealizace jedince. 68 

 

Argument seberealizace je důležitý především v případech šíření názorů či informací, 

které nemají v kontextu politické debaty přidanou hodnotu či na přispění do diskuse vůbec 

neaspirují. Tento argument garantuje jednotlivci možnost realizace, a to bez ohledu na politický 

či společenský přínos daného projevu. Jinými slovy jde o „rovnost jednotlivců v možnosti sdělit 

jakoukoliv myšlenku“69, a to zcela bez omezení. Ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 146/04 Ústavní 

soud uvedl, že i takové projevy jsou koneckonců v zájmu otevřené demokratické společnosti, 

když „výrazně přispívají k osobnímu růstu jedince jak v oblasti intelektuální, tak osobnostní“.  

  

Způsob realizace svobody projevu vymezuji v kapitole 1.3.  

 

Omezení svobody projevu je dle Ústavního soudu dáno zlomyslným záměrem daného 

projevu. Ochrany tedy nepožívá takový projev, jehož předním cílem je poškození jiné osoby, a 

to především když navíc „šiřitel sám informaci nevěřil, anebo pokud ji poskytl bezohledně a 

hrubě nedbale bez toho, aby si ověřil, zda informace je pravdivá, či nikoliv“.70 Dalšími kritérii 

posouzení legitimity projevu může být jednak racionální základ projevu, ale i způsob sdělení 

informace (sdělení informace versus výzva k bojkotu). 

 
66 BARTOŇ, Michal, HEJČ, David. Čl. 17 [Svoboda projevu a právo na informace]. In: HUSSEINI, Faisal, 

BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod. 1. vydání (1. 

aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2021. 
67 Tamtéž. 
68 Tamtéž. 
69 Tamtéž. 
70 Nález Ústavní soudu ze dne 17. 7. 2007, spis. zn. IV. ÚS 23/05. 
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Na mezinárodní úrovni je tato svoboda zakotvena v již zmiňovaném čl. 10 EÚLP.71 

Soudní praxe Ústavního soudu i ESLP postupně stanovila konkrétní kritéria, která je vždy nutné 

při posuzování legitimity konkrétních projevů zvážit, patří mezi ně zejména: (1) předmět 

sdělení (projevy ve veřejném zájmu či projevy politické požívají silnější ochrany), (2) původce 

sdělení, (3) prokazatelnost tvrzení, (4) osoba, jíž se projev týká (veřejně známé osobnosti vs. 

soukromé osoby) a nakonec cíl a další okolnosti sdělení (motiv poškodit zaměstnavatele 

apod.).72 Pro posouzení závažnosti zásahu do práv zaměstnavatele bude také zcela zásadní, zda 

má projev potenciál jej poškodit.73 

 

3.2.Zákonná rovina  

Zákoník práce a limitace vystupování zaměstnanců na sociálních sítích, které z něj vyplývají 

 

Rozvoj technologií a digitálního prostředí a jejich důsledky na pracovněprávní vztahy 

staví pracovní právo před nové výzvy. Pozitivně právní úprava však tyto moderní impulsy 

reflektuje s jistým zpožděním. Základní právní předpis v oblasti pracovního práva, kterým je 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, proto úpravu týkající se vystupování zaměstnanců na 

sociálních sítích neobsahuje.   

 

Tento předpis upravuje zejména právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při 

výkonu závislé práce nebo v souvislosti s ní a vymezuje jejich vzájemná základní práva a 

povinností. Hledáme-li východisko k limitům projevů zaměstnanců na sociálních sítích, je 

nutné vycházet z obecných ustanovení, které zakotvují základní povinnosti zaměstnance, 

zejména § 301 ZP.  

 

Výše uvedená úprava základních povinností zaměstnanců obsahuje zejména povinnost 

zaměstnance plnit pokyny zaměstnavatele a nejednat v rozporu s jeho oprávněnými zájmy. 

Tento imperativ vyjádřený v § 301 písm. d) ZP pokládá základ nezbytné loajality zaměstnance 

vůči zaměstnavateli, tedy jakýsi mravní požadavek a standard určité kvality chování 

zaměstnance. 

 
71 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12.9.2011, Palomo Sánchez a další proti Španělsku, 

stížnosti č. 28955/06, č. 28957/06, č. 28959/06 a č. 28964/06. 
72 HUSSEINI, Faisal; BARTOŇ, Michal; KOKEŠ, Marian; KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod: 

komentář. V Praze: C.H. Beck, 2021. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2. 
73 DRHOVÁ, Andrea. Příspěvky zaměstnance na sociálních sítích a jejich důsledky v pracovněprávních vztazích. 

News Flash. Accace Czech Republic, 2019. str. 2. 
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Mezi oprávněné zájmy zaměstnavatele můžeme bezesporu zařadit jednak úspěšnou 

realizaci jeho činnosti, tak ochranu zdraví a majetku zaměstnavatele.74 Dle judikatury NS ČR 

je oprávněným zájmem každého zaměstnavatele také péče o dobré jméno na veřejnosti. 

„Zaměstnanec by se měl proto zdržet takových projevů na veřejnosti, kterými by dobré jméno 

svého zaměstnavatele a jeho dobrou pověst snižoval a poškozoval nevhodnými slovními 

výroky.75 Nejvyšší soud ovšem znovu připomíná, že ani toto východisko není absolutní a odvíjí 

se od konkrétních okolností případu. NS ČR dále judikoval, že ve vztazích zaměstnavatele a 

zaměstnance je nezbytná „vzájemná důvěra, spolehlivost zaměstnance a jeho poctivost ve 

smyslu ustanovení § 301 písm. d) ZP“76, která v sobě inherentně obsahuje požadavek takového 

počínání zaměstnance, které v souvislosti s pracovním vztahem nezpůsobuje zaměstnavateli 

majetkovou škodu ani morální újmu.77 Mezi povinnosti zaměstnance, které vyplývají 

z pracovního poměru, je dle § 38 odst. 1 b) ZP povinnost dodržovat pracovní kázeň, která 

spočívá nejen v plnění povinností stanovených právními předpisy, ale i pracovní smlouvou 

nebo pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance. Jednání odporujícího zmíněným 

zákonným požadavkům se zaměstnanec tedy může dopustit i v případě, že bude dodržovat 

předpisy vztahující se na vykonávanou práci, pokud objektivně nebude jednat v souladu s 

oprávněnými zájmy zaměstnavatele.78  

 

Hovoříme-li o povinnosti loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli, nesmíme se 

omezovat pouze na loajalitu na pracovní dobu zaměstnance, naopak, tato povinnost je založena 

trváním pracovněprávního vztahu, zejména v případě uzavření tzv. konkurenční doložky, 

dokonce i po skončení pracovněprávního vztahu.79 Zaměstnanec je proto povinen k určité míře 

loajality i mimo svou pracovní dobu. Domnívám se proto, že tato povinnost zavazuje 

zaměstnance i během soukromých aktivit, mimo jiné i právě při jeho aktivitě na sociálních sítích 

v době odpočinku.  

 

 
74 SUCHÁ, Anna. Loajalita zaměstnanců má svá pravidla [online]. 31. 8. 2020. Dostupné z: 

https://www.bnt.eu/cs/zpravy/pravni-novinky/3073-loajalita-zamestnancu-ma-sva-pravidla?layout=bnt:news. 
75 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 21 Co 462/2007–13 ze dne 9.1.2008. 
76 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2015 sp. zn. 21 Cdo 1229/2014. 
77 Tamtéž. 
78 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.09.2004 sp. z. 21 Cdo 562/2004. 
79 SUCHÁ, Anna. Loajalita zaměstnanců má svá pravidla [online]. 31. 8. 2020. Dostupné z: 

https://www.bnt.eu/cs/zpravy/pravni-novinky/3073-loajalita-zamestnancu-ma-sva-pravidla?layout=bnt:news. 
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V kapitole 1.2 již zmiňuji, že součástí potřebné loajality zaměstnance dle § 301 písm. b) 

je i povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými se zaměstnanec seznámí v souvislosti s 

pracovním poměrem. Tuto povinnost pro všechny zaměstnance, kterou jinak v ZP nenajdeme, 

výslovně je povinnost uložena jen skupinám zaměstnanců se zvýšenými povinnostmi 

vyjmenovaných v ustanovení § 303 odst. 1 ZP. Povinnost mlčenlivosti při výkonu některých 

povolání, např. zdravotnických pracovníků, je pak dána zvláštním zákonem.80 

 

Ani základní povinnost loajality vůči zaměstnavateli však není bezmezná. Kromě 

zjevného překročení zákonných či ústavních mezí se soudy ve své rozhodovací praxi zabývají 

střetem oné loajality s ochranou veřejného zájmu, zejména ve vztahu k tzv. whistleblowingu, 

tedy situacích, kdy zaměstnanci upozorní na nekalé či protizákonné praktiky svého 

zaměstnavatele. Ačkoliv otázka whistleblowingu nepatří mezi stěžejní témata této práce, ve 

vztahu k vystupování na zaměstnanců na sociálních sítích jako takovému je zajímavé 

pozorovat, jak se české soudy vypořádávají s limitem povinnosti loajalitu daným právě 

požadavkem ochrany veřejného zájmu. Dle názoru Ústavního soudu totiž nemůže 

„soukromoprávní požadavek na dodržování smluv, princip pacta sunt servanda, resp. smluvní 

volnost a převzatý závazek zaměstnance být loajální ke svému zaměstnavateli apriorně vyloučit 

jiný významný veřejnoprávní zájem“.81 Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem proto 

nikdy nemůže dle soudců Ústavního soudu zasahovat do veřejnoprávních vztahů.82  Nesmí však 

dojít k excesu a sledování veřejného zájmu nesmí být (byť pouze doprovázeno) úmyslem 

poškodit dobré jméno zaměstnavatele.83 Problematikou neoprávněné kritiky zaměstnavatele se 

věnuji v následujících kapitolách. 

 

Ze zmíněné regulace vyjádřené v ZP vyplývají pouze obecné povinnosti zaměstnance 

ve vztahu ke všem jeho jednáním. Kladu si proto otázku, zda je zmíněná úprava dostatečně 

konkrétní a zda do potřebné míry reflektuje vývoj a všudypřítomnost vystupování jedinců na 

sociálních sítích. Domnívám se, že základem současné právní úpravy je smluvní volnost stran 

pracovněprávního vztahu a jisté očekávání „zdravého rozumu“ zaměstnanců. Takové 

očekávání však staví do ošemetné pozice nejen samotné zaměstnance, ale i jejich 

 
80 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v případě zdravotnických 

pracovníků, Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách v případě zaměstnanců přicházejících do styku s bankovním 

tajemstvím.  
81 Nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 298/12, ze dne 13. 12. 2012. 
82 Tamtéž. 
83 Nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 2449/15, ze dne 4. 11. 2015. 
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zaměstnavatele, kteří nemají nad projevy svých zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí 

kontrolu a zákonné prostředky jim tak povětšinou složí až ex post, tedy jako jakési nápravné 

instituty ve chvíli, kdy dojde k porušení vágní povinnosti zaměstnance. V kontextu vysoké 

četnosti a jakési běžnosti projevů jedinců na sociálních sítích si naopak zaměstnanci často ani 

nemusí uvědomovat škodlivost svého vystupování či jeho rozpor s tolik zmiňovanými 

oprávněnými zájmy zaměstnavatele.  

 

Subjekty pracovněprávního vztahu jsou tak odkázány na smluvní instituty jako je social 

media policy, kterým se věnuji v kapitole 4, a které jsou běžné především v západních státech 

a v českém pracovního prostředí se promítají zejména přes místní pobočky nadnárodních 

korporací. Inspirací vyššího standardu regulace může být i výslovné zakotvení požadavku 

mlčenlivosti či zdrženlivosti objevující se v právních řádech jiných zemí, a to i ve vztahu 

k pracovněprávním vztahům, které mají svůj základ v soukromém právu.  

 

V tomto kontextu zmíním rozsudek ESLP ze dne 13.1.2015 ve věci Rubins proti 

Lotyšsku. Soud se zde zabýval ukončením pracovního poměru profesora státní univerzity 

v Rize z důvodu jeho kritických komentářů na konto vedení téže fakulty. Před tím, než byl 

profesor propuštěn, zaslal rektorovi a dalším členům akademického senátu několik emailů, ve 

kterých kritizoval neodpovědné vedení instituce a její finanční hospodaření, ale také osobní 

kvality některých členů vedení univerzity.  

 

Lotyšský soud se ve své argumentaci opřel o ustanovení vnitrostátního práva, podle 

kterých jsou zaměstnanci vůči zaměstnavateli vázáni povinnostmi loajality, zdrženlivosti 

a mlčenlivosti. ESLP však judikoval, že „i když požadavek jednat v dobré víře v kontextu 

pracovní smlouvy neznamená povinnost absolutní loajality ve vztahu k zaměstnavateli nebo 

povinnost mlčenlivosti ve smyslu podřízení zaměstnance zájmům zaměstnavatele, určité projevy 

práva na svobodu projevu, byť mohou být za jiných okolností legitimní, nemusí být legitimní v 

pracovněprávních vztazích“.84 85 Soud tak vyslovil myšlenku, podle které požívá svoboda 

projevu v pracovněprávních vztazích zdánlivě nižší ochrany, než je tomu v jednání mimo tyto 

vztahy. Soudy tak musí posuzovat nejen kontext daného projevu jako takového, ale také jeho 

 
84 Rozsudek ESLP ze dne 13.1.2015 ve věci Rubins proti Lotyšsku, stížnost č. 79040/12. str. 9. 
85 ESLP zde odkazuje na své dřívější rozhodnutí ve věci Palomo Sánchez a další. 
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souvislost s pracovním prostředím a okolnostmi souvisejícími s pracovním vztahem, za kterých 

se zaměstnanec k předmětnému výroku uchýlí.86  

 

Zákoník práce pamatuje také na úpravu soukromí zaměstnance, a naopak možnosti jeho 

monitoringu ze strany zaměstnavatele. Monitoring zaměstnance předpokládá zejména 

ustanovení § 316 odst. 1, podle kterého „zaměstnanec nesmí bez souhlasu zaměstnavatele 

užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní 

techniky ani jeho telekomunikační zařízení“. Pokud tedy zaměstnavatel výslovně nedovolí 

zaměstnanci užívat komunikační techniku, jakou je například pracovní telefon, počítač, či 

dokonce pracovní účty zřízené k různým sociálním sítím, je toto zakázáno. Tento zákaz je 

aplikován jednak v rámci pracovní doby, jednak mimo ni.  

 

Zaměstnavatel je oprávněn přiměřeným způsobem dodržování tohoto ustanovení 

kontrolovat a do jisté míry tak i zasáhnout zaměstnanci do soukromí. Zaměstnanec je sice 

povinen umožnit sběr informací souvisejících s jeho pracovní činností, zaměstnavatel je však 

naopak povinen dodržet požadavky stanovené GDPR, viz kapitola 2.2.   

 

Nad rámec zmiňované úpravě v rámci GDPR stanovuje ustanovení § 316 odst. 2 a 3 ZP 

přísnější pravidla pro některé způsoby zpracování, zejména ty, které jsou s ohledem na ochranu 

práv a svobod fyzických osob považována za potenciálně rizikové. Konkrétně se jedná o 

sledování zaměstnanců, jejich odposlechu či záznamu telefonických hovorů, kontrolu 

elektronické pošty nebo listovních zásilek.87  

 

Následky porušení povinnosti ze strany zaměstnance 

 

Zaměstnavatel může postihovat jen porušení povinností, které se vztahují 

k zaměstnancem vykonávané práci, tím však může být i vystupování zaměstnance na sociálních 

sítích, které má potenciál poškodit zájmy zaměstnavatele a je s nimi bezpochyby v rozporu.   

Obecně patří, k již zmíněným základním povinnostem zaměstnance vyplývajícím z pracovního 

poměru v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 b) ZP, mimo jiné povinnost konat práci osobně 

dle pokynů zaměstnavatele podle pracovní smlouvy a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají 

z pracovního poměru. Dle navazujícího ustanovení § 301 písm. d) ZP, je zaměstnanec povinen 

 
86 Rozsudek ESLP ze dne 13.1.2015 ve věci Rubins proti Lotyšsku, stížnost č. 79040/12.  
87 § 316 odst. 2 ZP. 
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nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, a to nejen během pracovní doby, ale 

i mimo ni.   

 

Následky porušení povinností zavazující zaměstnance je vždy třeba posoudit 

s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu. Soudy přitom kromě zjevných kritérií, 

jakým je závažnost porušení povinností posuzují i postavení zaměstnance v rámci organizace, 

dosavadní plnění jeho pracovních povinností ale také již zmíněnou situaci a poměry v rámci 

zaměstnavatele, za kterých k překročení povinností, došlo.88 Dále bude posuzován i úmysl 

poškodit dobré jméno či činnost zaměstnavatele largo sensu či naopak jeho absence, která by 

položila argumentační základ ve prospěch obrany svobody projevu zaměstnance.89    

 

Za zaviněné nedodržení této povinnosti hrozí zaměstnanci rozvázání poměru ze strany 

zaměstnavatele, ZP při tom v závislosti na intenzitě porušení pracovních povinností rozlišuje 

méně závažným, ale soustavným porušováním pracovní kázně a závažným porušením pracovní 

kázně jejichž důsledkem může být rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle 

§ 52 písm. g) ZP. Takovým proviněním mohou být například projevy zaměstnance poškozující 

dobré jméno zaměstnavatele položené na nepravdivých základech či snaha o jeho zesměšnění.90 

Závažnější případy takových projevů, zejména pokud mají za následek poškození 

zaměstnavatele, mohou vést až k okamžitému zrušení pracovního poměru, na které pamatuje 

ustanovení § 52 písm. h) ve spojení s § 301 ZP, při čemž požadavek porušení povinnosti „zvlášť 

hrubým způsobem“ je formulován neurčitě a dává tak soudu prostor pro posouzení závažnosti 

porušení povinnosti v konkrétním případě.91 92 93 Nejvyšší soud se k algoritmu přezkumu 

intenzity porušení povinnosti vyjádřil následovně: „Při zkoumání intenzity porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci může soud 

přihlédnout k osobě zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění 

pracovních úkolů, k době a situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně, k míře zavinění 

zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům 

porušení pracovní kázně pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil 

 
88 DRHOVÁ, Andrea. Příspěvky zaměstnance na sociálních sítích a jejich důsledky v pracovněprávních vztazích. 

News Flash. Accace Czech Republic, 2019. str. 5. 
89 Nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 2449/15, ze dne 4. 11. 2015. 
90 DRHOVÁ, Andrea. Příspěvky zaměstnance na sociálních sítích a jejich důsledky v pracovněprávních vztazích. 

News Flash. Accace Czech Republic, 2019. str. 5.  
91 Rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 896/2008 ze dne 7.4.2009. 
92 Rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1496/2013 ze dne 21.1.2014. 
93 Nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 298/12, ze dne 13. 12. 2012. 
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zaměstnavateli škodu, apod.“94 Při následné soudní kontrole takového rozvázání pracovního 

poměru je rozhodujícím hlediskem to, zda lze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby u 

něj pracovní poměr zaměstnance i nadále trval.95  

 

Mimo stanovenou pracovní dobu může k porušení povinností stanovené zaměstnanci 

dle NS dojít tehdy, je-li následkem takového porušení škoda na majetku zaměstnavatele.96 

V případě, že zaměstnanec svým jednáním mimo pracovní dobu poruší jistou úroveň chování 

požadovanou pracovním řádem, která je zároveň vyšší než obecná úroveň, jež je možné 

rozumně požadovat, však dle judikatury Nejvyššího soudu k porušení povinností, případně 

porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, nedojde.97 Takové jednání je však možné 

posoudit jako nedostatek v osobních vlastnostech nutných pro výkon sjednané práce.  

 

Hovoříme-li o dalších prostředcích ochrany zaměstnavatele proti nežádoucím projevům 

jeho zaměstnanců na sociálních sítích, je nutné zmínit i prostředky, které zaměstnavateli 

poskytuje občanský zákoník, a to zejména v oblasti ochrany pověsti právnických osob 

a ochrany proti nekalé soutěži, například při porušení obchodního tajemství.98  

 

Poruší-li zaměstnanec povinnost ujednanou nad rámec zákonné úpravy v pracovní 

smlouvě, zaměstnavatel jej dle § 346b ZP nemůže postihovat smluvní pokutou, jelikož 

ustanovení zakazuje zaměstnavateli ukládat zaměstnanci jakékoliv peněžní postihy. Následkem 

porušení takových povinnosti může být pouze povinnost zaměstnance k náhradě škody 

způsobené zaměstnavateli.99 

 

Zákon o státní službě a speciální požadavek etiky státních zaměstnanců  

 

Z principů státní služby vyplývá jistý požadavek vyšší míry důstojnosti a budování 

důvěry veřejnosti ve veřejnou správu. Povinnosti zaměstnanců ve služebním poměru stanovuje 

především § 77 ZSS, dále pak § 78 ZSS, který upravuje povinnosti představených státních 

 
94 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 06.02.2001, sp. zn. 21 Cdo 379/2000. 
95 Tamtéž. 
96 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.12.2005, sp. zn. 21 Cdo 59/2005. 
97 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.10.2001, sp. zn. 21 Cdo 1628/2000. 
98 DRHOVÁ, Andrea. Příspěvky zaměstnance na sociálních sítích a jejich důsledky v pracovněprávních vztazích. 

News Flash. Accace Czech Republic, 2019. str. 5. 
99 SLABÝ, Tomáš. Povinnost mlčenlivosti zaměstnance ve vztahu k osobním údajům. Epravo.cz [online]. 2018. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-mlcenlivosti-zamestnance-ve-vztahu-k-osobnim-

udajum-107750.html. 
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zaměstnanců. Povinnosti takto stanovené mají za cíl nejen úpravu poměrů mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem100 a jejich ochranu coby smluvních stran, z povahy státní služby je důvodem 

ke stanovení některých z nich i ochrana veřejného zájmu. Právě koncept ochrany veřejného 

zájmu je zásadním rozdílem mezi právy a povinnostmi zaměstnanců soukromých subjektů 

a zaměstnanců států.  

 

K ochraně veřejného zájmu směřuje mimo jiné dikce § 77 odst. 1 písm. b), h), i), n) a 

v konečném důsledku i písmene t) ZSS, podle které je zaměstnanec povinen: 

 

• vykonávat službu nestranně, v mezích svého oprávnění a zdržet se při výkonu 

služby všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v jeho nestrannost; 

• zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl při výkonu služby, 

a které v zájmu služebního úřadu nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, 

pokud byl této povinnosti zproštěn; povinnost zachovávat mlčenlivost, která 

státnímu zaměstnanci vyplývá z jiného zákona, není dotčena; 

• zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy 

osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem 

služby ve prospěch vlastní nebo jiného, jakož i nezneužívat postavení státního 

zaměstnance; 

• zachovávat pravidla slušnosti vůči představeným, ostatním státním 

zaměstnancům a zaměstnancům ve správním úřadu a při úředním jednání; 

• dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance vydaná služebním předpisem. 

 

Požadavek důstojnosti státní služby a budování důvěry veřejnosti ve veřejnou správu, 

je výslovně vymezen v preambuli vzorového Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné 

správy, který vydalo Ministerstvo vnitra v roce 2012, a který jsou zaměstnanci povinni vedle 

jiných předpisů týkajících se státní služby, vzhledem k § 77 odst. 1 písm. t) ZSS, dodržovat.  

 

Již NS ve své rozhodovací praxi judikoval, že pokud je oprávněným zájmem 

jakéhokoliv zaměstnavatele péče o dobré jméno na veřejnosti, u právnické osoby vykonávající 

činnost jménem státu (zde šlo konkrétně o školu), to platí dvojnásob.101  

 
100 V tomto případě stát či jiný veřejnoprávní zaměstnavatel. 
101 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 21 Co 462/2007–13 ze dne 9.1.2008. 
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 Článek 8 Kodexu, který vymezuje žádoucí standardy chování zaměstnance ve vztahu k 

veřejnosti i ostatním zaměstnancům, zakotvuje povinnost mlčenlivosti úředníků a zaměstnanců, 

a to zejména ve vztahu ke skutečnostem, které se dozvěděli v souvislosti s plněním úkolů 

veřejné správy, a které by mohly zaměstnavatele poškodit.102 Článek 12 vzorového Kodexu se 

vyjadřuje k reprezentaci úřadu zaměstnancem, pouze však ve vztahu k veřejnosti, se kterou 

zaměstnanec jedná, nikoliv ve vztahu k jeho zaměstnavateli.103  

 

  

 
102 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra ze dne 9. května 2012. In: 

Praha, 2012. 
103 Požadavek podporování důvěryhodnosti a vážnosti úřadu vystupováním zaměstnance konkretizuje například 

Etický kodex úředníků a zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj vydaný na základě usnesení vlády č. 

444/2014 ze dne 16. 6. 2014. 
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4. Aktuální otázky projevů zaměstnanců na sociálních sítích 

v pracovněprávní praxi 

 

V předchozích kapitolách se věnuji zákonné úpravě, která se vztahuje na potenciální 

projevy zaměstnanců na svých soukromých profilech sociálních sítí. V této kapitole bych se 

ráda pozastavila nad aktuálními otázkami, se kterými se zaměstnavatele v tomto ohledu 

v současné pracovněprávní praxi potýkají. Zabývám se zde modelovými situacemi, ve kterých 

jsou příspěvky zaměstnanců pro zaměstnavatele nežádoucí, stejně jako nástroji a instituty, které 

jsou mu nad rámec zákonné úpravy k dispozici pro omezení takových projevů.  

 

Nad rámec již nastíněných případů, kdy projevy zaměstnanců na sociálních sítích přímo 

poškozují zaměstnavatele, typicky kritika zaměstnavatele, prozrazení utajovaných informací či 

know-how, považuji za nezbytné zmínit i velice aktuální problematiku politických projevů a 

v krajním případě útočných projevů, které podněcují nebo šíří nenávist vůči určité skupině 

osob, tzv. hate speech.104   

 

V otázce nástrojů využívaných zaměstnavateli pro kontrolu nad příspěvky svých 

zaměstnanců vycházím především z praxe v západních zemích, která je z hlediska mediální a 

digitální gramotnosti napřed a může poskytnout inspiraci instituty, které jsou v ní pro 

management vystupování na sociálních sítích využívány.  

 

4.1.Kritika zaměstnavatele 

 

Častým scénářem, se kterým se na soukromých profilem zaměstnanců setkáme, je 

kritika jejich zaměstnavatele. V těchto případech se do střetu dostávají svoboda slova 

zaměstnance, a naopak povinnost nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, 

když jeho veřejná kritika bezesporu v jeho zájmu není.  

 

Právě na základě práva zaměstnance na svobodu projevu je kritika kohokoliv, včetně 

jeho zaměstnavatele, v zásadě přípustná, pokud splňuje podmínky vymezené rozhodovací 

činností Ústavního soudu. Zde připomenu rozdílné stanovisko ESLP vyslovené v případu 

Rubins proti Lotyšsku, podle kterého požívá svoboda projevu v pracovněprávních vztazích 

 
104 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Nenávistné projevy ve veřejném prostoru: Rok 2017 v oblasti boje proti 

diskriminaci – pohled veřejné ochránkyně práv a neziskových organizací. 2018. 
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nižší ochrany, než je tomu v jednání mimo tyto vztahy. Soud zde argumentuje tím, že „i když 

požadavek jednat v dobré víře v kontextu pracovní smlouvy neznamená povinnost absolutní 

loajality ve vztahu k zaměstnavateli nebo povinnost mlčenlivosti ve smyslu podřízení 

zaměstnance zájmům zaměstnavatele, určité projevy práva na svobodu projevu, byť mohou být 

za jiných okolností legitimní, nemusí být legitimní v pracovněprávních vztazích“.105 106  

 

Dle obecných kritérií vyslovených Ústavním soudem však postačí, když kritika, která 

má požívat práva na ochranu svobody projevu musí být konkrétní, věcná a pravdivá. Zájem na 

zveřejnění takové kritiky (např. v rámci ochrany veřejných prostředků či zdraví osob) navíc 

musí převážit nad oprávněnými zájmy zaměstnavatele zachovat své dobré jméno. Typickým 

případem může být tzv. whistleblowing, tedy oznamování protiprávní činnosti zaměstnavatele, 

o kterém se zaměstnanec dozvěděl v souvislosti se svou pracovní činností.107 Naproti tomu 

kritika, která nemůže ochrany požívat nikdy je taková, jejímž cílem je pouze poškodit 

zaměstnavatele.108  

 

S ohledem na právní úpravu svobody projevu je nutné rozlišovat, zda má dotyčná kritika 

či difamující sdělení povahu skutkového tvrzení (je věcná), či hodnotících soudů subjektivní 

povahy. Zásadním rozdílem mezi zmíněnými případy je, že v případě skutkových tvrzení je 

možné prokázat pravdivost či nepravdivost, u subjektivních názorů to možné není.109 110 

Rozlišení na skutková tvrzení a hodnotící soudy lze přitom přiměřeně aplikovat nejen na 

posuzování ústavní ochrany psaných příspěvků, ale i fotografií, videozáznamů či symbolů 

(„smajlíků“).111  

 

V případě subjektivních názorů budou soudy posuzovat, do jaké míry jsou pohoršující 

či urážlivé, tj. zda se jedná o vulgární kritiku, míru agresivity apod.112 Z povahy hodnotových 

 
105 Rozsudek ESLP ze dne 13.1.2015 ve věci Rubins proti Lotyšsku, stížnost č. 79040/12. str. 9. 
106 ESLP zde odkazuje na své dřívější rozhodnutí ve věci Palomo Sánchez a další. 
107 Směrnice evropského parlamentu a rady 2019/1937 ze dne 23. října 2019, O ochraně osob, které oznamují 

porušení práva unie. 
108 BARTOŇ, Michal, HEJČ, David. Čl. 17 [Svoboda projevu a právo na informace]. In: HUSSEINI, Faisal, 

BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2021, s. 510. 
109 Nemožnost prokázat pravdivost či nepravdivost subjektivního názoru shledal ESLP ve svém rozsudku 9815/82 

v případu Lingens proti Rakousku, porušující svobodu projevu. 
110 BARTOŇ, Michal, HEJČ, David. Čl. 17 [Svoboda projevu a právo na informace]. In: HUSSEINI, Faisal, 

BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2021, s. 510. 
111 Tamtéž. 
112 Tamtéž. 
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soudů je samozřejmě možné, aby byly do jisté míry přehnané či nadmíru emotivní. Podle 

Ústavního soudu „ani přehánění či nadsázka, byť by byly i tvrdé, nečiní samy o sobě projev 

nedovoleným. (…) Pouze v případě, že jde o kritiku věcí či jednání osob veřejných, která zcela 

postrádá věcný základ a pro kterou nelze nalézt žádné zdůvodnění, je třeba považovat takovou 

kritiku za nepřiměřenou.“ 113 Podle soudu není dost dobře možné požadovat, aby měla kritika 

věcný základ. V případě výroku kritizujících politická prohlášení starosty obce jako 

„bezobsažné megalomanské spouště banalit“114, proto shledal jako v zásadě přípustné, naopak 

kritiku politika ve znění „naprostý cynik a pitomec“, resp. „sklon chovat se jako hovado“ 

shledal jako ústavně problematické, „zjevně překročující meze slušnosti“.115 Dovolenou míru 

expresivity kritických projevů (nejen) na účet zaměstnavatele je proto nemožné zobecňovat a 

je nutné vždy posuzovat v kontextu celého vyjádření i dalších skutkových okolností případu.  

 

V případě věcné kritiky na prokazatelných základech je zvláště nutné posoudit, do jaké 

míry se o tyto základy opírá, tj, zda není kritika ve srovnání se zjištěným skutkovým stavem 

přehnaná.116 

 

Dovolenou mírou kritiky přímo ve vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se 

zabýval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 560/2012.117 Případ se týkal 

zaměstnankyně městského úřadu v Litvínově, která dostala výpověď poté, co se svým kolegům 

postěžovala na údajné šikanózní jednání ze strany zaměstnavatele. Nejvyšší soud zde vymezil 

okolnosti, za kterých je kritika zaměstnavatele porušením povinností zaměstnance, a to i 

v případě, že by kritika byla oprávněná. Mezi tyto podmínky patří (1) narušení chodu 

zaměstnavatele, (2) vybočení kritiky ze společenských norem nebo (3) přerušení své práce nebo 

práce ostatních zaměstnanců zaměstnancem.   

 

V tomto konkrétním případě dle soudu nedošlo k porušení pracovní kázně 

zaměstnankyně, „když uvedená kritika nijak nenarušila chod úřadu ani nevybočila ze 

společenských norem.“118 

 
113 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005 sp. zn. I.ÚS 453/03. 
114 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2014 sp. zn. IV. ÚS 1511/13. 
115 Tamtéž. 
116 BARTOŇ, Michal, HEJČ, David. Čl. 17 [Svoboda projevu a právo na informace]. In: HUSSEINI, Faisal, 

BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, KOPA, Martin a kol. Listina základních práv a svobod. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2021, s. 510. 
117 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2013, sp. zn 21 Cdo 560/2012. 
118 Tamtéž. 
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Soud zároveň s odkazem na judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská 

práva připomněl, že kritika zaměstnavatele ze strany zaměstnanců je „vzhledem k významu 

svobody projevu zásadně přípustná“; omezení v tomto směru může být pouze výjimkou, kterou 

je nutno interpretovat restriktivně a lze ji ospravedlnit jen kvalifikovanými okolnostmi.“119 

 

V kontextu této práce nutno podotknout, že zaměstnankyně vyjádřila svou kritiku na 

adresu zaměstnavatele osobně, nikoliv prostřednictvím sociálních sítí. Hodnotící soudy dotyčné 

tak byly proneseny bezprostředně, v uzavřeném kroužku jejich kolegů. Důsledky obdobného 

vyjádření neuzavřenému okruhu osob, prostřednictvím veřejně přístupného profilu na 

sociálních sítích, by bylo jistě nutné posoudit jinak, viz nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 

2014, sp. zn. III.ÚS 3844/13 a významnost individuálního nastavení rozsahu sdílení příspěvků 

na sociálních sítích, kterou v něm judikoval s tím, že projevy prostřednictvím sociální sítě mají 

potenciál dosáhnout obrovského publika.   

 

Právě kritikou vyjádřenou veřejně prostřednictvím internetu se Nejvyšší soud zabýval 

v případu spis. zn. 21 Cdo 1043/2016.120 Redaktor televizního zpravodajství TV Barrandov zde 

zveřejnil na veřejně přístupnou webovou stránku DigiZone.cz článek, ve kterém kritizoval 

vnitřní poměry zaměstnavatele, včetně jejich přirovnávání k totalitnímu režimu. Svá tvrzení 

opíral o skutečnost, že vedení televize vyžaduje seznam připravovaných reportáží, po jehož 

posouzení rozhoduje, které mohou být odvysílány a které nikoliv. Ve sporu o neplatnost zrušení 

pracovního poměru však dal Nejvyšší soud za pravdu zaměstnavateli, když shledal kritiku za 

neoprávněnou, a to zejména proto, že se nepodařilo prokázat věcný základ k dotčeným 

tvrzením. Soud zde zohlednil také závažnost a intenzitu kritiky zaměstnance, stejně jako jeho 

postavení. Zveřejněné difamující informace dosahovaly podle soudců takové intenzity, že 

„zajisté mohly vyvolat u veřejnosti dojem o narušení objektivity a vyváženosti informací 

poskytovaných ve zpravodajských pořadech TV B. a zásadním způsobem tak zasáhnout do 

dobré pověsti žalované.“121 Soud navíc zdůraznil, že ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele 

je zásadní vzájemný vztah důvěry a možnost zaměstnavatele spolehnout se na zaměstnance a 

jeho poctivost. Právě proto se dle rozsudku jednalo o porušení povinností zaměstnance zvlášť 

hrubým způsobem, které opravňovalo zaměstnavatele k okamžitému zrušení pracovního 

poměru.  

 
119 Tamtéž. 
120 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1043/2016. 
121 Tamtéž. 
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V tomto ohledu se Ústavní soud přiblížil zmíněné argumentaci ESLP ve věci Rubins 

proti Lotyšsku: svoboda projevu v pracovněprávních vztazích by měla být posuzována přísněji 

než projevy mimo tyto vztahy, neboť některé projevy, které jsou za jiných okolností legitimní, 

v kontextu pracovněprávních vztahů neobstojí. Důvodem je specifický vztah zaměstnance a 

zaměstnavatele, specificky pak požadavek loajality kladený na zaměstnance.122 123 

 

Obdobně se Ústavní soud vyjádřil v usnesení sp. zn. IV. ÚS 3063/15124. Na rozdíl od 

předchozího případu zde šlo o kritiku s věcně prokázaným základem. Obchodní zástupce 

společnosti zde před obecnými soudy namítal proti okamžitému zrušení pracovního poměru 

zaměstnavatelem poté, co zaměstnanec odeslal email potenciálnímu obchodnímu partnerovi 

firmy s upozorněním na vady výběrového řízení, kterého se jeho zaměstnavatel zamýšlel 

zúčastnit. Email měl dle propuštěného zaměstnance za cíl ochranu společenského zájmu. I přes 

to, že tvrzení zaměstnance bylo prokázané, ÚS řekl, že „svoboda projevu, jak ji definuje Listina, 

je předně politickým právem, jehož základním smyslem je umožnit každému beztrestně se 

kriticky vyjadřovat například k osobám politiků, činnosti státu nebo územně samosprávných 

celků, či kritizovat poměry a fungování veřejné správy“.125 Právo dle soudu není absolutní a 

není možné jej bez dalšího neomezeně vztahovat na projevy, které se politické oblasti 

nedotýkají. Pracovněprávní vztahy jsou dle ÚS charakteristické právě nadřízeností 

zaměstnavatele a podřízeností zaměstnance, ti tedy mají povinnost jednat v souladu se zájmy 

zaměstnavatele. „Pokud stěžovatel v rámci takového vztahu jednal, navíc nikoliv na 

vnitropodnikové úrovni, ale při komunikaci s potenciálními obchodními partnery 

zaměstnavatele, musel mít jeho zájmy a svoji podřízenou pozici tím spíše na zřeteli.“126 Projevy 

zaměstnanců schopné poškodit dobrou pověst zaměstnavatele je proto nutné posuzovat 

především z této perspektivy. 

 

4.2.Neoprávněné sdílení důvěrných informací 

 

Další nežádoucí situací, se kterou se zaměstnavatelé v praxi setkávají, a kterou je tak 

nutné zmínit, je neoprávněné sdílení důvěrných informací zaměstnanci prostřednictvím 

sociálních sítí. Pojem „důvěrné informace“ zde užívám v širším smyslu, tedy ve smyslu všech 

 
122 Rozsudek ESLP ze dne 13.1.2015 ve věci Rubins proti Lotyšsku, stížnost č. 79040/12. str. 9. 
123 ESLP zde odkazuje na své dřívější rozhodnutí ve věci Palomo Sánchez a další. 
124 Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3063/15. 
125 Tamtéž. 
126 Tamtéž.  
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skutečností, které sice nenaplňují pojmové znaky obchodního tajemství chráněného 

ustanovením § 504 OZ, ale jejich svévolné sdílení zaměstnanci by mohlo mít za následek 

poškození zájmů zaměstnavatele. 

 

Již zmiňované ustanovení § 77 odst. 1 písm. h) ZSS zavazuje zaměstnance ve služebním 

poměru k mlčenlivosti, a to o všech skutečnostech, „o nichž se dověděl při výkonu služby, 

a které v zájmu služebního úřadu nelze sdělovat jiným osobám“. Naopak zaměstnance 

v pracovněprávním poměru povinnost mlčenlivosti výslovně nezavazuje, v praxi je však 

dovozována z § 301 písm. b) ZP, který zaměstnanci ukládá povinnost nejednat v rozporu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Výslovně je povinnost mlčenlivosti uložena jen 

skupinám zaměstnanců se zvýšenými povinnostmi vyjmenovaných v ustanovení 

§ 303 odst. 1 ZP.  

 

Na tomto místě je nutné rozlišit obecný pojem „informace, které v zájmu 

zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám“, se kterým v jeho variacích pracuje právě ZP a 

ZSS pro vymezení povinnosti mlčenlivosti určitých skupin zaměstnanců, a pojmů „obchodní 

tajemství“, „důvěrné informace“ a „know-how“, které se objevují v jiných právních normách. 

Neoprávněné sdílení všech výše zmíněných může být v rozporu se zájmy zaměstnavatele, níže 

se proto věnuji rozlišení těchto pojmu a jejich ochrany.  

 

Obchodním tajemstvím se ve smyslu § 504 OZ rozumí skutečnosti, které jsou 

„konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupné, dále souvisejí se závodem a jejich vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím 

způsobem jejich utajení“. Dle § 2976 odst. 1, konkrétně pak odst. 2 písm. h) OZ je porušení 

obchodního tajemství jednou ze skutkových podstat porušení hospodářské soutěže. Stejně tak 

najdeme skutkovou podstatu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže i v ustanovení 

§ 248 odst. 1 písm. h) trestního zákoníku. Porušením obchodního tajemství může zaměstnanec 

navíc naplnit celou řadu dalších skutkových podstat, jako je porušení tajemství dopravovaných 

zpráv, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, zneužití 

informace v obchodním styku či porušení povinnosti při správě cizího majetku. Neoprávněným 

získáním či nakládáním s obchodním tajemstvím se proto zaměstnanec dopouští nejen jednání 

v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, ale především spáchání trestného činu.  
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Naproti tomu pojem „důvěrné informace“ v užším smyslu tak, jak jej najdeme 

v § 276 odst. 3 ZP, označuje informace, „jejíž poskytnutí může ohrozit nebo poškodit činnost 

zaměstnavatele nebo porušit oprávněné zájmy zaměstnavatele nebo zaměstnanců“. Za důvěrné 

se naopak nepovažují informace, které má zaměstnavatel povinnost sdělit či zveřejnit. 

O informacích, které zaměstnavatel za důvěrné označí, musí členové odborové organizace, rady 

zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zachovávat 

mlčenlivost.127 Ve vztahu k jiným skupinám zaměstnanců však tuto povinnost nenajdeme.  

 

Občanský zákoník ochranu důvěrných informací na rozdíl od obchodního tajemství 

neupravuje. V rámci úpravy předsmluvní odpovědnosti však najdeme v OZ pojem „důvěrný 

údaj“, konkrétně v ustanovení § 1730 odst. 2, podle kterého „získá-li strana při jednání o 

smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity nebo aby nedošlo 

k jejich prozrazení bez zákonného důvodu“. Definici „důvěrného údaje“ zde však nenajdeme, 

z uvedeného ustanovení pouze vyplývá, že každý účastník předsmluvních jednání je povinen 

dbát na ochranu všech informací, na jejichž neprozrazení by druhá smluvní strana mohla mít 

zájem. Následkem porušení této povinnosti je povinnost nahradit škodu druhé straně, zde 

zaměstnavateli. Takové porušení je nepochybně také projevem nedostatečné loajality 

zaměstnance. Připomenu zde rozhodnutí NS, podle kterého je ve vztahu mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem nezbytná nejen loajalita ve smyslu § 301 písm. d) ZP, ale také „vzájemná 

důvěra, spolehlivost zaměstnance a jeho poctivost“128, které jsou obsaženy v jeho povinnost 

nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

 

 V oblasti ochrany hospodářské soutěže se dále setkáme s pojmem „know-how“. S tímto 

pojmem operují soubory nařízení Evropské unie o tzv. blokových výjimkách. Know-how zde 

představuje „tajný, podstatný a identifikovaný celek praktických nepatentovaných informací, 

které jsou výsledkem zkušeností dodavatele a jsou jím otestovány“.129 Do tohoto pojmu mohou 

spadat i nehmotné statky, jako jsou vynálezy, průmyslové vzory, nebo výše zmiňované 

obchodní tajemství.130 V takových případech bude ochrana know-how probíhat právě jako 

ochrana těchto institutů. 

 

 
127 § 276 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 
128 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2015 sp. zn. 21 Cdo 1229/2014. 
129 Nařízení Evropské komise č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010. 
130 KRABEC, David. Know-how a jeho ochrana. Vedaavyzkum.cz [online]. 2018. Dostupné z: 

https://vedavyzkum.cz/dusevni-vlastnictvi/dusevni-vlastnictvi/know-how-a-jeho-ochrana.  
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4.3.Politické názory a hate speech  

 

 V předchozích kapitolách se věnuji především projevů zaměstnanců, které se přímo 

týkají zaměstnavatele a poškozují jeho dobré jméno či jinak zasahují do jeho činnosti. Mimo 

tyto situace však považuji za nezbytné zabývat se i velice aktuálním tématem, tedy 

vyjadřováním politických přesvědčení a projevů, které hraničí s nenávistnými projevy či jimi 

přímo jsou. Takové příspěvky zaměstnanců se zdánlivě nijak nedotýkají pracovněprávního 

vztahu s jejich zaměstnavateli, realita je však taková, že i necitlivě projevený světonázor 

zaměstnance může být asociován s jeho zaměstnavatelem a v konečném důsledku tak poškodit 

jeho pověst.  

 

 Znovu zde narážíme na čl. 17 LZPS zaručující svobodu projevu, tyto případy se navíc 

často dotýkají práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání vymezeném 

v čl. 15 LZPS. Tato svoboda zahrnuje i svobodu politického smýšlení či svobodu tzv. životní 

filozofie.131 Kritériem pro ústavní ochranu této svobody je podle judikatury českých soudů i 

ESLP požadavek trvalosti, dlouhodobosti a vážnosti takového přesvědčení.132  

 

 Na tomto místě si dovolím zmínit judikát ze sousedního Německa, které se přímo týkaly 

zveřejnění necitlivých příspěvků zaměstnanci prostřednictvím sociálních sítí.  

 

 Prvním z nich je případ polského zaměstnance německého železničního dopravce 

Deutsche Bahn, kterému byla dána výpověď za facebooková vyjádření na téma uprchlíků. 

Dotyčný na sociální síti zveřejnil fotografii koncentračního tábora v Osvětimi s popiskem „V 

Polsku rádi uprchlíky přijmeme”.133 Zaměstnavatel shledal tyto projevy za nevkusné a 

nepřípustné, konotace německých železnic a deportace do vyhlazovacích táborů byla navíc 

podle něj způsobilá poškodit jeho pověst. Dle zaměstnance však nešlo o projev rasismu či 

neonacismu, ale pouhou satirickou kritiku polské vlády, německý soud tak shledal ukončení 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele za neoprávněné.134 Roli hrála podle 

 
131 RIGEL, Filip. Čl. 15 [Svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké 

tvorby]. In: HUSSEINI, Faisal, BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, KOPA, Martin a kol. Listina základních práv 

a svobod. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 464. 
132 Tamtéž. 
133 WPROST.PL. Polak zwolniony z Deutsche Bahn za wpis na Facebooku, trwa sądowa walka. Wprost.pl 

[online]. 2016. Dostupné z: https://www.wprost.pl/swiat/10022396/polak-zwolniony-z-deutsche-bahn-za-wpis-

na-facebooku-trwa-sadowa-walka.html.  
134 DORZECZY.PL. Niemcy: Proces Polaka za wpis o Auschwitz. Do Rzeczy [online]. 2016. Dostupné z: 

https://dorzeczy.pl/swiat/10217/niemcy-proces-polaka-za-wpis-o-auschwitz.html. 



42 

 

heidelbergského soudu i skutečnost, že měl zaměstnanec uzavřený profil a dotyčný příspěvek 

tak nebyl veřejný a byl přístupný pouze okruhu jeho přátel.135 

 

Rozhodovací praxi německých soudů v oblasti vystupování na sociálních sítích je 

zajímavé sledovat i s ohledem na zákon přijatý v roce 2017 (tedy až po rozhodnutí ve výše 

zmíněném případu). Zákon o zlepšení prosazování práva na sociálních sítích účinný od 1. 10. 

2017 se vztahuje se na provozovatele sociálních sítí, které mají v zemi více než 2 miliony 

registrovaných uživatelů. Těmto provozovatelům je uložena povinnost prověřovat stížností na 

nezákonný obsah, jeho odstranění, stejně jako proškolování osob pověřených vyřizováním 

stížností v oblasti závadného obsahu. 136 V českém právním řádu jsou provozovatele sociálních 

sítí teoreticky odpovědni za závadný obsah dle § 5 zákona o některých sužbách informační 

společnosti. Podle téhož zákona však za obsah odpovídají pouze pokud (1) pokud přenos 

informací iniciují, (2) volí uživatele nebo volí, případně (3) mění obsah přenášené informace.137 

 

 Zajímavé je i stále probíhající řízení v případu zaměstnance polské pobočky obchodního 

domu IKEA, se kterým byl rozvázán pracovní poměr poté, co na interní sociální síť firmy sdílel 

homofobní citáty z Bible. Zaměstnancem zveřejněné útržky Starého zákona vyznívaly v tom 

smyslu, že by všechny homosexuály měla postihnout smrt a krveprolití.138  

 

Podivuhodné na tomto případu je, že kromě sporu mezi propuštěným zaměstnancem o 

neplatné ukončení pracovního poměru, podal žalobu na HR pracovnici, která o výpovědi 

zaměstnance rozhodla, i polský státní zástupce po tom, co se úřady dověděly o případu z médií. 

IKEA podle obžaloby utiskovala propuštěného zaměstnance, když porušila jeho svobodu 

vyznání. V Polsku jde o naprosto bezprecedentní situaci, kdy se státní zastupitelství zapojuje 

do pracovněprávních sporů.139 Stigmatizace LGBTQ+ komunity a porušování jejich základních 

 
135 DRHOVÁ, Andrea. Příspěvky zaměstnance na sociálních sítích a jejich důsledky v pracovněprávních vztazích. 

News Flash. Accace Czech Republic, 2019. s. 4. 
136 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Nenávistné projevy ve veřejném prostoru: Rok 2017 v oblasti boje proti 

diskriminaci – pohled veřejné ochránkyně práv a neziskových organizací. 2018. 
137 KORBEL, František. Ne-odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti v digitálním světě 

[online]. 2018. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/ne-odpovednost-poskytovatelu-sluzeb-

informacni-spolecnosti-v-digitalnim-svete. 
138 BUSINESS INSIDER. Ruszył proces ws. zwolnienia pracownika sklepu Ikea, który dokonał wpisu o osobach 

LGBT. Business Insider [online]. 2020. Dostupné z: https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/ruszyl-proces-

ws-zwolnienia-pracownika-sklepu-ikea/cnds6be. 
139 Tamtéž. 
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práv na úkor katolického vyznání je přitom v Polsku dlouhodobým problémem, na který 

mnohokrát upozornila i Evropská komise.140  

 

Soudy začaly případ řešit koncem roku 2020, proto je zatím předmětem probíhajícího 

řízení, a bude zajímavé sledovat, k jakému rozhodnutí dospějí. Faktorem může být s ohledem 

na výše zmíněné především fakt, že byl příspěvek sdílen v rámci uzavřené sociální sítě, kde jej 

mohli vidět pouze kolegové propuštěného zaměstnance. Naopak v neprospěch dotyčného 

zaměstnance může svědčit fakt, že nešlo výlučně o citaci Bible, kterou by pouze svobodně 

projevoval své vyznání, nýbrž text uvedl vlastními názory na homosexualitu s tím, že se jistě 

jedná o deviaci, a to přesto, že zmíněné citáty se v tomto smyslu nevyjadřovaly.  

 

Jen těžko však můžeme předpovědět, jak případ posoudí polské soudy. Na rozdíl 

českého právního prostředí není právní řád našich východních sousedů ovlivněn sekularizací a 

náboženskou neutralitou, kterou u nás najdeme v čl. 2 odst. 1 LZPS. Ústavní soud ve své 

judikatuře rozlišuje tzv. vnitřní (forum internum) a vnější projevy vyznání (forum externum). 

Vnitřní vyznání ve smyslu svobody vyznání podle čl. 15 odst. 1 LZPS má absolutní povahu, 

zatímco vnější projevy takového vyznání nesmí bezdůvodně napadat a hrubě urážet jiné osoby 

způsobem, které by překročilo meze svobody projevu.141 V tomto duchu dal zapravdu i ESLP 

rakouským soudům142, které penalizovaly rakouskou občanku, která v rámci veřejných 

seminářů označovala proroka Mohameda za pedofila, „který to rád dělal s dětmi“. Taková 

vyjádření, která měla dle Soudu za cíl pouze dehonestaci konkrétního náboženství, překročila 

dle Soudu míru přípustné kritiky.143 

 

4.4. Způsoby regulace ze strany zaměstnavatele nad rámec zákonné úpravy 

 

S ohledem na výše zmíněné dnes stojí zaměstnavatele před otázkou, jak efektivně 

předcházet nežádoucím příspěvkům svých zaměstnanců. Právní úprava, jak analyzuji 

v předchozích kapitolách, sice poskytuje jisté záruky náhrady škody a možnost postihu vůči 

 
140 EUROPEAN COMISSION. Memorandum on the stigmatisation of LGBTI people in Poland. Strasbourg. 2020. 
141 RIGEL, Filip. Čl. 15 [Svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké 

tvorby]. In: HUSSEINI, Faisal, BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, KOPA, Martin a kol. Listina základních práv 

a svobod. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 464. 
142 Rozsudek ESLP ze dne 25.10.2018, 38450/12, E.S. proti Rakousku. 
143 RIGEL, Filip. Čl. 15 [Svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké 

tvorby]. In: HUSSEINI, Faisal, BARTOŇ, Michal, KOKEŠ, Marian, KOPA, Martin a kol. Listina základních práv 

a svobod. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 464. 
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autorům takových projevů, v mnoha ohledech je však nedostatečná a zaměstnavatele jsou tak 

nuceni chránit své zájmy smluvními instituty či různými kodexy a vnitřními pravidly. Tato 

kapitola má sloužit jako stručný přehled institutů využívaných ke zmíněnému managementu 

projevů zaměstnanců na sociálních sítích.  

 

Dohoda o mlčenlivosti  

 

Dohoda o mlčenlivosti je typickým institutem ochrany zájmů zaměstnavatele před 

sdílením informací, jejichž prozrazení by poškodilo jeho zájmy. Přesto že se povinnost 

mlčenlivosti vyvozuje extenzivním výkladem ustanovení § 301 písm. b) ZP, který zaměstnanci 

ukládá mimo jiné nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, pro zaměstnavatele 

je žádoucí tuto povinnost specifikovat v samostatném ujednání. V rámci takové dohody je navíc 

přesně vymezeno, které skutečnosti chce zaměstnavatel chránit před zveřejněním, což slouží 

i jako cenná pomůcka pro samotného zaměstnance, když k mnoha zveřejněním důvěrných 

informací může z jeho strany docházet nechtěně.  

 

Jak zmiňuji výše, daná dohoda může být sjednána samostatně či jako součást pracovní 

smlouvy. Dohoda by měla konkrétně vymezovat informace, jichž se týká – stanovení obecné 

povinnosti mlčenlivosti není v takových případech žádoucí.144 V souladu s ustanovením 

§ 346b ZP, které zakazuje zaměstnavateli ukládat zaměstnanci jakékoliv peněžní postihy, 

nemůže dohoda stanovovat sankci v podobě smluvní pokuty. Následkem porušení dohody 

o mlčenlivosti tak může být povinnost zaměstnance k náhradě způsobené škody či výpověď 

z pracovního poměru.145 Povinnost mlčenlivosti je možné dohodu ujednat jak v rámci trvání 

pracovního poměru, tak po jejím zániku.  

 

Social media policy  

 

Moderním institutem ochrany zaměstnavatele ve směru k nežádoucím projevům jeho 

zaměstnanců na sociálních sítích je tzv. social media policy. Jde o vnitřní předpis 

zaměstnavatele, která vymezuje mantinely žádoucího chování na sociálních sítích, a to jak 

 
144 SLABÝ, Tomáš. Povinnost mlčenlivosti zaměstnance ve vztahu k osobním údajům. Epravo.cz [online]. 2018. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-mlcenlivosti-zamestnance-ve-vztahu-k-osobnim-

udajum-107750.html. 
145 Tamtéž. 
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v rámci soukromého vystupování, tak toho profesního, neboť spousta zaměstnanců vystupuje 

na sociálních sítích i v rámci své pracovní činnosti.  

 

Typickou součástí social media policy je vymezení situací, ve kterých by si zaměstnanec 

měl uvědomit, že vystupuje jako zástupce svého zaměstnavatele, určení tónu a zásad, podle 

kterých by se zaměstnanci měli na sociálních sítích projevovat či právě identifikace informací, 

jejichž sdělování by se zaměstnanci měli vyvarovat.146 147 Stejně tak může obsahovat vzory či 

grafické návody pro zpracování příspěvků na sociální sítě. 

 

 Na rozdíl od dohody o mlčenlivosti je žádoucí, aby byla social media policy co 

nejobecnější a zahrnovala široký rámec situací, pro který v ní zaměstnanci najdou vodítka.148  

 

Na tomto místě je třeba připomenout, že social media policy představuje pouze jakýsi 

rámec žádoucího chování zaměstnanců. Vnitřním předpisem ani obdobným jednostranným 

jednáním zaměstnavatele totiž nelze ukládat zaměstnancům povinnosti nad rámec zákoníku 

práce či smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Takové ustanovení by bylo 

neplatné.149 Social media policy proto představuje v praxi nezávazný dokument, který však 

může před nechtěnými příspěvky pomoci nejen zaměstnavatelům, ale i samotným 

zaměstnancům, kteří by si jinak dopady svého vystupování na sociálních sítích v každodenním 

životě nemuseli uvědomovat. 

 

Data loss prevention 

 

 Speciálně s ohledem na šíření důvěrných informací zaměstnavatele si krátce dovolím 

zmínit i tzv. data loss prevention (dle „DLP“), soubor instrumentů, jejichž cílem je právě 

zamezení šíření takových informací za použití digitálních nástrojů. Tento soubor může 

zahrnovat monitorovací technologie, software i postupy, které mají k cíli dopomoci. Aplikace 

 
146 HRDINOVÁ, Jana, Natalie HELBIG a Catherine STOLLAR PETERS. Designing social media policy for 

government: Eight essential elements. New York: Center for Technology in Government, University at Albany, 

2010. s. 2. 
147 MARINEZ, Alenzo. What Employers Should Consider When Drafting A Social Media Policy. Forbes 

[online]. 2020. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/alonzomartinez/2020/02/06/what-employers-should-

consider-when-drafting-a-social-media-policy/?sh=cb11b141d6e1. 
148 THE LAW SOCIETY OF NEW SOUTH WALES. Guidelines on social media policies [online]. 2021. 

Dostupné z: https://www.lawsociety.com.au/resources/resources/my-practice-area/legal-technology/guidelines-

social-media. 
149 ČESKÁ JUSTICE. Šabatová: Zaměstnavatel nesmí žádat mlčenlivost nad rámec zákona nebo smlouvy [online]. 

2016. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2016/01/sabatova-zamestnavatel-nesmi-zadat-mlcenlivost-nad-

ramec-zakona-nebo-smlouvy/. 
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DLP umožňuje detekovat a zamezit případnému úniku dat, ať už přes externí média (USB, flash 

disk), tak při snaze o jejich sdílení online či odeslání elektronickou poštou.150  

 

V případě odesílání elektronickou poštou je aplikace nástrojů DLP problematická v tom 

smyslu, že zaměstnavatel nemá právo nahlížet do emailové pošty zaměstnanců ani připojených 

souborů. Jak ESLP vymezil v případu Barbulescu proti Rumunsku, pravomoc zaměstnavatele 

ve směru kontroly odesílaných zpráv je značně omezena, může však sledovat, kdo je adresátem 

odesílaných emailů či čas jejich odeslání. Je totiž třeba mít na paměti, že i emailová schránka 

zřízena pro pracovní účely, která však obsahuje jméno zaměstnance, je považována za 

soukromou emailovou schránku. Dle stanoviska151 Úřadu pro ochranu osobních údajů se tak na 

ni vztahují stejná pravidla jako na jiné písemnosti, které jsou pod ochranou listovního tajemství.   

 

Všechny nástroje DLP je navíc třeba aplikovat v souladu s pravidly monitoringu 

zaměstnanců a ochrany osobních údajů, viz kapitola 2.2. Zaměstnavatel je povinen o aplikaci 

nástrojů DLP informovat, a to už před vznikem pracovního poměru. Stejně tak musí 

dle čl. 12 GDPR zaměstnance uvědomit o rozsahu kontroly.152 Zároveň má zaměstnavatel 

povinnost aplikovat monitorovací systémy co nejméně invazivním způsobem.153   

  

 
150 AEC. Data Loss Prevention [online]. 2021. Dostupné z: https://www.aec.cz/cz/dlp. 
151 Stanovisko úřadu pro ochranu osobních údajů č.2/2009, s. 3. 
152 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Základní příručka k ochraně údajů. Úřad pro ochranu osobních 

údajů [online]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-ochrane-udaju/ds-4744/p1=4744. 
153 Tamtéž. 
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Závěr 

 

Cílem této práce bylo umožnit vhled do problematiky projevů zaměstnanců na 

sociálních sítích z pohledu pracovního práva a z této úpravy vyplývající možnosti 

zaměstnavatelů vyjádření zaměstnanců regulovat a postihovat. Rozborem výše zmíněné 

problematiky jsem došla k závěru, že i přes nové výzvy, které sociální sítě již řadu let 

zaměstnavatelům přinášejí, právní úprava tuto realitu reflektuje poskrovnu a v této oblasti 

odkazuje zejména na základní principy a práva zakotvené právním řádem. Jako významný 

institut se jeví také podzákonné právní předpisy a stanoviska, stejně jako rozhodovací praxe 

soudů, která zmíněnou právní úpravu konkretizuje a vykládá s ohledem na zvláštní okolnosti 

projevů prostřednictvím sociálních sítí.  

 

První část práce představuje základní pojmy, které později v práci užívám. Kromě 

pojmu zaměstnance v pracovněprávním a služebním poměru, jejichž vymezení v právním řádu 

najdeme, se věnuji především v právu nespecifikovanému termínu sociálních sítí a projevů 

učiněných prostřednictvím tohoto média. V tomto ohledu je zcela zásadní rozhodovací praxe 

soudů, která nahlíží na projevy učiněné prostřednictvím sociálních sítí a obdobných sdělovacích 

prostředků, např. internetových blogů, zejména se zřetelem na potenciál širokého dosahu 

takových projevů a nekontrolovatelnost jejich následného šíření. Závažnost takto učiněných 

projevů přesto nemůže být paušalizována, a bývá posuzována s ohledem na konkrétní dosah 

daného příspěvku.  

 

Druhá část práce se zabývá mezinárodněprávní úpravou, a to jednak z hlediska 

základních práv a svobod, které jsou na této úrovni zakotveny, jednak se zřetelem na úpravu 

monitoringu ze strany zaměstnavatele vyplývajícího z GDPR. Tato práce dokazuje, že samotná 

kontrola obsahu projevů sdílených zaměstnanci prostřednictvím sociálních sítí by měla být 

vždy činěna s ohledem na jejich právo na soukromí a v souladu s požadavky stanovenými 

GDPR i judikaturou. 

 

Na druhou část plynule navazuje část třetí, která obsahuje relevantní právní úpravu na 

národní úrovni. Obdobně předchozí kapitole se nejdříve zabývám základními právy 

a svobodami dotčených subjektů, načež analyzuji právní úpravu na zákonné úrovni, zejména 

pak vzájemná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele, která vstupují do problematiky 

veřejných projevů zaměstnanců. Je třeba podotknout, že základní právní předpis pracovního 
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práva, kterým je Zákoník práce, vymezuje v rámci mnou bádané problematiky pouze obecný 

požadavek loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli, který je východiskem pro posuzování 

projevů zaměstnanců. V této návaznosti se rozsáhle zabývám aktuální judikaturou, která právě 

s ohledem na korektiv oprávněných zájmů zaměstnavatele pohlíží na projevy zaměstnanců, 

které by tyto zájmy mohly poškodit, relativně přísně. Dle ESLP i Ústavního soudu požívá 

svoboda projevu v pracovněprávních vztazích zdánlivě nižší ochrany, než je tomu v jednání 

mimo tyto vztahy. Svoboda projevu je totiž primárně politickým právem, z povahy 

pracovněprávních vztahů navíc vyplývá jistá nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost 

zaměstnance, veřejné šířené projevy zaměstnanců schopné poškodit dobrou pověst 

zaměstnavatele je proto nutné posuzovat především z této perspektivy. Požadavek nejednat 

v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele klade na zaměstnance vysoké nároky, 

a obsahuje také požadavek vzájemné důvěry, spolehlivosti a poctivosti zaměstnance.  

 

Poslední kapitolu věnuji aktuální otázkám, se kterými se zaměstnavatelé v souvislosti 

s projevy svých zaměstnanců na sociálních sítích v současné pracovněprávní praxi potýkají. 

Jsou jimi jak již zmíněné projevy, které přímo poškozují zaměstnavatele, tak sdělení a názory, 

které jsou obecně považovány za závadné a jejich šíření zaměstnanci, kteří svého 

zaměstnavatele do jisté míry reprezentují, je nežádoucí.  Tuto kapitolu uzavírám představením 

nástrojů a institutů, které jsou nad rámec zákonné úpravy zaměstnavatelům k dispozici pro 

omezení takových projevů.  

 

V rámci úvah de lege ferenda bych zákonodárci navrhla doplnění právní úpravy o 

konkrétní povinnosti vyplývající z požadavku loajality zaměstnanců vůči zaměstnavateli, 

zejména povinnost mlčenlivosti, kterou v zákoníku práce ve vztahu k běžnému zaměstnanci 

nenajdeme.  

 

Naopak chybějící definici moderních institutů jako je sociální síť považuji za 

pochopitelnou s ohledem na rychle se rozvíjející prostředí komunikačních prostředků. 

S ohledem na výše zmíněné je patrné, že byť pojem „sociální síť“ v zákonech nenajdeme, 

z pohledu práva se jedná o médium jako každé jiné, specifické nanejvýš svým rozsáhlým 

dosahem, které je však v mnoha případech srovnatelné s dosahem tradičnějších medií.  
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Pro přehlednost považuji za vhodné také sjednocení právní úpravy týkající se dnes 

roztříštěných institutů obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how, které jsou 

v praxi pro podnikatele, resp. zaměstnavatele, příbuznými termíny.  

 

Právní úprava sice představuje z hlediska projevů zaměstnanců na sociálních sítích 

pouze základní rámec a přesto, že je vyčerpávající úprava nejspíše v nedohlednu, není to tak 

špatně. Zaměstnavatelům je dána možnost aplikovat tyto obecné korektivy na aktuální potřeby 

související s vystupováním jejich zaměstnanců na internetu, stejně tak jsou jim dány dostačující 

nástroje pro management takového vystupování.  Na zvážení je právní zakotvení institutů typu 

social media policy, díky kterému by se zaměstnavatelé mohli vyhnout případným sporům či 

nejasnostem. Obdobné nástroje si však dle mého názoru najdou v pracovněprávní praxi své 

místo i bez výslovného zakotvení.  

 

Závěrem je třeba konstatovat, že by pracovněprávní rámec neměl být brzdou pro 

svobodnou výměnu názorů a sdílení informací prostřednictvím internetu, ani však hřištěm pro 

svévolné poškozování zaměstnavatelů. Nelze přitom vyloučit, že hranice online vystupování 

jedinců bude dále konkretizovat rozhodovací praxe soudu, která na tyto výzvy může reagovat 

do jisté míry pružněji než zákonodárce, a přesto poskytnout dostatečná vodítka pro tuto 

problematiku.  
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Seznam zkratek 
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EÚLP 

GDPR 

 

 

 

 

Listina 

 

LZPS 

 

Nařízení 
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OZ 

TZ 
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ZP 
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(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
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ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
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(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

Nejvyšší soud ČR 
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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Abstrakt  

 

Diplomová práce se zabývá projevy zaměstnanců na sociálních sítích z pohledu 

pracovního práva. Jejím cílem je zodpovědět otázku, do jaké míry již pozitivní právo reflektuje 

trend sociálních sítích v oblasti pracovněprávních vztahů a vymezit limity a korektivy 

soukromého vystupování zaměstnanců na nich vyplývající z právní regulace i již rozhodnutých 

výrazných sporů, kterými se zabývaly české i evropské soudy.  

 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část vymezuje základní pojmy, na jejichž základě 

práce později analyzuje charakter vyjádření zaměstnanců prostřednictvím tohoto média a z něj 

vyplývající korektivy dané zákonem. Druhá a třetí část práce se zabývá pozitivně právní 

úpravou v oblasti vyjadřování zaměstnanců na sociálních sítích, a to jak na mezinárodní, tak na 

národní úrovni. Důraz je zde kladen také na rozhodovací činnost soudů, která tuto problematiku 

rozsáhle dotváří. Čtvrtá část práce je věnovaná aktuálním tématům, se kterými se 

zaměstnavatele v rámci soukromého vystupování svých zaměstnanců na sociálních sítích 

potýkají. Kapitola představuji modelové situace, ve kterých jsou příspěvky zaměstnanců pro 

zaměstnavatele nežádoucí, a nástroje nad rámec zákonné úpravy, které mají zaměstnavatele pro 

omezení takových projevů k dispozici. 

 

Ze závěru diplomové práce vyplývá, že právní úprava představuje z hlediska projevů 

zaměstnanců na sociálních sítích pouze základní rámec a vyčerpávající úprava je nejspíše 

v nedohlednu. Zaměstnavatelům je však dána možnost aplikovat tyto obecné korektivy na 

aktuální potřeby související s vystupováním jejich zaměstnanců na internetu, stejně tak jsou jim 

k dispozici dostačující nástroje pro management takového vystupování. Nelze přitom vyloučit, 

že hranice online vystupování jedinců bude dále konkretizovat rozhodovací praxe soudu, která 

na tyto výzvy může reagovat do jisté míry pružněji než zákonodárce, a přesto poskytnout 

dostatečná vodítka pro tuto problematiku. 
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Abstract  

 

The aim of the diploma thesis was to describe the involvement of employees in social 

media according to the labour legislation. The goal is to define the extent to which positive law 

already reflects the trend of social networks in the field of labour relations and to establish limits 

of the employees' private posts. These limits arise from the labor law regulation, as well as 

significant cases dealt with by Czech and European courts. 

 

The work is divided into four parts. The first part defines the fundamental concepts, on 

the basis of which the work later analyzes the nature of employees' expressions through the 

medium and the resulting correctives provided for by the legislation. The second and third parts 

of the thesis describe the law in the field of employee expression and involvement in social 

networks, both at international and national level. The emphasis is placed on the courts' rulings 

in the significant cases, which extensively complete this issue. The fourth part of the thesis is 

devoted to current topics that employers face in the field of involvement of their employees on 

social networks in their leisure time. The chapter presents model situations in which employees' 

contributions to to social medias concerning the employer are undesirable, as well as the tools 

available to employers to limit such manifestations. 

 

The conclusion of the thesis shows that the legislation puts down only a basic framework 

in terms of the employees' involvement in social networks. Furthermore, an exhaustive 

regulation seems to be inplausible. However, employers are given the opportunity to apply these 

general correctives to current needs related to the posts of their employees on the internet, as 

well as sufficient tools for the management of such behaviour. It cannot be excluded that the 

boundaries of online performance of individuals will further be made more concrete by the 

court's decision-making practice, which can respond to these challenges more flexibly than the 

legislator, while providing sufficient guidance on this issue. 

 

Keywords: labor law, social media, social network, freedom of speech  
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