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Úvod 

Dá se říci, že momentálně není oboru, který by se posouval dopředu tak rychle, jako je 

tomu u moderních informačních technologií a jejich využití. Tato oblast doznává nebývalého 

rozvoje. S výdobytky moderní doby je možné se setkat téměř všude, kam se podíváme, neboť 

se staly součástí běžného života každého z nás. Moderní technologie mohou být dobrý sluha, 

ale v určitých situacích i zlý pán. V mnohých případech je totiž sporné, zda benefity 

technologických novinek pro společnost převažují rizika, která s sebou přinášejí. 

V nedávné době došlo k podstatným změnám v právní úpravě sekundárních právních 

předpisů Evropské unie v oblasti zpracování osobních údajů, které měly právě reagovat na 

zásadní posuny v oblasti informačních technologií, které skokově zvýšily své kapacity, 

výpočetní rychlost a množství dat, které jsou schopné zpracovávat a vyhodnocovat. Tyto 

rozšířené možnosti vedly rovněž k novým způsobům použití i zpracování osobních údajů, které 

mohou mít podstatné důsledky pro práva a svobody dotčených jednotlivců. Jedním z cílů nové 

úpravy provedené obecným nařízením o ochraně osobních údajů1 bylo mimo jiné přizpůsobit 

se těmto novým podmínkám, a dohnat tak tradiční mezeru mezi dynamicky se rozvíjející 

realitou a právní úpravou, která dříve nebo později začíná za technologickým vývojem 

zaostávat. Tento problém nařízení GDPR2 řeší obecně tím, že se snaží, aby úprava byla 

technologicky neutrální a bylo možné ji použít i v budoucnu na jakékoli nové technologie, které 

vzniknou. 

Sledování jakéhokoliv druhu je pro soukromí a ochranu osobních údajů obecně velice 

invazivním prostředkem a vzhledem k tomu, že osobní údaje postupem času stále získávají na 

ceně a prestiži, na technologický vývoj v souvislosti s monitoringem musí anebo bude muset 

reagovat nejen právní úprava, ale i soudní soustava. 

Cílem této diplomové práce je kromě obecných úvodních kapitol, kde budou vysvětlena 

základní východiska úpravy pracovněprávního aspektu práva na soukromí a zpracování 

osobních údajů, zaměřit se konkrétně na právní úpravu monitoringu zaměstnanců, včetně 

příslušné rozhodovací praxe, a v neposledku na právní hledisko ochrany osobních údajů, které 

jsou k různým typům monitoringu používány  

 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
2 Z jazykových důvodů bude v práci použito spojení „nařízení GDPR“, přestože označení nařízení je již ve 

zkratce GDPR obsaženo. 
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Diplomová práce je rozdělena do čtyř samostatných kapitol. V první kapitole je 

nastíněno, z jaké právní úpravy vychází právo na soukromí jednotlivce, včetně úpravy 

soukromí na pracovišti, a jak se přistupuje k osobním údajům v pracovněprávních vztazích. 

Druhá kapitola se věnuje podmínkám a principům sledování jak z pohledu zákoníku práce, tak 

z pohledu ochrany osobních údajů a nařízení GDPR. Kapitola navazuje zvláštními formami 

monitoringu. Třetí kapitola rozebírá vybraná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

jakožto obecného korektivu národních soudů států přistoupivších k Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod v otázce práva na soukromí zaměstnanců. Čtvrtá a závěrečná 

kapitola pak předkládá teoretické řešení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů spolu 

s praktickým modelem souvisejícím s monitoringem zaměstnanců. 
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1. Právo na soukromí a právní úprava  

1.1. Pojem a koncept soukromí 

Pojem soukromí je abstraktním pojmem, který může být vykládán různými způsoby ve 

spojitosti s různými situacemi. Např. Matoušek definuje soukromí jako „osobní oblast člověka, 

jednotlivce nebo skupiny lidí (například rodiny). Zahrnuje potřebu a právo chránit informace 

o své osobě, jakož i vlastní tělo a čas, vlastní prožitky a území před zveřejňováním a především 

před zneužíváním.“3 Tato definice klade důraz na různé aspekty konceptu soukromí, ať už se 

jedná o informace, vlastní tělo, vlastní čas a jeho náplň, ale také místo. Koncept soukromí se 

tak vztahuje na aspekty co, kdy a kde a zároveň zasahuje nejen do roviny fyzické, ale i mentální. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále také „Úřad“) se k definici soukromí staví podobně, když 

ho popisuje jako „osobní, intimní sféru člověka v jeho integritě, která zahrnuje všechny projevy 

osobnosti konkrétního a jedinečného lidského tvora. Pojem soukromí obsahuje rovněž hmotný 

i myšlenkový prostor jednotlivce, součástí soukromého života je i právo na vytváření a rozvíjení 

vztahů s dalšími lidskými bytostmi.“4 Obě definice pak aplikují koncept soukromí nejen na 

jednotlivce, ale také na další osoby a skupiny, se kterými rozvíjí vztahy. Zároveň je soukromí 

vázáno na osobní sféru člověka, avšak ne výlučně ve spojitosti se soukromými aktivitami. 

Jinými slovy soukromí se může týkat i aktivity a interakce v rámci pracovního prostředí. 

Judikatura Ústavního soudu ČR pak obrázek doplňuje v souvislosti se zásahem veřejné moci 

do soukromí občanů: „Primární funkcí práva na respekt k soukromému životu je zajistit prostor 

pro rozvoj a seberealizaci individuální osobnosti. Vedle tradičního vymezení soukromí v jeho 

prostorové dimenzi (ochrana obydlí v širším slova smyslu) a v souvislosti s autonomní existencí 

a veřejnou mocí nerušenou tvorbou sociálních vztahů (v manželství, v rodině, ve společnosti), 

právo na respekt k soukromému životu zahrnuje i garanci sebeurčení ve smyslu zásadního 

rozhodování jednotlivce o sobě samém.“5  

Pojem soukromí je zároveň velice dynamickým pojmem, a to jak z pohledu času, tak 

z pohledu kulturních a národních specifik. Rovina časová se do velké míry vyvíjí spolu se 

společenským vývojem, a to v moderní době mj. v souvislosti s rozvojem moderních 

 
3 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008. 978-80-7367-368-0, 

s. 208. 
4 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 6/2009. [online] 2009 [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/files/stanovisko_2009_6.pdf 
5 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 
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technologií a online prostředí.6 Tyto technologie umožňují větší zásahy do soukromí, kontrolu 

chování jednotlivců, sledování jejich aktivit apod. Státní a nestátní aktéři tak získávají 

prostředky k zásahu do soukromí občanů nebo uživatelů (především pokud mluvíme o 

internetu, mobilních zařízeních apod.), na což logicky musí reagovat i legislativa. 

Koncept soukromí je vzhledem ke svému významu chráněn v rámci právního řádu, a to 

jak na úrovni národní, tak i nadnárodní. V českém právním řádu je právo na soukromí ukotveno 

především v Listině základních práv a svobod7, dále v občanském zákoníku8 a z pohledu 

pracovně-právních vztahů také v zákoníku práce.9 Zároveň je pojem a koncept soukromí 

předmětem judikatury především Ústavního soudu. 

Právě Ústavní soud konstatuje v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. 3. 2011, že 

v Listině základních práv a svobod není ochrana soukromého života garantována v jednom 

všezahrnujícím článku (na rozdíl od Evropské úmluvy o ochraně lidských práv), ale že je 

rozeseta mezi různé články (čl. 7, 10, 12 a 13). Zároveň ÚS konstatuje, že výčet práv 

vyplývajících z těchto článků nelze považovat za konečný a vyčerpávající s odkazem na 

dynamičnost konceptu soukromí.10 Pokud se podíváme na výše jmenované základní články 

k ochraně soukromí, jejich obsah je následující: 

• Článek 7 odst. 1 – nedotknutelnost osoby a jejího soukromí obecně 

• Článek 10 – ochrana před neoprávněnými zásahy do soukromého a rodinného 

života a ochrana údajů 

• Článek 12 – ochrana obydlí 

• Článek 13 – ochrana listovního tajemství 

Rozsah ochrany soukromí je pochopitelně kvantitativně rozvrstven mezi individuální 

situace, čemuž se bohatě věnuje např. judikatura Evropského soudu pro lidská práva  

Evropská úmluva o ochraně lidských práv11 koncentruje úpravu práva na soukromí do 

Článku 8. odst. 1 zakotvuje právo všech jedinců na respektování soukromého a rodinného 

života, jejich obydlí a korespondence. Odst. 2 se pak určuje obecné podmínky, za kterých může 

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

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

ISBN 978-80-7598-587-3, s. 22-23. 
7 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
8 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
9 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
10 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 
11 Sdělení č. 209/1992 Sb., sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
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stát (a dle judikatury nejen stát) do výkonu tohoto práva zasahovat. Dalším mezinárodním 

dokumentem, který odkazuje na ochranu soukromí, je např. Všeobecná deklarace lidských práv 

OSN (článek 12).12 

Právo na soukromí lze definovat jako svazek různých práv, které ho tvoří, především 

nedotknutelnost obydlí, přepravovaných zpráv a písemností, právo na osobní identitu a její 

ochranu, právo na rodinný život a jeho ochranu i práva týkající se intimity. Tento výčet je však 

otevřený a dynamický. Zároveň můžeme k těmto právům přiřadit právo na ochranu osobních 

údajů, které je s výše uvedenými právy pevně spojeno.13 

I z omezeného ukotvení ochrany soukromí ve výše uvedených dokumentech vyplývá 

důležitá role judikatury v otázce ochrany soukromí. Právo na soukromí tak lze zařadit mezi tzv. 

soudní práva, kde právě judikatura pomáhá dotvořit právní řád na základě konkrétních soudních 

sporů.14  

Co se týče ochrany práva na soukromí samotné, Ústavní soud se mj. věnoval otázce, 

jakým způsobem přistupovat k ochraně práva na soukromí jednotlivců. ÚS konstatoval, že je 

třeba vyvážit dvě složky práva – pozitivní, která dává jednotlivci možnost rozhodovat o 

zpřístupnění svého soukromí jiným, a negativní, která dává jednotlivci právo na obranu proti 

neoprávněným zásahům do soukromí.15 Ve svém nálezu Ústavní soud konstatuje, že zásahy do 

práva na soukromí jakožto základního práva jako takové možné jsou, a to v případě kolize 

s jiným základním právem nebo svobodou. Soukromí tedy není chráněno absolutně a za splnění 

určitých podmínek je zásah do něj možný (tzv. test proporcionality nebo test přiměřenosti). 

Ústavní soud stanovil dvě podmínky: (1) vzájemné poměřování základních práv či svobod, 

které jsou v kolizi a (2) šetření podstaty a smyslu základního práva, které je omezováno. Pro 

první podmínku stanovil soud tři kritéria: 

• Kritérium vhodnosti dává odpověď na otázku „zdali institut, 

omezující určité základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (ochranu 

jiného základního práva).“ 

 
12 Valné shromáždění OSN. Všeobecná deklarace lidských práv. [online] 10. prosinec 1948. [cit. 7. 9. 2021]. 

Dostupné z: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf 
13 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se 

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

ISBN 978-80-7598-587-3, s. 27-28. 
14 Tamtéž, s. 23. 
15 Např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 517/99. 
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• Kritérium potřebnosti spočívá v „porovnávání legislativního prostředku, 

omezujícího základní právo, resp. svobodu, s jinými opatřeními, umožňujícími 

dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a svobod.“ 

• Kritérium závažnosti práv v kolizi porovnává „závažnosti obou v kolizi 

stojících základních práv. Porovnávání závažnosti v kolizi stojících základních 

práv (po splnění podmínky vhodnosti a potřebnosti) spočívá ve zvažování 

empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů.“16  

Nutnost šetření základních práv a svobod a zachování proporcionality vychází 

přeneseně přímo z Listiny základních práv a svobod.17 Soud tak tímto testem dle tří kritérií 

poskytuje šablonu pro posuzování konkrétních kolizí základních práv.  

1.1.1. Soukromí v pracovněprávním prostředí 

Z výše uvedených úvah ke konceptu soukromí vyplývá, že ho nelze vztahovat pouze na 

obydlí jednotlivce (ač je v takové chvíli chráněno nejsilněji), a to především z toho důvodu, že 

je soukromí vztaženo jako osobnostní právo k jednotlivci, což se logicky vztahuje i k jeho 

aktivitám jako zaměstnance. Poměrně jasně tuto problematiku okomentoval Evropský soud pro 

lidská práva v případu Niemietz vs. Německo, kde konstatuje, že nelze přijmout premisu 

omezení pojmu soukromý život pouze na aktivity v tzv. vnitřním kruhu a dává důraz na 

rozvíjení vztahů s dalšími lidmi, které může probíhat, resp. v mnohých případech ve většině 

probíhá právě během pracovní činnosti.18 

Ochrana soukromí pevně spjatá s daným místem výkonu práce není vhodným 

konceptem, a to i s ohledem na problematiku zaměstnanců na služebních cestách, zaměstnanců 

bez stálého pracovního místa (fyzického) nebo na moderní formy práce, kdy zaměstnanec může 

podle svých potřeb pracovat z různých míst včetně samotného obydlí. Právě práce z domova 

pak ukazuje, že rozlišení pracovního a profesního života je velmi těžké, ne-li nemožné. 

Vyřizování pracovních záležitostí není vázáno na konkrétní fyzické pracovní místo, stejně tak 

prostředky pracovní komunikace nemusejí být striktně odděleny od prostředků osobní 

komunikace (např. mobilní telefony) a další pracovní nástroje jako např. služební vozy nejsou 

vyloučeny pro soukromé použití zaměstnanci. 

 
16 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 
17 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se 

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

ISBN 978-80-7598-587-3, s. 33. 
18 Rozsudek ESLP ve věci Niemietz v. Německo ze dne 16. 12. 1992, stížnost č. 13710/88. 
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Obecně judikatura Evropského soudu pro lidská práva shledává, že ochrana soukromí 

se vztahuje i na pracovní činnost jednotlivce, a to např. v rozhodnutích ve věcech Fernández 

Martínez vs. Španělsko, Bărbulescu vs. Rumunsko, López Ribalda vs. Španělsko či Köpke vs. 

Německo.19 Vybraným rozhodnutím se tato práce bude věnovat ve 3. kapitole. Nelze však 

očekávat, že bude intenzita ochrany soukromí v obydlí, na pracovišti nebo v jiných místech 

totožná. Ačkoliv ochrana soukromí zaměstnanců trvá i v pracovním prostředí, neznamená to, 

že by právo na soukromí bylo v tomto případě neomezitelné a zaměstnavatel neměl právo 

jakýmkoliv způsobem do soukromí zaměstnance zasáhnout.20 V každém případě je nutné 

posuzovat okolnosti jako např. časovou a prostorovou souvislost, jestli lze zásah do soukromí 

očekávat apod. Štefko konstatuje, že „míra ochrany soukromí je u zaměstnance určována 

charakterem prostor, ve kterých se nachází, dobou, kdy se v nich nachází, jeho vztahem 

k danému místu a legitimnímu očekávání vzhledem k těmto faktorům.“21 Jedním ze zásadních 

aspektů je právě legitimní očekávání, kterému se budu blíže věnovat rovněž ve 4. kapitole. 

1.1.2. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích 

Právo na ochranu „před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným 

zneužíváním údajů o své osobě“22 vyplývá z článku 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod 

a lze ho považovat za specifickou část ochrany soukromí související zároveň s ochranou 

osobnosti jednotlivce. Zatímco ochrana osobnosti je součástí soukromé větve práva, ochrana 

osobních údajů je upravena v rámci práva veřejného. V řadě případů bude docházet k tomu, že 

se budou obě úpravy – jak ochrany osobnosti, tak ochrany osobních údajů – používat zároveň.23 

V pracovněprávních vztazích dochází k širokému a intenzivnímu zpracování osobních 

údajů. Z velké části je zpracování založené na právních povinnostech zaměstnavatele 

v oblastech, které jsou regulovány právními předpisy (zákoník práce, daňové předpisy, odvody 

v oblasti sociálního zabezpečení apod.). Kromě toho ale dochází ke zpracování i na základě 

plnění pracovních smluv a dohod (včetně provedení nezbytných opatření přijatých před 

 
19 Například rozsudek ESLP ve věci Fernández Martínez vs. Španělsko ze dne 12. 6. 2014, stížnost č. 56030/07, 

rozsudek ESLP ve věci Bărbulescu vs. Rumunsko ze dne 5. 9. 2017, stížnost č. 61496/08, nebo rozsudek ESLP 

ve věci López Ribalda a ostatní proti Španělsku ze dne 17. 10. 2019, stížnosti č. 1874/13 a č. 8567/13. 
20 MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se 

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

ISBN 978-80-7598-587-3, s. 29. 
21 ŠTEFKO, Martin. Ochrana soukromí zaměstnanců ve světle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Jurisprudence. 2012, 21(7-8), 17-21. ISSN 1802-3843. 
22 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
23 ZAHRADNÍČEK, Jaroslav. Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 

ISBN 978-80-7502-373-5, s. 50-53. 
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uzavřením smlouvy) a v neposlední řadě i pro ochranu oprávněných zájmů (a práv) 

zaměstnavatele. Do této kategorie zpravidla spadají právě i zpracování v oblasti monitorování 

činnosti zaměstnanců, která budou v následujících kapitolách detailně analyzována. 

Ochrana osobních údajů je upravena jak vnitrostátně, tak v právních předpisech 

Evropské unie a v mezinárodních smlouvách. Stěžejním dokumentem pro ochranu osobních 

údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

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

údajů, známé také jako GDPR, které vstoupilo v platnost 25. května 2018. Nařízení bylo mimo 

jiné přijato s cílem sjednotit pravidla pro ochranu osobních údajů, která se v jednotlivých 

státech lišila. Jedním z důvodů odlišnosti jednotlivých vnitrostátních úprav byl fakt, že dříve 

platným předpisem na evropské úrovni byla směrnice 95/46 ES24, která státům dávala relativně 

široký prostor přijmout vlastní vnitrostátní úpravy v mantinelech této směrnice.  Přijaté nařízení 

na směrnici navazuje a přidává nová práva a povinnosti a řadu nových institutů. Do českého 

právního řádu bylo nařízení adaptováno novým zákonem o zpracování osobních údajů (zák. č. 

110/2019 Sb.), který zároveň zrušil do té doby účinný zákon č. 101/2000 Sb, o ochraně 

osobních údajů. Více se zákonu o zpracování osobních údajů budu věnovat v bodě 1.2.3. této 

práce. 

Zvláštní úpravu některých aspektů zpracování osobních údajů obsahuje zákoník práce. 

Detailně se této úpravě zejména pak s ohledem na předmět práce budu věnovat v bodě 1.2.4. a 

následujících kapitolách.  

1.2. Právní předpisy a sekundární právo EU 

Základní principy ochrany osobních údajů a soukromí a pravidla pro jejich zpracování 

obsahují právní předpisy jak na mezinárodní, evropské, tak na národní úrovni. Pokud jde 

konkrétně o sledování zaměstnanců, je namístě poukázat zejména na občanský zákoník, obecné 

nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (známé též jako 

GDPR), zákoník práce a zákon o zpracování osobních údajů. V následující části této práce se 

tedy zaměřuji na tyto předpisy v tom rozsahu, v jakém se věnují monitoringu zaměstnanců. 

Neopomenu konkrétní příklady sledování a kontroly zaměstnance zaměstnavatelem. 

 
24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
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1.2.1. Občanský zákoník  

V občanském zákoníku25 platném od roku 2012 je zřetelně kladen důraz na 

přirozenoprávní koncepci, a tedy i na ochranu osobnosti člověka včetně jeho soukromí. Úpravy 

ochrany soukromí jsou v oddíle 6. obsaženy v téměř 40 ustanoveních, přičemž v předchozím 

občanskoprávním kodexu jich bylo výrazně méně. Z toho jednoznačně plyne, že zákonodárce 

na ochranu soukromí klade výrazně větší důraz, než tomu bylo dříve. Zvláštní význam zaujímá 

generální klauzule ochrany osobnosti podle § 81,26 jež je konkretizována v § 86 občanského 

zákoníku.27 Dále platí, že oddíl 6 občanského zákoníku se dělí na dalších 5 pododdílů, jež 

upravují aspekty ochrany osobnosti a soukromí. Pro účely této práce má nesporně největší 

význam pododdíl 2 „podoba a soukromí“. 

Na druhé straně se sluší dodat, že občanský zákoník ovlivňuje monitoring zaměstnanců 

toliko subsidiárně, pouze v obecné rovině a konkrétní právní úpravu ponechává 

specializovaným právním předpisům, tj. nařízení GDPR a zákoníku práce. Tomu je tak správně 

proto, že občanský zákoník má poskytovat pouze obecný rámec, kterýžto má být konkretizován 

až s ohledem na konkrétní okolnosti předvídané speciální úpravou. Pokud tedy § 86 občanského 

zákoníku stanovuje, že do soukromí jiného lze zasahovat jen se svolením této osoby, není-li k 

tomuto zásahu zákonný důvod, pak takový zákonný důvod poskytuje například zákoník práce 

či nařízení GDPR. Upravuje-li pak § 86 občanského zákoníku pojem „sledování soukromého 

života“, tak tento obecný korektiv se přirozeně uplatní i na pracovišti, kde jsou určité oblasti 

soukromým životem zaměstnance, které je třeba chránit. I v dalších ustanoveních zabývajících 

se ochranou soukromí upravuje občanský zákoník obecné důvody k tomu, aby mohlo dojít 

k zásahu do soukromí. Ty sice se sledováním zaměstnanců příliš nesouvisí, ale poskytují základ 

pro speciální úpravu v jeho mezích. V této souvislosti mám na mysli zejména situace, kdy není 

třeba souhlasu osoby, které je do soukromí zasahováno. Prvním příkladem je situace, kdy je 

záznam pořízen pro ochranu jiných práv nebo právem chráněných zájmů, druhým z nich je 

případ, kdy daná osoba vystupuje veřejně ve věci veřejného zájmu. 

 
25 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
26 „(1) Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné 

rozhodnutí člověka žít podle svého. 

(2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, 

jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“  
27 „Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení 

člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo 

obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo 

takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní 

povahy.“ 
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Závěrem považuji za účelné zmínit § 90, v němž je upravena nosná myšlenka, podle níž 

platí, že i když někomu svědčí zákonný důvod k zásahu do soukromí, nesmí jej využít 

nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka. Zdůrazňuje také, že zákonné 

důvody k zásahu do soukromí nelze zneužívat k zásahům do oprávněných zájmů toho, jehož 

soukromí je narušováno. 

§ 90 občanského zákoníku chrání před neoprávněným sledováním tak, že doplňuje § 

316 zákoníku ve smyslu, že požaduje, aby zákonný důvod k zásahu do soukromí nebyl „(…) 

využit nepřiměřeným způsobem a v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.“28 To znamená, že i 

v případě, že jsou splněny všechny podmínky zákoníku práce, nelze jednat libovolně, ale je 

třeba postupovat přiměřeně a zároveň v souladu se zákazem zneužít oprávněné zájmy každého 

člověka.29 

Aplikace občanského zákoníku na sledování zaměstnanců bude toliko vzácná, neboť 

v obecné rovině bude působit spíše nařízení GDPR jakožto předpis sekundárního práva EU, 

který je přímo použitelný. 

Nadto platí, že nařízení GDPR v čl. 6 odstavci 1 samo upravuje téměř totožná pravidla. 

V něm totiž uvádí, že sledování a zpracování osobních údajů je zákonné, pouze pokud je 

splněna jedna z podmínek tohoto článku a je-li zachován jejich odpovídající rozsah. Písmeno 

f) tohoto odstavce pak též poukazuje na princip proporcionality a to, že je třeba hledět na zájmy 

nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.   

1.2.2. GDPR 

Nařízení GDPR je vzhledem ke své přednosti a přímé aplikovatelnosti primárním 

právním předpisem, který je třeba zohlednit v souvislosti s ochranou osobních údajů, a tedy i 

zaměstnanců před monitoringem ze strany zaměstnavatele.30 Samotné nařízení počítá ve svých 

ustanoveních s určitými odchylkami svěřenými národním zákonodárcům, ale jde spíše o 

specifické situace (např. zpracování pro novinářské účely apod.), základní principy komplexně 

řeší právě evropská úprava. GDPR bylo přijato z několika důvodů. Primárním důvodem byla 

potřeba reakce na bleskurychlý technologický pokrok, neboť dosavadní směrnice z roku 199531 

 
28 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 90. 
29 NONNEMANN, František. Soukromí na pracovišti. Právní rozhledy. 2015, 23(7), s. 229-236. ISSN 1210-

6410. 
30 Nařízení GDPR se vztahuje pouze na monitoring zaměstnanců, při kterém dochází ke zpracování osobních 

údajů zaměstnance (převážně sledování zaměstnance ve smyslu §316 odst. 2 ZP). 
31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
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byla již zastaralá a nevyhovující. Už jen z formy předpisu, tj. směrnice, vyplývá, že úprava 

napříč Evropou nebyla zcela unifikovaná a tuto roztříštěnost bylo nutné zahladit přímo 

uplatnitelným nařízením.  

Před nabytím účinnosti GDPR panovaly zejména mezi podniky obavy z dopadu nové 

úpravy, realita však nebyla zdaleka tak revoluční, jak se někdy v médiích podávalo. Ve 

skutečnosti nařízení vykazuje celou řadu podobností s předešlou směrnicí a právní úprava si tak 

zachovala kontinuitu. To je patrné již z recitálu nařízení, kde je kontinuita s předešlou směrnicí 

výslovně deklarována. Podle recitálu 9 nařízení GDPR kupříkladu platí, že cíle a zásady 

předešlé směrnice jsou zachovány.32 

Důsledkem aplikace nařízení GDPR mimo jiné je, že ke zpracování osobních údajů 

kromě splnění základních zásad podle čl. 5, potažmo všech ostatních povinností podle GDPR, 

musí mít jejich správce, tj. zaměstnavatel, v něm výslovně upravený právní titul (čl. 6 odst. 

1nařízení GDPR). Podle čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR platí, že „Zpracování je zákonné, pouze 

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

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 

konkrétních účelů; 

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

za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; 

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

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 

fyzické osoby; 

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, 

kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 

subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.“ 

Odstavec 1 tohoto článku tedy upravuje vyjmenované tituly, na základě nichž je podle 

nařízení GDPR přípustné zpracovávat osobní údaje. Z hlediska pracovněprávních vztahů, resp. 

sledování činnosti zaměstnance zaměstnavatelem je důležitý především čl. 6 odst. 1 písm. f) 

 
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
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nařízení GDPR, který se použije na činnosti zpracování, které nevyplývají přímo z právního 

předpisu, ani nejsou nezbytně nutné pro plnění pracovní smlouvy. Přesto takové zpracování 

může být na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) legitimní. Příkladem je zpracování za účelem ochrany 

majetku zaměstnavatele tím, že kamerami vně objektu kontroluje, zda zaměstnanec v souladu 

se svými pracovními povinnostmi řádně vyhodil odpad.  

Relevantním právním základem může být i souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 

GDPR.  V pracovněprávních vztazích je ovšem jeho použití obecně velmi omezené částečně 

z důvodu kogentnosti pravidel právní úpravy těchto vztahů, ale zejména z důvodu 

asymetrického postavení zaměstnance vůči zaměstnavateli. Jedním z klíčových prvků platného 

souhlasu totiž je svobodnost jeho udělení, včetně absence nátlaku na osobu, která takový 

souhlas má udělit. Ve pracovněprávních vztazích je tedy souhlas nepříliš vhodným právním 

základem, nakolik se v mnoha případech dá dovozovat, že prvek svobodnosti ohledně volby, 

zda souhlas udělit, nebo nikoli, nebude splněn. Tak tomu je z toho důvodu, že pracovní vztah 

není z hlediska závislosti zaměstnance na zaměstnavateli zcela rovnocenný, a proto se důvodně 

předpokládá, že by mohl být zaměstnavatelem nepřípustně vynucován. Zaměstnanec totiž může 

k poskytnutí tohoto souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů souhlasit pouze z toho 

důvodu, že se obává jeho reakce, odmítne-li souhlas poskytnout.33 Zároveň se souhlas uplatní 

pouze v mezích kogentních pravidel zákoníku práce, tj. jen pokud vůbec zákoník práce připustí, 

aby zaměstnavatel dané zpracování (např. sledování činnosti zaměstnance) prováděl. 

Souhlasem se zpracováním osobních údajů nelze validovat jednání, které je jinak v rozporu 

právními předpisy. 

1.2.3. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Přestože obecně není nutné nařízení jako sekundární akt práva Evropské unie dále 

nikterak adaptovat do národního práva, v případě GDPR se úprava v národním právu členských 

zemí pro některé oblasti předpokládá, a to jak ve formě povolených odchylek, tak ve formě 

zvláštní úpravy v mezích povolených GDPR. 

Česká úprava související s GDPR je obsažena v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), který nabyl účinnosti dne 24. 

dubna 2019. Zákon o zpracování osobních údajů mimo jiné také zrušil dosavadní zákon 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Návrh 

 
33 NONNEMANN, František. Soukromí na pracovišti. Právní rozhledy. 2015, 23(7), s. 229-236. ISSN 1210-

6410. 
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zákona o zpracování osobních údajů byl i vlivem medializace domnělých dopadů některých 

požadavků GDPR a s tím souvisejících debat a pozměňovacích návrhů v poslanecké sněmovně 

přijat až s odstupem téměř roku po nabytí účinnosti GDPR. 

Hlavní oblasti, které adaptační zákon řeší, se týkají úlev či omezení určitých požadavků 

GDPR, zejména informační povinnosti ve vztahu k činnosti správců zpracovávajících osobní 

údaje na základě zákonné povinnosti nebo ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci.34 

Dále obsahuje výjimku z povinnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,35 

která bude blíže rozebrána v kapitole týkající se posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. 

Několik ustanovení zákona o zpracování osobních údajů se pak věnuje mediálně vděčné 

oblasti zpracování údajů pro novinářské, akademické, umělecké, nebo literární účely a 

posuzování přiměřenosti takového zpracování.36 I zde zákon poskytuje výjimky z informační 

povinnosti a dále omezení nebo zvláštní úpravu výkonu některých práv subjektů údajů, včetně 

práva na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, stejně jako omezení uplatnění 

některých dalších ustanovení GDPR. 

Velká část zákona se pak týká ochrany osobních údajů při jejich zpracování za účelem 

předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu 

trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování 

veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti37 a při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů 

České republiky.38 

Kromě toho zákon o zpracování osobních údajů podrobně upravuje zakotvení a činnost 

Úřadu pro ochranu osobních údajů a rovněž konkrétní přestupky, které se zpracováním 

osobních údajů souvisejí.39 

1.2.4. Zákoník práce 

Monitoring zaměstnanců pochopitelně upravuje též zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce. Kontrolu a sledování zaměstnanců upravuje jeho hlava VIII obsahující jediný paragraf -

§ 316 – věnující se majetku zaměstnavatele, soukromí zaměstnance a souvisejícím informacím. 

Z hlediska monitoringu zaměstnanců jsou stěžejní první tři odstavce tohoto ustanovení, jelikož 

 
34 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, § 5. 
35 Tamtéž, § 10. 
36 Tamtéž, § 17-23. 
37 Tamtéž, Hlava III. 
38 Tamtéž, Hlava IV. 
39 Tamtéž, Hlava V a VI. 
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poslední z nich se zabývá informacemi, jež zaměstnavatel po zaměstnanci není oprávněn 

požadovat.  

Podle § 316 odst. 1 až 3 platí, že: 

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

výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho 

telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn 

přiměřeným způsobem kontrolovat.“ 

(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze 

činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných 

prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému 

sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo 

kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. 

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

činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, 

je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech 

jejího provádění.“ 40 

O speciální úpravě zákoníku bude řeč v další kapitole. 

1.2.5. Trestní a správní právo 

Vlivem negativních historických zkušeností z minulého století ochrana soukromí 

neuniká ani pozornosti trestního práva – konkrétně díl „trestné činy proti právům na ochranu 

osobnosti, soukromí a listovního tajemství“ obsahující celkem pět skutkových podstat.  

Za zmínku pak stojí především § 182 upravující skutkovou podstatu trestného činu 

porušení tajemství dopravovaných zpráv, podle něhož zaměstnavatel v úmyslu způsobit 

zaměstnanci škodu, nebo opatřit si neoprávněný prospěch, odposlechne prostřednictvím jiného 

zaměstnance soukromou zprávu a takové tajemství využije nebo jej prozradí.41 Z hlediska 

trestní odpovědnosti právnických osob se aplikuje též zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.  

 
40 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
41 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, § 182 odst. 2. 
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Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že neoprávněný monitoring zaměstnanců může mít 

trestněprávní následky. 

V neposlední řadě upravuje monitoring zaměstnanců rovněž správní právo. Jedná se 

přitom především o výkon dozoru Státního úřadu inspekce práce včetně oblastních inspektorátů 

práce a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Proti úkonům, jež tyto správní orgány provedou, 

zpravidla bude přípustná správní žaloba, kde může být problematika monitoringu zaměstnanců 

dále posuzována.  
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2. Základní podmínky, principy a formy monitoringu 

Po přiblížení právní úpravy věnující se povšechně soukromí, právu na něj a ochraně 

osobních údajů je adekvátní přiblížit rovněž podmínky a principy sledování zaměstnanců, tj. 

podmínky zásahů do soukromí, případně zpracování osobních údajů. Sledováním se dle jedné 

z definic rozumí: „delší dobu trvající nebo opakované systematické kontrolování zaměstnance 

prostřednictvím daného systému/prostředku“.42 

2.1. Sledování a kontrola dle § 316 ZP 

Zaměstnavateli je dáno právo provádět monitoring v rámci tuzemského práva na 

základě § 316 ZP, příhodně nazvaného Ochrana majetkových práv zaměstnavatele a osobních 

práv zaměstnance, čímž je naplněna premisa principu kolize práv a jejího šetření v rámci 

individuálních případů.  

Zaměstnavatelé typicky využijí ustanovení paragrafu za účelem hladkého a ziskového 

chodu podniku, tj. žádné finanční ztráty, úniky dat, poškozené vybavení apod. Možnost tyto 

cíle naplnit se naskýtá hned v prvním odstavci paragrafu: „Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu 

zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele 

včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty 

první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.“ 

První odstavec ve své podstatě nabízí zaměstnavateli nahodile a nesystematicky 

kontrolovat jasně vyjádřený zákaz zneužívat jeho pracovní nástroje zaměstnancem pro jeho 

soukromé činnosti. Od ustanovení se lze odchýlit výslovným souhlasem zaměstnavatelem. 

Pochopitelně takto definovaný zákaz by nebyl pro zaměstnavatele nikterak kvalitně 

uplatnitelný bez adekvátních prostředků kontroly. První odstavec nabízí možnost pouze 

jednorázově zkontrolovat zaměstnance otevřeným sledováním, a to přiměřeným způsobem. Jak 

poznamenává Nejvyšší soud ve svém rozsudku 21 Cdo 1771/201143: „kontrola dodržování 

uvedeného zákazu – jakkoli je právo na ni v zákoně zakotveno – nemůže být zaměstnavatelem 

vykonávána zcela libovolně, ale toliko „přiměřeným způsobem“ Přiměřený způsob je typický 

institut kolize dvou práv, kde se musí šetřit způsob zásahu v porovnání s očekáváním druhé 

strany. Soud k přiměřenosti dodává: „soud patrně přihlédne zejména k tomu, zda šlo o kontrolu 

 
42 Srov. MORÁVEK, Jakub. Kontrola a sledování zaměstnanců – výklad § 316 ZPr. Právní rozhledy. 2017, 

25(17), s. 573-581. 
43 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1771/2011 

 

https://www.pravniprostor.cz/%20%09https:/www.codexisuno.cz/79d
https://www.pravniprostor.cz/%20%09https:/www.codexisuno.cz/79d
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průběžnou či následnou, k její délce, rozsahu, k tomu, zda vůbec a do jaké míry omezovala 

zaměstnance v jeho činnosti, zda vůbec a do jaké míry zasahovala také do práva na soukromí 

zaměstnance apod.“. Jako vhodné a přiměřené, stejně jako při postupu dle jiných předpisů 

(GDPR, EÚLP), se zdá předběžné opatření zaměstnavatele omezit možný výkon soukromých 

aktivit s jeho pracovními prostředky, tj. kupříkladu blokace internetových stránek, případně 

využít kontroly nevyjmenované v druhém odstavci paragrafu. Z mého pohledu už samotný 

název hlavy o ochraně majetku spolu s předem definovaným vztahem zaměstnavatel – 

zaměstnanec s ohledem na § 38 ZP rozšiřuje manévrovací plochu zaměstnavatele, neboť pro 

něj je jakékoliv soukromé užití bez souhlasu (a koneckonců i s ním) ztrátou na majetku, ať už 

užíváním pracovních prostředků či finančních aktiv, která nepřibyla, ač mohla.44Dle Morávka 

však zaměstnanci může jednoznačně svědčit zavedená praxe na pracovišti či u daného 

zaměstnavatele, tu ale může zaměstnavatel přenastavit dle libovůle.  

Druhý odstavec: „Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní 

povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve 

společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo 

skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické 

pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.“ nahlíží na pracovněprávní 

situaci opačnou optikou, tentokráte hlediskem práva zaměstnance na ochranu soukromí na 

pracovišti, pakliže nenastanou dané okolnosti. A tyto okolnosti se pojí k závažnému důvodu 

spočívajícím ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, což je neurčitý pojem vážící se 

k jednotlivým nahodilým situacím, kdy bude třeba anebo kdy nebude možné monitoring 

provádět. Kromě možného výkladu o víceméně běžně chápaném pojmu zvláštní povaha 

činnosti, jako jsou nebezpečné provozy (Dynamo Pardubice apod.) nebo lukrativní provozy 

(brusírna botswanských diamantů apod.) se nabízí ještě neurčitý výklad závažného důvodu 

spočívajícího ve zvláštní povaze na situace předem neurčené, kde bude závažný důvod dán 

nahodile, nečekaně a sledování bude možné provést (já osobně si to představuji asi tak, že 

zaměstnavatel pošle zaměstnance s nejlepšími vyjednávacími schopnostmi zachránit osobu 

stojící v okně jejich pracoviště se záměrem vyskočit). Sledování bude muset projít testem 

přiměřenosti, jak už i z formulace odstavce vyplývá, závažnost na straně jedné a silně chráněný 

zájem na straně druhé (zpravidla spolu i s ochranou osobních údajů).  

 
44 Srov. MORÁVEK, Jakub. Kontrola a sledování zaměstnanců – výklad § 316 ZPr. Právní rozhledy. 2017, 

25(17), s. 573-581. 
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Třetí odstavec stanoví zásadní a obecnou povinnost o monitoringu uvedeném v odst. 2 

dotčenou osobu srozumitelně informovat, a to alespoň o jeho prostředcích, místních a časových 

souvislostech a v ideálním případě předem. Pokud jde o sledování skryté, tak bezprostředně po 

ukončení sledování.  

2.2. Vybrané principy a podmínky kladené GDPR 

Zpracováním se dle GDPR rozumí: „jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními 

údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných 

postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení 

nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv 

jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení“.45 Pokud přijmeme 

premisu, že velká většina monitorovacích aktivit zaměstnavatele probíhá v režimu 

zpracovávání osobních údajů dotčených osob, musíme blíže prozkoumat ustanovení GDPR, 

která stanovují obecnou komplexní úpravu práv a povinností zaměstnavatele i zaměstnance. 

V rámci ochrany osobních údajů bude zaměstnavatel vystupovat v postavení správce 

(zaměstnavatel dále také jako „správce“), což je dle GDPR „fyzická nebo právnická osoba, 

orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely 

a prostředky zpracování osobních údajů“ a zaměstnanec v postavení subjektu údajů 

(zaměstnavatel dále také jako „subjekt údajů“ nebo „dotčené osoby“), který by se dal definovat 

jako identifikovatelná osoba, jíž se zpracování osobních údajů bude dotýkat. 

2.2.1. Účel a právní základ 46 

Základním kamenem zpracování osobních údajů je právě stanovení účelu. Jde o 

startovní bod pro jakékoli další úvahy a hodnocení. Účel zpracování musí být vždy 

ospravedlnitelný, férový a nesmí neodůvodněně zasahovat do soukromí a práv dotčených osob. 

Osobní údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány pouze pro dostatečně určitý a 

výslovně vyjádřený účel. Pro jiný než výslovně vyjádřený účel je možné údaje zpracovávat, ale 

pouze v případě, že je tento účel slučitelný a přiměřený s ohledem zejména na:47 

• vazbu mezi účely; 

 
45 GDPR, § 4. 
46 Přeformulovaný vlastní článek: HRUŠKA, Matěj. Účel a právní základ zpracování. [online] 2017  

[cit. 2022-01-05]. Dostupné z: https://www.privatry.com/ucel-a-pravni-zaklad-zpracovani  
47 GDPR, Recitál 50. 

https://www.privatry.com/ucel-a-pravni-zaklad-zpracovani
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• okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny, zejména je důležitý vztah 

mezi správcem (zaměstnavatel) a subjektem údajů (zaměstnanec); 

• povahu osobních údajů, především je nutné klást velký důraz na citlivé údaje; 

• případné důsledky plánovaného dalšího zpracování pro subjekty údajů; 

• existenci adekvátních záruk, mezi něž může patřit šifrování nebo 

pseudonymizace. 

Rozšiřovat zpracování na jiný účel, než ke kterému byly osobní údaje shromážděny, je 

nepřípustné pro zpracování založené na souhlasu subjektů nebo na zákonném zmocnění. V 

těchto případech je nutné držet linii původního účelu a nijak ji nepřekračovat. V případě 

souhlasu lze pochopitelně obstarat od subjektu souhlas nový, který pokryje nový zamýšlený 

účel zpracování. Jakákoli změna účelu zpracování pro správce znamená povinnost informovat 

dotčené osoby. 

Ke stanovenému přesvědčivému a legitimnímu účelu zpracování je následně nezbytné 

najít vhodný právní důvod, jejichž výčet nalezneme v § 6 odst. 1 GDPR. Tyto právní základy 

veskrze opravňují správce osobní údaje zpracovávat. § 6 odst. 1 je praktickým uplatněním 

principu zákonnosti jako jednoho ze základních principů48 zpracování uvedených v GDPR. Bez 

právního základu nelze zpracování provádět, protože by bylo nezákonné. 

Zpracování je zákonné, pokud je založeno na alespoň jednom z následujících důvodů: 

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů; 

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

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

tohoto subjektu údajů; 

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

vztahuje; 

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů 

nebo jiné fyzické osoby; 

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 

při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

 
48 GDPR, § 5. 
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• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 

strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo 

základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 

Právní důvod musí trvat v průběhu celého zpracování, pokud zanikne, musí správce 

osobní údaje přestat pro daný účel zpracovávat a případně je musí i zlikvidovat. 

Pro účely této práce, tj. vztah zaměstnavatel – zaměstnanec je víceméně nepoužitelný 

právní základ souhlasu, který sám o sobě i při jeho legitimním využití vyžaduje relativně velké 

množství náležitostí, ale především je považován za nevhodný při nerovnosti obou 

zúčastněných stran, kterým vztah podřízenosti a nadřízenosti zcela jistě je. Pracovní skupina 

WP29 k souhlasu uvádí: „Zaměstnanci nejsou téměř nikdy v postavení, aby mohli dát souhlas 

svobodně nebo ho odmítnout či odvolat, což je dáno závislostí vyplývající ze vztahu 

zaměstnavatel/zaměstnanec. Vzhledem k nerovnováze sil mohou zaměstnanci udělit svobodný 

souhlas jen za výjimečných okolností, kdy souhlas nebo odmítnutí nevyvolá žádné následky.“49  

Pro účely monitoringu je naopak, až na menší výseč případů danou zákonnou povinností 

a plněním úkolů ve veřejném zájmu, adekvátním a použitelným základem oprávněný zájem. 

WP29 ve stejném stanovisku míní: „Oprávněný zájem zaměstnavatelů může být někdy uplatněn 

jako zákonný důvod, avšak jen pokud zpracování je skutečně nutné pro tento oprávněný zájem 

a splňuje zásady proporcionality a subsidiarity. Test proporcionality by měl být proveden před 

nasazením jakéhokoliv monitorovacího nástroje, aby se zvážilo, zda jsou všechna data 

potřebná, zda dané zpracování nepřevažuje nad obecnými právy ohledně soukromí, kterých 

zaměstnanci požívají i na pracovišti a jaká opatření je třeba učinit pro zajištění, že zásahy do 

práva na soukromý život a práva na důvěrnost komunikace budou omezeny na nezbytné 

minimum.“50 

Stanovisko mimo jiné zmiňuje zaměstnavatelovu povinnost provést pro každé 

zpracování na základě oprávněného zájmu, tj. pochopitelně i pro účely monitoringu, tzv. 

balanční test, který určuje, zda nad zájmem zaměstnavatele nepřevažují práva a svobody 

zaměstnance s přihlédnutím k jeho očekávání. V souvislosti s další správcovou povinností vést 

 
49 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29.  Stanovisko 2/2017 ke 

zpracování osobních údajů na pracovišti (WP 249). [online] 8. června. 2017, s. 19 [cit. 7. 9. 2021]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=30203  
50 Tamtéž. 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=30203
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záznamy o činnostech zpracování51 slouží i k prokazování souladu s nařízením při kontrole 

dozorového úřadu.52 

2.2.2. Transparentnost53 

Právo na informace (a zároveň povinnost je ze strany správce poskytovat) je v rámci 

problematiky ochrany osobních údajů naprosto stěžejní část. Transparentnost není definovaná 

v paragrafech nařízení, ale v recitále 39 se lze dočíst, že: „pro fyzické osoby by mělo být 

transparentní, že osobní údaje, které se jich týkají, jsou shromažďovány, používány, 

konzultovány nebo jinak zpracovávány, jakož i v jakém rozsahu tyto osobní údaje jsou či budou 

zpracovány. Zásada transparentnosti vyžaduje, aby všechny informace a všechna sdělení 

týkající se zpracování těchto osobních údajů byly snadno přístupné a srozumitelné a podávané 

za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Tato zásada se dotýká zejména 

informování subjektů údajů o totožnosti správce a účelech zpracování a o dalších záležitostech 

v zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k dotčeným fyzickým 

osobám a jejich práva získat potvrzení a na sdělení zpracovávaných osobních údajů, které se 

jich týkají.“ 

Projevem zásady transparentnosti jsou v praxi zásady zpracování osobních údajů či 

jinak podobně pojmenovaný dokument obsahující informace o zpracovánív souladu čl. 13 a 14 

GDPR. Tento dokument zajišťuje, že správce  transparentně a otevřeně informuje subjekty 

údajů mimo jiné o tom, jak zpracovává, užívá a sdílí veškeré osobní údaje. V rámci práva na 

informace se informuje i o ostatních právech subjektů údajů. Zásady ochrany osobních údajů 

pak obecně obsahují tyto informace: 

1) Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho pověřence. 

• Kontaktní údaje zahrnují typicky e-mailovou adresu, telefon a adresu sídla. 

2) Účely a právní základ zpracování 

• Účely by měly být v souladu s vybraným právním základem. Například pro účel 

monitoringu zaměstnanců nepoužiji souhlas, nýbrž právní základ oprávněných 

zájmů. 

 
51 GDPR, § 30. 
52 GDPR, § 57. 
53 Přeformulovaný vlastní článek: HRUŠKA, Matěj. Co musejí obsahovat zásady zpracování osobních údajů. 

[online] 2020 [cit. 2022-01-30]. Dostupné z: https://www.privatry.com/co-museji-obsahovat-zasady-zpracovani-

osobnich-udaju  

https://www.privatry.com/transparentnost-jako-klicovy-prvek-zamerne-a-standardni-ochrany-osobnich-udaju
https://www.privatry.com/co-museji-obsahovat-zasady-zpracovani-osobnich-udaju
https://www.privatry.com/co-museji-obsahovat-zasady-zpracovani-osobnich-udaju
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• Právní účel oprávněných zájmů musí být vždy určen velice specificky (ochrana 

konkrétního majetku, zdraví osob…) a musí být podložen zpracovaným 

balančním testem, který porovnává oprávněný zájem s právy a svobodami 

dotčených osob. Test musí být na vyžádání zpřístupněn. 

3) Kategorie dotčených údajů 

• Dotčené osoby by měly mít k dispozici souhrn všech zpracovávaných údajů. 

• Kategorie dotčených osobních údajů jsou povinně sdělovány, jen pokud jsou 

získány jinak než od subjektů údajů (viz čl. 14 GDPR). Povinnost sdělit 

kategorie i v ostatních případech je dovozována z obecných zásad ochrany 

osobních údajů (zejm. transparentnosti a odpovědnosti). 

4) Příjemci osobních údajů 

• Dotčené osoby by měly vědět, které další subjekty zpracovávají jejich údaje. 

• V praxi jde zpravidla správcovy zpracovatele, ale mohou to být i další správci 

(ať už samostatní, nebo společní podle čl. 26 GDPR). 

• Příjemce je třeba co možná nejkonkrétněji specifikovat, ideálně za použití 

detailního seznamu zpracovatelů apod. V případě, že to není možné, lze 

informaci poskytnout ve formě kategorií příjemců. 

5) Informace o předání do třetích zemí 

• Informace musí obsahovat článek GDPR, na základě kterého se předání 

realizuje, a popis přijatých opatření a mechanismů. 

• Správce ideálně poskytne seznam konkrétních třetích zemí, kam údaje předává, 

a právní záruky pro jejich zabezpečení. 

6) Doba uchování údajů 

• Je určena zásadou omezení uložení. 

• Správce uchovává údaje jen po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů 

zpracování, případně po dobu určenou zákonnými požadavky anebo po dobu 

stanovenou pro obhajobu svých právních nároků (obecné promlčecí lhůty). 

7) Informace o právech dotčených osob včetně možnosti podat stížnost k dozorovému úřadu 

• Správce transparentně informuje dotčené osoby o jejich právech, včetně 

možnosti jejich uplatnění 

8) Informace o možnosti kdykoli odvolat souhlas, pokud je na něm zpracování založeno. 

• Informace by měla obsahovat způsob, jakým lze souhlas odvolat, přičemž 

odvolání musí být alespoň stejně snadné jako poskytnutí. 
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9) Zdroj údajů 

• Použije se, jen pokud údaje nebyly získány od dotčených osob. 

• Správce zdroj identifikuje co nejkonkrétněji. 

10) Informace o použití automatizovaného individuálního rozhodování (včetně profilování) 

• Správce uvede informaci o použitém postupu a předpokládaných důsledcích 

takového zpracování. 

Povinnost poskytnout informaci není absolutní a existují z ní výjimky. Správce 

například nemusí informaci poskytnout v situaci, kdy ji dotčené osoby už mají, a v rozsahu, v 

němž ji mají. Pro případ, kdy údaje nebyly získány od dotčených osob, jsou výjimkami ještě 

služební tajemství, nemožnost či nutnost vynaložení nepřiměřeného úsilí poskytnout dané údaje 

nebo zákonný požadavek týkající se získávání nebo zpřístupňování informací.   

2.2.3. Minimalizace a omezená retenční doba 

V souvislosti se sledováním zaměstnanců jsou zásady minimalizace údajů a omezené 

doby uchování rovněž kritické.  

V recitálu 39 GDPR54 se stanoví obecné zásady zpracování, konkrétně: „Osobní údaje 

by měly být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné z hlediska účelů, pro které 

jsou zpracovávány. Je nezbytné zejména zajistit, aby byla doba, po kterou jsou osobní údaje 

uchovávány, omezena na nezbytné minimum. Osobní údaje by měly být zpracovány pouze tehdy, 

nemůže-li být účelu zpracování přiměřeně dosaženo jinými prostředky. Aby se zajistilo, že 

osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné, měl by správce stanovit lhůty pro 

výmaz nebo pravidelný přezkum.“ 

I s přihlédnutím k tomu, že monitorování subjektů je jedním z kritérií pro posuzování 

vysokého rizika55, je potřeba o to více dbát na základní zásady a zdržet se sběru většího než 

nutného množství údajů za podmínky poměrně zkrácených dob uchování (v závislosti na druhu 

sledování – viz níže), ideálně zvolit šetrnější druh zpracování, pokud je to možné. Zpracování 

kamerovými systémy je totiž považováno za opatření obecně velmi zasahující do práv a svobod 

 
54 GDPR, Recitál 39. 
55 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29.  Pokyny pro posouzení 

vlivu na ochranu údajů a stanovení, zda „je pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít za následek vysoké 

riziko“ pro účely nařízení 2016/679 (WP 248 rev.01). [online] 4. října. 2017, s. 11 [cit. 7. 9. 2021]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31892 
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subjektů.56 Evropský sbor pro ochranu údajů k retenční době toliko uvádí: „S přihlédnutím k 

zásadám uvedeným v čl. 5 odst. 1 písm. c) a e) nařízení GDPR, konkrétně k minimalizaci údajů 

a omezení uložení, by se osobní údaje měly ve většině případů vymazat, nejlépe automaticky, 

po několika dnech. Čím delší je doba uložení (zejména pokud je delší než 72 hodin), tím více 

důvodů musí být předloženo pro legitimitu účelu a nezbytnost uložení. Pokud správce používá 

dohled pomocí videokamer nejen pro monitorování svých prostor, ale má také v úmyslu údaje 

uložit, musí doložit, že k dosažení tohoto účelu je uložení údajů skutečně nezbytné. Pokud ano, 

musí být doba uložení jasně vymezena a individuálně stanovena pro každý konkrétní účel. 

Správce má povinnost stanovit dobu uchovávání v souladu se zásadami nezbytnosti a 

přiměřenosti a prokázat soulad s ustanoveními nařízení GDPR.57 

Zbylé dvě zásady se týkají přesnosti údajů a eventualitách jejich vymazání nebo 

opravení, a integrity a důvěrnosti neboli zabezpečení, kterému se bude částečně věnovat 

poslední kapitola práce. 

2.2.4. Právo na přístup k osobním údajům 

 Principy GDPR samozřejmě nestojí pouze na základních obecných zásadách 

zpracování, ale rovněž i např. na právech dotčených osob. Do textu své práce jsem vybral 2 

práva, která v souvislosti s monitoringem mohou zavdat důvod k zamyšlení. 

Zajímavou tématikou je možnost uplatňování práva na přístup k osobním údajům. 

GDPR stanoví ve svém čl. 15, že zaměstnanec má právo získat od zaměstnavatele potvrzení, 

zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo 

získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím týkajícím se mimo jiné účelu 

zpracování, době uchování údajů a možnosti podat námitku. Zaměstnavatel musí poskytnout 

kopii zpracovávaných osobních údajů, a to dle obecných podmínek stanovených čl. 12 GDPR, 

tedy do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

Kamerové záznamy ovšem nejsou statickými údaji jako například jméno a příjmení 

zaměstnance a jako specifické (ve spojení s jinými způsobilé balancovat na hraně „citlivých“) 

osobní údaje podléhají daleko přísnějším pravidlům možné doby uchování, kdy na základě 

předmětu činnosti zaměstnavatele a zaměstnancova zařazení je stanovena poměrně kratší doba 

přemazávání záznamů. Taková přemazávací smyčka je závislá, jak zmíněno výše, na 

 
56 EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD. Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím 

videotechniky. [online] 29. ledna. 2020, s. 10 [cit. 2021-09-09]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=44288 
57 Tamtéž, s. 29. 
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konkrétních okolnostech pracovního závazku (jinak dlouho se budou uchovávat záznamy 

z mateřské školy nebo z depa velké přepravní společnosti) a může začínat již na 48 či 72 

hodinách. 

Tím se údaje ze záznamů stávají stále novými a jedinečnými a především jejich 

trvanlivost zdaleka nedosahuje lhůty poskytnuté zaměstnavateli pro jejich zpřístupnění 

zaměstnanci prostřednictvím kopií. Dovedeno do absurdna by zaměstnanec pro dokonalou 

informovanost ohledně vlastních údajů musel nebo mohl žádat o přístup každé dva nebo tři dny 

(dle přemazávací smyčky). To by ovšem nepřiměřeně zatěžovalo zaměstnavatele, který by, 

činit taková opatření pro vícero zaměstnanců, musel vynaložit nemálo nejen finančních 

prostředků pro soulad s GDPR.  

GDPR nabízí východisko v čl. 12 odst. 5, který stanoví, že „informace podle článků 13 

a 14 a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 se poskytují a činí bezplatně. 

Jsou-li žádosti podané zaměstnancem zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se 

opakují, může zaměstnavatel buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní 

náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním 

požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo 

nepřiměřenost žádosti dokládá zaměstnavatel.“58 

Je otázkou, zda žádost naplňuje některou podstatu z čl. 12 odst. 5, neboť z hlediska 

informovanosti zaměstnance a nemožnosti získat údaje později se obsahově nejedná o zjevně 

nedůvodnou žádost a z hlediska jedinečnosti a novosti nově vzniklých záznamů se nejedná o 

opakovanou žádost o tytéž údaje, ač se fakticky žádosti opakují. 

Dle mého názoru se, vzhledem ke specifičnosti dané tématiky, zaměstnavatel může 

uchýlit k stanovení přiměřené doby a podmínek takové žádosti v interní směrnici (s 

informováním zaměstnance v informačním memorandu), a to ve smyslu že zaměstnavatel 

poskytuje na žádost namátkové kopie záznamů jednou za určitý časový úsek, aby bylo zřejmé, 

že zpracování probíhá v souladu s právem, případně je poskytuje na odůvodněnou žádost 

zaměstnance, který uvede skutečnosti, proč kopii záznamu nezbytně nutně potřebuje. Druhou 

alternativu, opět vzhledem ke specifičnosti kamerových záznamů, by mohla představovat 

zaměstnancova finanční spoluúčast na naplňování zaměstnavatelovy povinnosti vyhovět 

žádostem zaměstnanců dle čl. 12 odst. 5 písm. a). 

 
58 GDPR, § 12 odst.5 
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2.2.5. Právo na námitku 

Zaměstnavatel se v oblasti sledování zaměstnanců musí spoléhat, jak již bylo řečeno 

výše, většinově na zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů. To pro něj 

představuje dvě podstatné skutečnosti. Jednak je nutné provést ke každému takovému 

zpracování balanční test, tj. test proporcionality ochrany zájmů zaměstnavatele proti právům a 

svobodám zaměstnance. Test se provádí ve vztahu k účelu zpracování s tím, že pro obdobné 

účely není nezbytně nutné dělat individuálně pro každý zvlášť jeden balanční test.59 Na základě 

vyhodnocení testu zaměstnavatel určí, zda převažují jeho či zaměstnancovy zájmy, to znamená, 

že určí, zda zpracování bude probíhat či ne. 

Druhou stranou mince, která dle mého v podstatě představuje zintenzivněnou potřebu 

posouzení proti sobě jdoucích zájmů zaměstnavatele a zaměstnance, ideálně v podobě nového 

balančního testu, je zaměstnancovo právo vznést námitku proti zpracování na základě 

oprávněných zájmů. V takovém případě na zaměstnavateli leží důkazní břemeno, že existují 

opravdu závažné důvody (závažným důvodem však nemusí být jen jakýsi těžko uchopitelný, 

složitý důvod, ale i naprosto triviální zájem zaměstnavatele) pro trvání zpracování. Rozdíl 

oproti běžnému vyhotovení balančního testu vnímám v užší interakci subjektu údajů se 

zpracováním svých údajů, tedy jistou dvoustrannost sporu o převažující zájem, kdy 

zaměstnavatel i s přihlédnutím k argumentům druhé strany musí své zájmy opravdu 

přesvědčivě odůvodnit. 

2.3. Zvláštní případy sledování (shromažďování údajů o zaměstnanci) 

Povinností, či spíše omezením, které musí zaměstnavatel v případech zpracování 

osobních údajů v podobě sledování respektovat, je omezení zásadou přiměřenosti. 

Zaměstnavatel musí dbát, aby monitoring zaměstnanců probíhal způsoby, které jsou vhodné, 

nutné a přiměřené. Zaměstnavatel tedy ještě před zavedením monitoringu musí případně 

provést balanční test, zda jím zamýšlená forma kontroly nezasahuje do zaměstnancova práva 

na soukromí nad míru přijatelnou a přípustnou a zda nelze použít jinou, méně invazivní formu 

monitoringu, která by plnila zvolený účel ochrany při stejném výsledku. Při monitoringu totiž 

dochází ke kolizi dvou zájmů či práv, totiž oprávněných zájmů zaměstnavatele na ochraně 

majetku či osob a práva na soukromí zaměstnance.  

 
59  Úřad pro ochranu osobních údajů. Právní důvody zpracování. [online] 2018 [cit. 18. 10. 2021]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/pravni-duvody-zpracovani/d-27318/p1=3938  
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V životě navíc občas nastanou situace, které nikdo z nás neočekává anebo minimálně 

ne v takové míře, pojďme se krátce blíže podívat na otázky, které rezonovaly společností na 

začátku pandemie koronaviru. V následujícím bodě půjde o zamyšlení nad zpracováním 

osobních údajů v zatím nenaplněné cestě za chytrými automobily. 

2.3.1. Zaměstnanecká data v době pandemie 

Jak zpracovávat osobní údaje zaměstnanců v souvislosti s koronavirem? 

Restrikce související s pandemií koronaviru dopadly velmi intenzivně na všechny 

zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Ti zaměstnavatelé, kteří nemuseli úplně zavřít své 

podniky, řešili mimo jiné i každodenní otázky ochrany zdraví zaměstnanců, udržení provozu a 

toho, jaké informace pro svoje rozhodování mohli od zaměstnanců vyžadovat.  

V nastalé situaci bylo zcela pochopitelné, že zaměstnavatelé měli zájem na tom, aby do 

provozu nebo kanceláří pouštěli jen ty osoby, které nebudou ohrožovat ostatní. Nicméně k tomu 

bylo třeba zachovat chladnou hlavu a zvážit přiměřenost zvolených opatření. Dobrým 

příkladem je měření teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště.  

Úřad pro ochranu osobních údajů takové zpracování ve svém vyjádření60 obecně 

připustil a naznačuje, že pro účely ochrany zdraví při práci a opatření k předcházení rizikům je 

i zpracování zdravotních údajů (tj. například měření teploty) možné. Úřad se vyjádřil takto: 

„Ani v době nouzového stavu, případně v době trvání mimořádných opatření ministerstva 

zdravotnictví, není zpracování tělesné teploty zaměstnance výslovnou právní povinností, lze ho 

však s přihlédnutím k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením považovat za oprávněný 

zájem zaměstnavatele ve smyslu GDPR. To umožňuje zpracování údaje vypovídajícího o 

zdravotním stavu pro výkon zvláštních práv v oblasti pracovního práva, a napomůže 

zaměstnavateli dostát svým povinnostem při předcházení ohrožení zdraví ve stávajících 

výjimečných podmínkách, včetně kontaktování zdravotníků či hygieniků.“ GDPR poskytuje pro 

tento případ několik možných právních titulů: 

• plnění povinností v oblasti pracovního práva, např. zajištění bezpečnosti práce 

podle zákoníku práce (článek 9 odst. 2 písm. b) GDPR),  

• životně důležité zájmy dotčených osob (čl. 9/2/c GDPR),  

• významný veřejný zájem (čl. 9/2/g GDPR) 

 
60 Úřad pro ochranu osobních údajů. Ze zdravotnictví [online] [cit. 2. 2. 2022] Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/ze-zdravotnictvi/ds-5141/archiv=1&p1=2611 
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• nebo oprávnění ke zpracování zdravotních údajů pro účely ochrany veřejného 

zdraví (čl. 9/2/i). 

Problémem většiny výše uvedených právních základů je ale to, že odkazují na další 

právní úpravu, která stanoví vhodné záruky a podmínky takového zpracování. Zmíněná právní 

úprava s jasnými pravidly ale bohužel chybí. 

V jiných zemích se k těmto opatřením staví dozorové úřady méně příznivě. Například 

ve Francii61, Itálii62 nebo Maďarsku63 se k problematice vyjádřily tamější úřady pro ochranu 

osobních údajů ve smyslu, že podobná plošná opatření nejsou dostatečně opodstatněná. V 

případě zřejmého podezření na nákazu nebo v případě vysoce rizikových pozic nicméně mohou 

být taková opatření obhajitelná. 

Pro všechny úřady však platí, že je nutné se řídit obecnými zásadami ochrany osobních 

údajů a volit pokud možno co nejméně invazivní opatření (umožnit práci z domova, zajistit 

ochranu zaměstnanců, odstup apod.).  

Před každým sběrem informací je potřeba pochopitelně dotčené osoby informovat a ani 

potenciální měření teploty či jiná opatření na základě doporučení úřadů z povinnosti vyjmuty 

nejsou. 

2.3.2. Připojená vozidla („connected cars“) 

V této kapitole bych rád přiblížil koncept, který je v procesu řešení už snad desetiletí, 

ale zatím se zdá, že k jeho naplnění úplně nedochází.  

Připojené vozy jsou komplexní systémy internetových věcí (IoT) na kolech, které se 

skládají z mnoha elektronických ovládacích prvků (ECU), které jsou propojeny prostřednictvím 

sítě ve vozidle. 

Vzhledem k tomu, že vozidla se stále častěji připojují k internetu a k jiným vozidlům, 

zpracovává se jejich prostřednictvím také čím dále více osobních údajů, které mohou být 

 
61 CNIL. COVID-19 : questions–réponses sur la collecte de données personnelles sur le lieu de travail [online] 

[cit. 2. 2. 2022] Dostupné z: https://www.cnil.fr/fr/covid-19-questions-reponses-sur-la-collecte-de-donnees-

personnelles-sur-le-lieu-de-travail  
62 Garante per la protezione dei dati personali. Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative "fai da te" nella 

raccolta dei dati. Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle 

istituzioni competenti [online]. 2020 [cit. 2. 2. 2022] Dostupné z: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117#1  
63 Bird & Bird. COVID-19 in the workplace: differing guidance from data protection authorities. [online]. 2020 

[cit. 2. 2. 2022] Dostupné z: https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/covid19-in-the-workplace-

guidance-from-data-protection-authorities  
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přístupné třetím stranám. Relevantní údaje shromážděné díky senzorům na či ve vozidle se 

mohou týkat chování řidiče nebo informací o jiných osobách uvnitř nebo vně vozidla. Tato data 

mohou být zpracovávána informačními systémy vozidla nebo okolními osobními zařízeními 

(jiné vozidlo, telefon, infrastruktura), které se k vozidlu připojí. Nástup autonomních vozidel 

dozajista vyvolá další otázky týkající se ochrany soukromí, neboť jejich fungování vyžaduje 

shromáždění a použití značného množství osobních údajů. 

Použití připojených vozidel je různorodé a vesměs se dělí na: 

• Mobility management - funkce, které umožňují řidičům dosáhnout cíle rychle a 

s minimálními náklady, a to poskytováním včasných informací o potenciálním 

nebezpečí na trase (např. ledové silnice), plynulosti provozu (dopravní zácpy), 

pracích na silnici, existence parkovacích ploch v blízkosti cíle, optimální 

spotřebě paliva nebo placených cestách 

• Správa vozidla - funkce, které pomáhají řidičům při snižování provozních 

nákladů a zjednodušují používání. Takovými funkcemi mohou být hlášení o 

stavu vozidla, připomínky servisních oprav a úprav, přenos dat o využití vozidla 

pro účely servisních zákroků, pojištění „na míru“ „plať jak řídíš“, vzdálené 

operace (např. topení) nebo osobní nastavení (např. poloha sedadla). 

• Bezpečnost na silnicích - funkce, které upozorňují řidiče na vnější nebezpečí a 

vnitřní reakce vozidla na nebezpečí, jako je zamezení kolizi, upozornění na 

riziko, upozornění na vyjetí z jízdního pruhu, tísňové volání (eCall) nebo černé 

skříňky. 

• Zábava - funkce zajišťující zábavu řidiče a spolucestujících, jako jsou rozhraní 

smart phone, WLAN hot spots, hudba, video, internet, sociální média, mobilní 

kancelář nebo "smart home "služby. 

• Asistenční služba - funkce zahrnující částečně nebo plně automatizované řízení 

autopilota v husté zácpě, na parkovišti nebo na dálnici. 

• Pocit pohody - funkce monitorující pohodlí řidiče, fyzický stav a schopnost řídit 

jako je detekce únavy nebo nabídka lékařské pomoci.64 

 
64 INTERNATIONAL WORKING GROUP ON DATA PROTECTION IN TELECOMMUNICATIONS. 

Connected Vehicles [online]. Budapešť, s. 2 2018 [cit. 3. 1. 2022]. Dostupné z: https://www.datenschutz-

berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/working-paper/2018/2018-IWGDPT-

Working_Paper_Connected_Vehicles.pdf 
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Souhrnně se technologii, která zpracovává údaje a je schopna na ně reagovat, říká 

telematika.65 Tato technologie a další údaje týkající se vozidla a řidiče můžou být přístupné 

velkému množství subjektů, od výrobců vozidel přes pojišťovny až po poskytovatele aplikací 

pro zábavu. Nejinak tomu bude rovněž u zaměstnavatelů v případě služebních automobilů. 

Problematika připojených vozidel se větví do 4 základních skupin66 v závislosti na tom, 

kam signál/osobní údaje putují: 

• údaje zpracovávané vozidlem včetně informačních systémů a nastavení zábavy 

přímo vtělené do vozidla, 

• údaje sdílené mezi vozidlem a osobními zařízeními k němu připojenými, 

• údaje sdílené mezi vozidlem a externími entitami (řídící střediska infrastruktury, 

výrobce vozidla, pojišťovny, autoservisy), 

• údaje zachycované okolními vozidly a infrastrukturou tak, aby mohly být 

použity kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS).67 

Vozidla tak sbírají velké množství dat, která mohou pozitivně ovlivnit dění na silnicích, 

kupříkladu v případech náhle vznikající kolony, kterou řídící systémy vozidla prakticky 

okamžitě zaregistrují a dají řidiči dostatek času a prostoru bezpečně zareagovat. Zaměstnavatelé 

tak mohou mít zájem na tom, aby zaměstnanecká vozidla sbírala a poskytovala dostatek 

relevantních údajů, aby mohli chránit svůj majetek, zdraví svých zaměstnanců, aby efektivně 

alokovali zdroje, kontrolovali využití pracovního času zaměstnance či pro účely účetnictví. 

Množství dat nebude přiřaditelné k danému určitelnému jedinci (údaje o vozovce, 

semaforech apod.), další množina dat už však přiřaditelná bude a jako taková musí být 

předmětem analýzy z hlediska ochrany osobních údajů.  

Údaje, které jsou přímo spojené s fyzickou osobou zahrnují i údaje z připojených 

zařízení k vozidlu, například z telefonu, jehož vlastníkem je řidič, případně někdo z posádky. 

Takovými údaji mohou být kupříkladu lokalizační údaje vozidla na základě přidělení 

 
65 Telematika je technologický obor zabývající se kombinací přenosu a zpracování dat se zobrazovacími a jinými 

sdělovacími systémy a prostředky. 
66 INTERNATIONAL WORKING GROUP ON DATA PROTECTION IN TELECOMMUNICATIONS. 

Connected Vehicles [online]. Budapešť, s. 3 2018 [cit. 3. 1. 2022]. Dostupné z: https://www.datenschutz-

berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/working-paper/2018/2018-IWGDPT-

Working_Paper_Connected_Vehicles.pdf 
67 Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) používají technologie, které umožní vozidlům 

komunikovat s dalšími vozidly, semafory a infrastrukturou stejně jako s ostatními uživatele cesty/silnice. 

Systémy jsou známy rovněž jako komunikace vehicle-to-vehicle (V2V) a komunikace vehicle-to-infrastructure 

(V2I). 
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konkrétního (dle SPZ) vozidla zaměstnanci. Dále se může jednat o ovládání vozidla na základě 

biometrických parametrů, například odemykáním na základě hlasu, otisku prstu či 

videodetekce. Funkcionality uvnitř vozidla rovněž můžou sledovat biologické znaky řidiče jako 

je úroveň únavy na základě detekce oční aktivity. 

Vozidlo ale sbírá i data, která lze nepřímo spojit s fyzickou osobou, a to nejen řidičem. 

Může jít o údaje sledující přítomnost alkoholu ve vozidle, manipulaci s předměty, reakce na 

okolní vlivy a další chování sledující údaje. Totéž platí o telematických datech z vozidla, těmi 

jsou použití brzd, rychlost, obsazení sedadel a tak dále. 

Stěžejním aspektem takového zpracování je informovanost subjektů zpracování. 

Málokdo si dovede představit, jak obrovské množství je možné skrze automobil sbírat. Je na 

správci, aby se se svou informační povinností vypořádal dle předpisů, to znamená jak co do 

obsahu informace, tak do včasnosti informace. Problémem může být, že automobil může 

sledovat nejen své vnitřní prostory, ale i okolní prostory, kde se již mohou nacházet další 

subjekty, ale rovněž sleduje i osoby, které ve vozidle cestují s řidičem a o zpracování nemají 

žádné informace. 

Právním základem pro takové zpracování může být více titulů, avšak ve vztahu 

k zaměstnancům je velmi nevhodné spoléhat se na souhlas, vzhledem k nerovnosti obou stran. 

V takovém případě je adekvátní, aby se zaměstnavatel spolehl na svůj oprávněný zájem, který 

ovšem musí být velice dobře odůvodnitelný a posvěcený balančním testem oprávněných zájmů 

s pozitivním výsledkem. 

Velice důležitým aspektem zpracování je rovněž přístup třetích stran, bylo by iluzorní 

domnívat se, že v takto komplexním a rozsáhlém zpracování údajů nemá k údajům přístup 

nikdo jiný než zaměstnavatel. Může se jednat o výrobce auta, pojišťovny, poskytovatele dalších 

služeb. Dle mého názoru lze na tuto problematik nahlížet podobnou optikou, jako je tomu u 

služebních telefonů, k jejichž vyprodukovaným údajům má přístup také například telefonní 

operátor. Z mého pohledu se tedy bude jednat o plnění smlouvy mezi zaměstnancem a danou 

třetí stranou prostřednictvím zaměstnavatele, který automobil pořídil (ať už jakkoli). Přístup 

k údajům mohou mít také státní orgány, vynucující dodržování právních předpisů, pokud tak 

právní předpis stanoví. 

Velmi ožehavou otázkou je zabezpečení předmětného zpracování. Řidič nemá žádnou 

diskreci, co se týče výběru potenciálních příjemců údajů a údaje odesílané z vozidla do vozidla, 
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případně do infrastruktury, mohou být použity kýmkoliv v dosahu signálu a v krajních 

případech mohou být využity k sestavení lokačního profilu vozidla a řidiče. 

Další otázkou, která je z pohledu GDPR zásadní je dodržování zásad tam uvedených, 

předně jde o minimalizaci údajů. Automobil produkuje a přijímá údaje nehledě na jejich 

nezbytnost či účelovost. V případě připojení osobních zařízení (telefon apod.) k automobilu 

hrozí nadbytečné shromažďování informací, neboť nastavení sběru takových údajů nemůže být 

zcela univerzální. 

Využití připojených vozidel či autonomních vozidel, je tedy velice široké a může být 

přínosné, ale zároveň vyvolává spoustu otázek, na které je potřeba nalézt vhodné odpovědi. 

Působnost dokumentu se bohužel nevztahuje na zaměstnavatele a zaměstnance, je 

otázka, jak by v nerovném postavení zaměstnanec dokázal účinně vykonávat svá práva na 

ochranu osobních údajů a soukromí. 

3. Rozhodovací praxe v oblasti sledování zaměstnanců a soukromí na 

pracovišti  

Obrovský technologický pokrok znamená mimo jiné snadné a rychlé sdílení informací 

a jejich analytické zpracování. Právo na soukromí je tímto dotčeno měrou vrchovatou a 

přibývají pracovněprávní spory reflektující posun v oblasti monitoringu všeho druhu. Zejména 

Evropský soud pro lidská práva řešil hned několik takových sporů. Jak na ně nahlíží a jak 

vypadaly vybrané spory? 

3.1. Princip legitimního očekávání soukromí 

Princip legitimního očekávání soukromí je judikaturou dovozený dvoustupňový test 

založený na subjektivním očekávání jedince (nemusí jít nutně o zaměstnance, test lze aplikovat 

i na běžné občanské situace, a to nejen ve skutečném soukromí domova, ale rovněž třeba na 

veřejných toaletách, v převlékacích kabinkách v obchodě s oděvy a v neposlední řadě i 

v internetovém prostoru), že se zrovna nachází a jedná v soukromí, a objektivním znaku, že 

jeho očekávání je rozumné a je tak širokou veřejností přijímáno.68 

 
68 WINN, Peter A. Katz and the Origins of the "Reasonable Expectation of Privacy" Test. McGeorge Law 

Review, Forthcoming. [online] 29. srpna. 2008, s. 7 [cit. 2021-09-20]. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1291870 
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Test byl poprvé uveden do praxe v rámci rozhodnutí Katz proti Spojeným státům.69 

Zajímavostí je, že test nebyl součástí samotného rozhodnutí, nýbrž v disentním stanovisku 

jednoho ze soudců. V USA toto stanovisko postupem času nabralo ohromnou popularitu a stalo 

se pěkným příkladem, jak lze zvrátit náhled většiny na danou problematiku. Na základě tohoto 

stanoviska se následně v USA rozhodovaly tisíce případů.70 

Na půdě Evropského soudu pro lidská práva je na tento test odkazováno, především 

pokud jde o rozhodování sporů podle čl. 8 EÚLP,71 tj. práva na respektování soukromého a 

rodinného života, obydlí a korespondence. 

ESLP se na princip nejprve odkázal v důležitém rozhodnutí ve věci Halford proti 

Spojenému království. Skutkový stav byl takový, že paní Halford byla zaměstnána u britské 

policejní složky a její soukromý i služební telefon byly odposlouchávány nadřízenými orgány 

přímo z její kanceláře. Soud dovodil porušení čl. 8 mimo jiné z důvodu, že v kanceláři byly 

stěžovatelce k dispozici 2 telefony, jeden z nich pro soukromé použití. Kancelářské prostředí 

navíc zvyšuje subjektivní i objektivní míru očekávání soukromí. Soud tedy přisvědčil 

stěžovatelce a přiznal jí odškodnění.72 Podobný případ v souvislosti s odposlechy rozhodl soud 

obdobně i v případu Amman proti Švýcarsku.73 

Monitoringem služebního telefonu, emailové schránky a aktivity na internetu se 

zabývalo další rozhodnutí soudu ve věci Copland proti Spojenému království. Asistentka 

ředitele školy, paní Copland, byla dlouhodobě sledována prostřednictvím svého pracovního 

vybavení, a to rovněž i v době dovolené či pracovní neschopnosti. Soud rozhodl, že využívání 

telefonu, emailu i internetu spadá pod ochranu soukromí a korespondence, zvláště pak, když 

stěžovatelka nebyla o sledování zaměstnavatelem informována. Článek byl porušen také proto, 

že v době jednání nebyl ve Spojeném království účinný žádný zákon věnující se ochraně 

soukromí a osobních údajů, takže nemohl být naplněn ani čl. 8 odst. 2 Úmluvy. Stěžovatelce 

bylo přiznáno odškodnění 3000 euro.74 

 
69 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 18. 12. 1967 ve věci Katz vs. United States ze dne, sp. zn. 389 U.S. 

347. 
70 WINN, Peter A. Katz and the Origins of the "Reasonable Expectation of Privacy" Test. McGeorge Law 

Review, Forthcoming. [online] 29. srpna. 2008, s. 7 [cit. 2021-09-20]. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1291870 
71 Sdělení č. 209/1992 Sb., sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
72 Rozsudek ESLP ve věci Halford vs. Spojené království ze dne 26. června 1997, č. stížnosti 20605/92. 
73 Rozsudek ESLP ve věci Amann v. Švýcarsko ze dne 16. února 2000, č. stížnosti 27798/95.  
74 Rozsudek ESLP ve věci Copland v. Spojené království ze dne 3. 4. 2007, č. stížnosti 62617/00. 
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Rozumnou míru očekávání soukromí měl podle soudu taktéž stěžovatel ve věci Peev 

proti Bulharsku. Pan Peev, zřejmě v rámci pracovního dilematu, sepsal výpověď, kterou se 

ovšem rozhodl nepodat, a uschoval si ji v šuplíku svého pracovního stolu v kanceláři. I přes 

toto, řekněme, rozumné zabezpečení svých soukromých věci byla výpověď nalezena 

zaměstnavatelem a zaměstnanci nebyl do kanceláře povolen vstup. Soud zde jasně dovodil 

porušení čl. 8 a potřebu chránit soukromí pracovního stolu a příslušných šuplíků.75 

3.2. „Bărbulescu proti Rumunsku“ 

Vybrané spory začněme věcí Bărbulescu proti Rumunsku. Tento případ otřásl rovněž 

českým právně mediálním prostorem. Prošel dvěma fázemi s rozdílným výsledkem.  

Pan Barbulescu si v rámci plnění pracovních úkolů, především pak kvůli komunikaci 

s klienty, zřídil na pokyn zaměstnavatele nástroj pro okamžité posílání zpráv, Yahoo 

Messenger. Vcelku podstatným rozdílem oproti dříve rozhodnutým sporům bylo, že 

zaměstnavatel v této věci výslovně zakázal používání svěřených pracovních prostředků pro 

soukromé účely. To ovšem zaměstnance neodradilo od používání nástroje pro své soukromé 

účely, konkrétně řešil rodinné záležitosti s bratrem a jiné různé, včetně těch velice intimních, 

se svou snoubenkou.  

Zaměstnavatel mezitím prováděl neohlášené monitorování pracovní činnosti svých 

zaměstnanců, na jehož základě konfrontoval pana Barbulesca. Ten, nevěda o probíhajícím 

sledování, vše popřel a prohlásil, že pracovní prostředky používal čistě pro pracovní účely. 

Následně byl konfrontován zaměstnavatelem s poměrně obsáhlým přepisem zpráv odeslaných 

z nástroje Yahoo Messenger a posléze byl pro porušení vnitřních firemních řádů 

zaměstnavatele propuštěn.  

Barbulescu se tedy obrátil na vnitrostátní soudy s žalobou proti rozhodnutí o propuštění 

z důvodu nesprávného posouzení kolidujících základních práv. Kromě toho podal i trestní 

oznámení na členy statutárního orgánu kvůli porušení listovního tajemství.76 U domácích soudů 

ovšem nepochodil a odvolací soud výpověď zhodnotil jako důvodnou na základě směrnice o 

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

 
75 Rozsudek ESLP ve věci Peev vs. Bulharsko ze dne 26. října 2007, č. stížnosti 64209/01. 
76 ERNST, Oliver W. Bărbulescu ruling: Workplace privacy is alive and kicking. The International Association 

of Privacy Professionals. [online] 7. září. 2017 [cit. 7. 9. 2021]. Dostupné z: https://iapp.org/news/a/barbulescu-

ruling-workplace-privacy-is-alive-and-

kicking/?fbclid=IwAR2T5Ti5jCX3CAeQODviJOkJ5jG4mfAgU5YSPSZfdZE0z6NxWcuhvkKcX98  
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údajů.77 Podle soudu neexistoval vhodnější a přiměřenější způsob, jak zjistit překračování 

interních předpisů.  

Barbulescu ovšem ve svém snažení docílit nápravy vytrval a obrátil se s žalobou proti 

Rumunsku na Evropský soud pro lidská práva.78 Senát čtvrté sekce měl posuzovat, zda došlo 

k porušení čl. 8 Úmluvy, totiž práva na respektování soukromého života a korespondence. Soud 

úvodem připomněl kupříkladu i výše zmiňované judikáty (Halford, Copland) a připustil, že 

sledování aktivit na internetu spadá do rámce čl. 8., a to včetně očekávání, že není-li stěžovatel 

o monitorování informován, může přiměřeně předpokládat danou míru soukromí. Soud 

připomněl, že případ se liší od ostatních výslovným zákazem zaměstnavatele používat 

prostředky pro soukromé účely a konstatoval, že mezi stranami došlo k nejasnostem ohledně 

informace o sledování pracovního nástroje. Zaměstnavatel totiž tvrdil, že stěžovatel informaci 

dostal, ten však skutečně existující informaci bez jeho podpisu označil za podvrh vytvořený až 

po ukončení sledování. Dále stěžovatel namítal, že i vzhledem k účelovému určení Yahoo 

Messengeru předpokládal, že jeho aktivity budou soukromé, nadto si k nástroji zřídil vlastní, 

nikoliv zaměstnavatelem daný, účet s heslem. 

Soud naproti tomu podotkl, že se vnitrostátní soudy dostatečně vypořádaly s námitkou 

porušení soukromí, když konstatovaly, že zaměstnavatel pouze nahlédl do komunikace, u níž 

měl za to, že je pracovní, a to dokonce i po ujištění stěžovatelem. Jiná než předmětná 

komunikace navíc sledována nebyla. Soud se dále nechal slyšet, že kontrola plnění pracovních 

povinností zaměstnanců v této podobě není nedůvodná, přestože reálně nepůsobí 

zaměstnavateli žádnou újmu. Stěžovatel navíc nebyl schopen uspokojivě vysvětlit, proč nástroj 

používal k soukromým účelům 

Senát čtvrté sekce nakonec rozhodl v poměru 6:1, že vnitrostátní soudy dokázaly najít 

přiměřenou rovnováhu mezi ochranou soukromí stěžovatele na straně jedné a efektivním 

chodem obchodní činnosti zaměstnavatele na straně druhé a že sledování závažně nevybočilo 

z mezí přiměřenosti. K porušení čl. 8 Úmluvy nedošlo. 

Barbulesca pochopitelně neuspokojilo ani toto rozhodnutí a věc byla na jeho žádost 

postoupena velkému senátu ESLP.79 

 
77 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
78 Rozsudek Čtvrté sekce ESLP ze dne 12. 1. 2016 ve věci Barbulescu vs. Rumunsko, č. stížnosti 61496/08 
79 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 5.9.2017, č. stížnosti 61496/08. 
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Velký senát na začátek zmínil, že v souladu s již judikovanými rozhodnutími80,81 

soukromý život lidí probíhá rovněž v pracovním prostředí, ba dokonce v takovém prostředí si 

individuální jedinci vytváří nejširší soukromé a společenské vazby. Ani jasně daná firemní 

pravidla nejsou způsobilá jednoznačně oddělit pracovní a osobní život. 

Vnitrostátní soudy dle Velkého senátu musí posuzovat především existenci 

odpovídajících a dostatečných záruk proti monitorovací zvůli zaměstnavatele. Senát uvedl 

výčet 6 rozhodných kritérií, dle kterých mají vnitrostátní soudy postupovat: 

• jestli zaměstnavatel o možnosti monitorování a jeho samotném výkonu poskytl 

zaměstnanci předem informaci, 

• jaký byl rozsah monitorování a míra zásahu do soukromí zaměstnance, tj. 

například, zda je sledován obsah zpráv či pouze datový tok (kdo komu adresuje 

zprávy), zda je sledován celý komunikační „balík“ nebo pouze jeho část a 

v neposlední řadě, kolik osob má k údajům přístup 

• jestli existovaly legitimní důvody pro monitorování předmětné komunikace a 

následné nahlédnutí do ní, tj. typicky ochrana majetku a chod obchodní činnosti 

(toto je ve svém důsledku meritem rozhodnutí jako takového) 

• jestli zaměstnavatel nemohl použít méně invazivní zásah do soukromí než přímé 

nahlédnutí do komunikace zaměstnance, 

• jaké důsledky pro zaměstnance z monitorování plynuly a 

• jestli měl zaměstnanec k dispozici odpovídající záruky, zejména zda 

zaměstnavatel mohl sledovat obsah komunikace jen po výslovném předchozím 

upozornění zaměstnance. 

Senát shledal, že domácí soudy se řadou kritérií nezabývaly dostatečným způsobem, 

zejména pak vůbec neurčily, jestli si zaměstnanec byl vědom možnosti monitorování a jeho 

povahy a rozsahu. Soudy zároveň nijak nereflektovaly rozsah sledování a fakt, že zaměstnavatel 

komunikaci průběžně kontroloval, hodnotil a tiskl. Totéž lze říci o absenci posouzení nutnosti 

zaměstnavatele postupovat právě tímto způsobem či zda neexistoval méně invazivní způsob 

kontroly pracovní produktivity zaměstnanců a zda nejprve panu Barbulescovi byla adresována 

výstraha, že k bližší kontrole využívání pracovních prostředků může dojít. Na konec senát 

 
80 Rozsudek ESLP ve věci Fernández Martínez v. Španělsko ze dne 12.června 2014, stížnost č. 56030/07. 
81 Rozsudek ESLP ve věci Niemietz v. Německo ze dne 16. 12. 1992, stížnost č. 13710/88. 
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zmínil, že vzešlé důsledky byly pro Barbulesca velice závažné, byl propuštěn. Ani tím se však 

soudy dostatečně nezabývaly. 

Vzhledem k výše uvedeným argumentům Velký senát rozhodl poměrem hlasů 11:6, že 

k porušení čl. 8 Úmluvy došlo. Stěžovateli nepřiznal žádné finanční odškodnění (ten žádal 

60 000 euro za majetkovou a 200 000 euro za nemajetkovou újmu), dle jeho názoru je 

rozhodnutí o porušení samo o sobě dostatečným zadostiučiněním. 

Případ hned dvakrát rozvířil české mediální vody, když po prvotním rozsudku Čtvrté 

sekce problematika vypadala v očích zaměstnanců ztracená a zhruba tak, že zaměstnavatel 

může svévolně sledovat pracovní prostředky svých podřízených.82 Po rozhodnutí Velkého 

senátu mohli čtenáři z různých titulků naopak nabýt pocitu, že monitoring zaměstnanců vlastně 

není možný vůbec.83 

Východiska rozhodnutí byla každopádně taková, že žádné hororové scénaře pro ani 

jednu ze stran nenastaly, zaměstnavatelé smí i nadále využít rozličných forem sledování, avšak 

za přísného dodržování zákonných podmínek. Jisté je, že bylo opět trochu rozšířeno právo na 

ochranu soukromí a korespondence a že zaměstnavatelé musí alespoň pořádně prověřit své 

zásady ochrany osobních údajů a ideálně je i náležitě upravit. Soud se totiž nechal slyšet, že 

chápe bleskurychlý vývoj v oblasti technologií umožňujících taková zpracování, ale stále je 

třeba ctít princip přiměřenosti a nastavovat dostatečná opatření proti svévoli zaměstnavatele. 

Velice vhodným krokem pro účely souladu je posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, o 

kterém bude pojednávat samostatná kapitola. 

3.3. „Antoviс́ a Mirkoviс́ proti Černé Hoře“ 

Na rozhodnutí ve věci Bărbulescu proti Rumunsku navázal ESLP rozhodnutím ve věci 

Antoviс́ a Mirkoviс́ proti Černá Hoře.84 

Skutkové okolnosti případu byly takové, že se profesoři Antoviс́ a Mirkoviс́ z fakulty 

matematiky Univerzity Černohorské obrátili na černohorský orgán ochrany osobních údajů se 

 
82 HOVORKOVÁ, Kateřina. Převratný verdikt: firmy smí kontrolovat soukromé e-maily zaměstnanců. Idnes.cz 

[online] 27. ledna 2016 [cit. 2022-09-09]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-

podnikani/monitoring-zamestnancu-v-praci-rozhodnuti-soudu.A160125_222513_podnikani_kho  
83 ČTK. ESLP: Zaměstnavatel nemůže sledovat soukromé zprávy z práce. Česká justice. [online] 5. září. 2017 

[cit. 2022-09-09]. Dostupný na: https://www.ceska-justice.cz/2017/09/eslp-zamestnavatel-nemuze-sledovat-

soukrome-zpravy-prace/  
84 Rozsudek ESLP ve věci Antović a Mirković v. Černá Hora ze dne 28. 11. (konečné znění ze dne 28. 2. 2018), 

stížnost č. 70838/13. 

https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/monitoring-zamestnancu-v-praci-rozhodnuti-soudu.A160125_222513_podnikani_kho
https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/monitoring-zamestnancu-v-praci-rozhodnuti-soudu.A160125_222513_podnikani_kho
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stížností na opatření děkana zavést v několika aulách a před děkanátem kamerové systémy 

monitorující mimo jiné průběh výuky. 

Orgán následně rozhodl, že natáčení nemá oporu v tamním zákoně o ochraně osobních 

údajů, neboť nesplňuje zákonné podmínky ohledně účely zpracování, konkrétně nepřipustil 

argumentaci ochranou majetku, osob ani utajovaných informací a samotný záznam průběhu 

přednášek nebyl uznán jako dostatečně ospravedlnitelný. Fakultě nařídil kamery odstranit do 

15 dní. Kamery však byly odstraněny až po téměř jednom roce. 

Profesoři podali žalobu k vnitrostátnímu soudu na náhradu škody za narušení soukromí 

a neoprávněné zpracování osobních údajů. U těch neuspěli s odůvodněním, že ve veřejném 

pracovním prostoru, kterým škola zcela jistě je, se nemohou dovolávat takto širokého pojetí 

práva na ochranu soukromého života. 

Dotčení se se stížností obrátili k ESLP ohledně porušení čl. 8 Úmluvy o právu na 

respektování soukromého života. Stížnost byla dle soudu přípustná s odkazem na dříve 

judikovaná rozhodnutí (viz výše) a názor, že ani v pracovním prostředí nelze jednoznačně 

oddělit soukromý život zaměstnanců a že v akademické sféře lze zcela jistě tvořit vlastní 

sociální identitu. 

Soud poznamenal, že předmětná ustanovení čl. 8 o ochraně soukromí je nutno aplikovat 

v nejširším možném smyslu, tedy že i předem oznámená možnost sledování může soukromí 

narušit, pokud nesleduje legitimní cíle. Těmi byly dle černohorského zákona o ochraně 

osobních údajů pouze ochrana majetku, osob a utajovaných skutečností a ty označil již 

v dřívějším rozhodnutí černohorský orgán pro ochranu osobních údajů jako neopodstatněné. 

V zákoně byla dále povinnost zaměstnavatele zvolit co nejšetrnější prostředky k dosažení 

účelu. Poslední z účelů, tj. záznam samotných vyučovacích jednotek, nebyl shledán 

ospravedlnitelným. Vnitrostátní soudy se dle ESLP žádnou z těchto otázek dostatečně 

nezabývaly, přestože měly k dispozici rozhodnutí orgánu pro ochranu osobních údajů 

Soud závěrem rozhodl poměrem hlasů 4:3, že k porušení čl. 8 došlo a přiznal 

profesorům náhradu škody. Hlasování bylo velice těsné i z důvodu relativně solidních 

bezpečnostních záruk spojených se sledováním. K údajům z kamer měl přístup pouze děkan 

fakulty, přemazávací smyčka činila 30 dní, kamery nenahrávaly zvuk a rozostřovaly zorné pole. 

3 soudci tyto okolnosti vyhodnotili jako způsobilé nezaložit působnost čl. 8. 
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3.4. „López Ribalda proti Španělsku“ 

Poslední a zároveň nejnovější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, které 

blíže rozeberu, je věc „López Ribalda proti Španělsku“ 

Řízení v této věci bylo rovněž dvoufázové a do výběru jsem ho zařadil, protože skončilo 

odlišným výsledkem než předchozí dvě. 

V tomto případu šlo o pracovněprávní spor ve španělském supermarketu „M“. 

Zaměstnavatel po bližším prozkoumání tržeb a skladových zásob pojal podezření, že dochází k 

protiprávnímu jednání zaměstnanců. Schodek ve sledovaném pětiměsíčním období činil zhruba 

80 000 euro. Zaměstnavatel na základě těchto účetních nesrovnalostí rozhodl o nainstalování 

kamer v supermarketu. Vchod a východ z podniku snímaly kamery, které byly lidským okem 

postřehnutelné a o kterých navíc zaměstnavatel zaměstnance na plánované schůzce informoval. 

Naproti tomu pokladny a obslužné pulty snímaly kamery skryté, o nichž zaměstnavatel žádnou 

informaci neposkytl. Na předmětné schůzce rovněž padla zmínka o podezření na probíhající 

krádeže v provozovně. Zajímavé je, že zaměstnavatel ohlásil záměr nainstalovat kamery 

španělskému úřadu pro ochranu osobních údajů již několik let předtím. Úřad zdůraznil 

zaměstnavatelovu povinnost informovat dotčené osoby a umístit do prodejny jasně viditelnou 

ceduli s informacemi o sledování. Umístění kamer známo nebylo.  

Skryté sledování probíhalo po dobu 10 dnů a k zaměstnavatelovu veselí (a zároveň 

zármutku) přineslo výsledky v podobě záběrů krádeží zboží na pokladnách hned řadou jeho 

zaměstnanců a jiných osob. O této skutečnosti informoval zástupce odborů, ten zhlédl záznamy 

a poté byli všichni pracovníci podezřelí z krádeže vyzváni k individuálním pohovorům. 

V konečném důsledku došlo k propuštění čtrnácti zaměstnanců, včetně pěti stěžovatelek, které 

figurují v řízení před ESLP. Při setkání se zástupcem odborů řada zaměstnanců přiznala, že se 

na krádežích podílela, i s dalšími kolegy, přijala výpověď a spokojila se s důsledky.  

Kamery totiž ukázaly, že zaměstnanci nezřídka pomáhali zákazníkům nebo ostatním 

zaměstnancům supermarketu krást zboží anebo ho přímo sami ukradli. Tři z pěti stěžovatelek 

pracovaly na pokladnách a jejich modus operandi spočíval v tom, že naskenovaly položky 

předložené u pokladny zákazníky nebo kolegy a poté nákupy stornovaly, takže zboží nebylo 

zaplaceno. Srovnání zboží skutečně odebraného zákazníky a účetních dokladů však vcelku 

snadno umožnilo vše prokázat. Zbylé dvě stěžovatelky pracovaly u obslužných pultů, ale 

s pomocí pokladních rovněž kradly zboží. Zaměstnavatel logicky podal na zaměstnance trestní 

oznámení. Soud však později rozhodl o překvalifikování obvinění na přestupek, protože se 
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přesvědčivě neprokázalo, že by mezi obžalovanými při páchání trestných činů došlo k jednání 

ve vzájemné shodě a že hodnota zboží odcizeného každým obžalovaným nedosahuje hodnot 

způsobilých kvalifikace na trestný čin. 

Tři z pěti stěžovatelek se zavázaly nenapadat propuštění u pracovněprávního soudu 

výměnou za to, že zaměstnavatel nepodá trestní oznámení. Později si ovšem své kroky 

rozmyslely a připojily se k dalším dvěma stěžovatelkám. Náhlé hnutí mysli však nepřijal 

prvoinstanční pracovní soud, který jejich žaloby odmítl. Co se týče žalob dalších dvou 

stěžovatelek, soud rozhodl, že kamerové záběry byly přípustným důkazem co do časového i 

místního rozsahu monitorování, zvláště vzhledem k zaměstnavatelovu zájmu odhalit trestnou 

činnost. Propuštění tudíž označil za zákonné. Stejně se k věci postavil i druhoinstanční soud a 

s odůvodněním, že takové zpracování údajů bylo adekvátní a nezbytné pro jeho účely, potvrdil 

rozhodnutí předchozí instance. 

Stěžovatelky se tedy obrátily na Evropský soud pro lidská práva kvůli porušení čl. 8. 

Třetí sekce ESLP ve svém rozsudku85 šesti hlasy proti jednomu shledala porušení čl. 8. Podle 

senátu bylo sledování zřízeno na základě oprávněného podezření z krádeže, ale mělo široký 

rozsah – nebylo časově omezeno, týkalo se všech zaměstnanců pracujících na pokladnách a 

pokrývalo celou pracovní dobu. Porušilo povinnost podle vnitrostátního práva předem 

informovat osoby, kterých se to týká, o existenci, účelu a provádění zpracování osobních údajů. 

Případ na žádost španělské vlády putoval dále k Velkému senátu ESLP. Soud nejprve 

připomněl s odkazem na výše popsaný případ Bărbulescu proti Rumunsku, že má stát 

v soukromoprávních sporech závazek zajistit účinnou ochranu a v rámci sledovacích aktivit 

zaměstnavatele musí zajistit, aby tyto podléhaly odpovídající a dostatečným zárukám proti 

zneužití. Stejně jako v případu Bărbulescu proti Rumunsku soud uvedl kritéria, která musejí 

domácí soudy zkoumat, tedy: 

• jestli zaměstnavatel o možnosti monitorování a jeho samotném výkonu poskytl 

zaměstnanci předem informaci, 

• jaký byl rozsah monitorování a míra zásahu do soukromí zaměstnance, tj. 

například, jak velký prostor je snímán a v jakém časovém horizontu a 

v neposlední řadě, kolik osob má k údajům přístup 

 
85 Rozsudek Třetí sekce ESLP ve věci López Ribalda a další vs. Španělsko ze dne 9. ledna 2018, č. stížnosti 

1874/13 a 8567/13 
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• jestli existovaly legitimní důvody pro monitorování, tj. typicky ochrana majetku 

a chod obchodní činnosti (toto je ve svém důsledku meritem rozhodnutí jako 

takového) 

• jestli zaměstnavatel nemohl použít méně invazivní zásah do soukromí než 

kamerové systémy se záznamem, 

• jaké důsledky pro zaměstnance z monitorování plynuly a 

• jestli měl zaměstnanec k dispozici odpovídající záruky, zejména zda 

zaměstnavatel mohl přistoupit k monitoringu jen po výslovném předchozím 

upozornění zaměstnance. 

Soud došel k závěru, že opatření zaměstnavatele nebylo svévolné. Omezený rozsah 

sledování jak co do časového, tak prostorového hlediska svědčil zaměstnavateli. Doba 

sledování nepřesáhla dobu nutnou pro odhalení viníků krádeží a snímání byla pouze místa, kde 

mohlo ke krádežím docházet, tedy pokladny a okolí. Oprávněnému monitoringu nahrával 

rovněž fakt, že záběry z kamer měli možnost sledovat pouze 3 lidé – manažer podniku, jeho 

právní zástupce a zástupce odborů. Soud podotkl, že míra legitimního očekávání soukromí 

stěžovatelek byla značně snížena faktem, že se jednalo o místo přístupné veřejnosti a zároveň 

o otevřený prostor sdílený všemi pracovníky i zákazníky. To je nutno jednoznačně odlišovat od 

míst typu toalety, šatny, ale i kancelářských prostor (viz výše zmiňované judikáty). Pro 

stěžovatelky z monitoringu, pravda, plynuly závažné důsledky v podobě propuštění, leč dle 

soudu zaměstnavatel neměl možnost zvolit šetrnější řešení, pokud nechtěl, aby jeho záměr 

odhalit protiprávní jednání byl zmařen. Záběry byly použity pouze pro tyto účely. Španělské 

vnitrostátní i evropské a mezinárodní právo pro účely sledování výslovně vyžadují poskytnutí 

informace dotčeným osobám, ale dle soudu je toto jen jedním z kritérií posuzování přiměřenosti 

a pokud v tomto zaměstnavatel selže, musí o to usilovněji naplňovat ostatní kritéria. 

ESLP rozhodl86, že vnitrostátní soudy sice pochybily, když nevzaly v úvahu absenci 

vyrozumění o plánovaném sledování, ale zbylé okolnosti posoudily důkladně, a s přihlédnutím 

ke specifickým rysům případu mohly zaměstnavatelovy kroky zhodnotit jako přiměřené. 

Důvodné podezření na páchání trestné činnosti přijaté opatření sledováním dle soudu 

odůvodňuje. K takovému závěru soud vedla i potenciální možnost, že zaměstnanci a další osoby 

 
86 Rozsudek ESLP ve věci López Ribalda a ostatní proti Španělsku ze dne 17. 10. 2019, stížnosti č. 1874/13 a č. 

8567/13. 
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jednaly ve shodě s cílem protiprávně jednat. Soud tedy rozhodl poměrem hlasů 14:3, že 

k porušení čl. 8 nedošlo. 

3.5. Východiska rozhodnutí 

Co si vzít z rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva? 

Těžká otázka. Je zřejmé, že rozhodování v průběhu času není zcela konzistentní a i 

nadále bude dělat těžkou hlavu právním oddělením rozmanité škály podniků 

Zprvu se po rozsouzení případů Bărbulescu proti Rumunsku a Antoviс́ a Mirkoviс́ proti 

Černé Hoře zdál patrný příklon k prozaměstnaneckým právům na ochranu soukromí, leč případ 

López Ribalda proti Španělsku opět vše obrátil do roviny nejistoty. Úvodem je dobré zdůraznit, 

že je potřeba se oprostit od emocí při hodnocení posledního případu, ač okrádání vlastního 

zaměstnavatele zajisté může připadat široké populaci jako zavrženíhodný čin zasluhující 

potrestání. Takový postih měly ovšem zajistit španělské orgány činné v trestním řízení, nikoliv 

ESLP. ESLP měl posuzovat stížnost z hlediska práva na ochranu soukromí a v posledním 

rozsouzeném případu popřel svoje vlastní kritéria uvedená ve věci Bărbulescu proti Rumunsku, 

když hned první kritérium, tj. informování o plánovaném monitoringu, selektivně upozadil na 

úkor ostatních, která přípustnost opatření mohou ospravedlnit. Zaměstnanci pečující o své 

soukromí a osobní údaje si nyní nemohou být jisti, zda zaměstnavatel může používat skryté 

sledování a za jakých podmínek či zda jsou tato svěřena plně do pravomoci příslušných státních 

orgánů na základě příslušných předpisů. Ve věci López Ribalda proti Španělsku si asi leckdo 

na základě skutkových okolností řekne, že proti zaměstnavatelovým záměrům nelze nic 

namítat, ale v praktické rovině může libovolný zaměstnavatel pojmout obdobné podezření na 

neurčený vzorek zaměstnanců a veškerá právní jistota je pryč. Zvláště, když rozhodnutí ESLP 

popřelo i výslovnou povinnost informace v příslušném španělském zákoně na ochranu osobních 

údajů. 

Rozhodnutí tedy vzbuzují nejistotu, když dvě odlišná rozhodnutí opět narovnala realitu 

soukromí na pracovišti z velmi širokého pojetí do relativně úzkého a bude zajímavé sledovat, 

jak se problematika bude dále vyvíjet. Je jisté, že na technologický boom budou muset v blízké 

době mnohem erudovaněji zareagovat i soudy v rámci svých rozhodnutí a odůvodnění, neboť 

tento pokrok v konečném důsledku spíše rozevírá nůžky v nerovném postavení zaměstnavatel 

- zaměstnanec. 
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4. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v kontextu monitorování 

zaměstnanců 

4.1. Definice a smysl posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (dále též „DPIA“) je postup, jehož záměrem 

je popis zpracování údajů, posouzení jeho nezbytnosti a přiměřenosti a řízení rizik pro práva a 

svobody fyzických osob plynoucích ze zpracování osobních údajů, a to prostřednictvím jejich 

posouzení a stanovení opatření k jejich řešení.87 Cílem je přispět k zajištění souladu s GDPR v 

případech, kdy je pravděpodobné, že operace zpracování budou představovat vysoké riziko pro 

práva a svobody fyzických osob.88 

Čl. 35 odst. 7 GDPR stanoví, jaké náležitosti musí DPIA přinejmenším splňovat: 

a) systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně 

včetně oprávněných zájmů správce; 

b) posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů; 

c) posouzení rizik pro práva a svobody relevantních subjektů údajů89; a 

d) plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a 

mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů a k doložení souladu s tímto nařízením, 

s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených 

osob. 

Z uvedeného popisu náležitostí vyplývají čtyři části, které by každá DPIA měla 

obsahovat. Jde o (i) popis zpracování, (ii) posouzení nezbytnosti a přiměřenosti zpracování, (iii) 

identifikaci rizik pro práva a svobody subjektů údajů a jejich posouzení a konečně (iv) navržení 

opatření k řešení těchto rizik. 

Kromě rizikové analýzy ve vztahu k právům a svobodám subjektů údajů má nicméně 

DPIA i širší význam pro prokázání dalších principů ochrany osobních údajů podle GDPR, 

zejména principu odpovědnosti podle článku 5 odst. 2, potažmo článku 24 GDPR, který dále 

 
87 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29.  Pokyny pro posouzení 

vlivu na ochranu údajů a stanovení, zda „je pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít za následek vysoké 

riziko“ pro účely nařízení 2016/679 (WP 248 rev.01). [online] 4. října. 2017, s. 11 [cit. 7. 9. 2021]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31892 

Tyto pokyny byly následně plně převzaty Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.  
88 GDPR, Recitál 84. 
89 Jde o subjekty údajů, pro jejichž práva a svobody může posuzované zpracování pravděpodobně mít za 

následek vysoké riziko podle čl. 35 odst. 1 GDPR. 
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rozvádí obecný princip odpovědnosti, a článku 25 GDPR, který specifikuje principy standardní 

a záměrné ochrany osobních údajů. 

Právě v této oblasti hraje DPIA klíčovou úlohu, nakolik zajišťuje, že potenciálně 

problematické zpracování projde před svým započetím důkladnou analýzou. Časový aspekt, 

tedy to, že DPIA má být provedena před započetím zpracování, zde hraje důležitou roli. 

Provádění DPIA až po započetí zpracování, v jeho průběhu, nebo dokonce až po jeho ukončení 

nemůže zajistit ochranu práv a svobod dotčených subjektů údajů. Zároveň však DPIA není 

vyčerpána jednorázovým provedením před zahájením zpracování, ale je třeba ji chápat jako 

kontinuální proces přezkoumávání rizik a přijatých opatření s cílem udržovat rizika na 

akceptovatelné úrovni i při změně okolností, technologií nebo právního prostředí.  

4.2. Nutnost provádět DPIA 

DPIA není povinné provádět před každým zpracováním. GDPR ve svém čl. 35 odst. 1 

vyžaduje, aby se DPIA provedla, pokud je pravděpodobné, že zpracování bude s přihlédnutím 

k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování (zejména při využití nových technologií) mít 

za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. 

Obecná definice podmínek pro provedení DPIA je dále kazuisticky rozvedena v čl. 35 

odst. 3 výčtem některých typů zpracování, které DPIA vyžadují: 

a) systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, 

které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají 

rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické 

osoby podobně závažný dopad;  

b) rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 GDPR nebo 

osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 

10 GDPR; nebo  

c) rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů. 

Dozorové úřady pak v souladu s čl. 35 odst. 4 a 5 vydaly seznamy druhů operací 

zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu, respektive u kterých naopak 

posouzení vlivu není nutné. 
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Také český Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) vydal tyto seznamy.90  Seznam 

operací zpracování, které nepodléhají povinnosti DPIA, obsahuje relativně konkrétní příklady 

zpracování. Například: 

• Zpracování (operace zpracování) osobních údajů zaměstnanců s trvalým 

pracovištěm na území České republiky, prováděné pouze na území České 

republiky, a to v rámci plnění zákonných povinností při vedení účetnictví, 

mzdové agendy, sociálního a zdravotního pojištění. 

• Zpracování personální agendy zaměstnanců s trvalým pracovištěm na území 

České republiky, prováděné pouze na území České republiky, pokud neobsahuje 

zpracování biometrických údajů, hodnocení a bodování subjektů údajů nebo 

systematické monitorování subjektů údajů. Mezi zpracování personální agendy 

se nezahrnuje whistleblowing. 

Správce také nemusí podle § 10 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů před zahájením zpracování, pokud mu 

právní předpis stanoví povinnost konkrétní zpracování osobních údajů provést. Zde je třeba 

poznamenat, že toto ustanovení je problematické v případech, kdy sice jde o zpracování uložené 

právními předpisy, ale zároveň vykazuje zřejmé charakteristiky vysoce rizikového zpracování, 

a přitom k takovému zpracování nebyla v rámci přípravy právního předpisu, ze kterého 

zpracování vyplývá, provedena DPIA, nebo nesplňuje požadavky GDPR na její obsah či 

kvalitu.91 Dokladem tohoto problému je například nový návrh zákona o ochraně 

oznamovatelů,92 který potenciálně může představovat vysoké riziko pro subjekty údajů 

(oznamovatele). V důvodové zprávě zákona se sice nachází sekce označená jako „Zhodnocení 

dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů.“93 V žádném 

případě ale toto zhodnocení nemá obsah a nedosahuje kvality posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů podle čl. 35 GDPR. 

 
90 Úřad pro ochranu osobních údajů. Seznam druhů operací zpracování (ne)podléhajících požadavku na 

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. [online] 8. leden 2020 [cit. 2019-09-20]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=38940 
91 Viz též kritika ze strany ÚOOÚ: Úřad pro ochranu osobních údajů. Metodika obecného posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů. [online] 20. listopadu 2020 [cit. 2021-09-20]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/metodika-obecneho-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju/d-46497 
92 Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, sněmovní tisk 1150/0. [online] 2021 [cit. 2022-01-20]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1150&CT1=0 
93 Tamtéž, s. 44. 
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Problematické je rovněž předpokládat, že obecně provedená DPIA dokáže postihnout 

podrobnosti a specifika zpracování u konkrétního správce, nebo snad vyjmenovat konkrétní 

rizika a opatření, která by je eliminovala nebo zmírnila na přijatelnou úroveň. V tomto smyslu 

lze doporučit, aby správci důkladně zhodnotili, zda DPIA splňuje podmínky podle GDPR a zda 

dostatečně řeší jimi identifikovaná rizika. Pokud nikoli, je podle mého názoru nutné DPIA 

provést. 

Naproti tomu seznam operací zpracování, které podléhají povinnosti provedení DPIA je 

konstruován v obecné rovině pomocí různých kritérií a charakteristik zpracování, která se 

hodnotí u každého posuzovaného zpracování. Kritéria vycházejí z: 

1. Pokynů Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 směrnice 95/46/ES 

(dále jen WP29) pro posouzení vlivu na ochranu údajů a stanovení, zda „je 

pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít za následek vysoké riziko“ pro účely 

nařízení 2016/679 (WP 248 rev.01) (dále jen „Pokyny WP29 pro DPIA“). Blíže jsou 

kritéria pro posuzování rizikovosti zpracování podle Pokynů WP29 pro DPIA uvedena 

v následující části. 

2. Seznamů operací, které podléhají požadavku provedení DPIA, vydaných jednotlivými 

dozorovými úřady. Tyto seznamy vycházejí z Pokynů WP29 pro DPIA a zpravidla 

obsahují detailnější charakteristiky zpracování, které typicky podléhají povinnosti 

provést DPIA. Níže bude rovněž uveden detailnější popis charakteristik zpracování 

podle Úřadu. 

 

4.3. Kritéria pro zhodnocení nutnosti provést DPIA podle WP29 

Zhodnocení nutnosti provést DPIA se odvíjí od obecného požadavku spojeného 

s vysokým rizikem zpracování podle čl. 35 odst. 1 a z typů zpracování vyjmenovaných v čl. 35 

odst. 3, které podle GDPR provedení DPIA vyžadují. 

Konkrétní a detailní kritéria pro toto zhodnocení dále rozvádí WP29 ve svých Pokynech 

WP29 pro DPIA. 
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Podle těchto pokynů94 se mají pro zhodnocení rizikovosti zpracování osobních údajů 

použít následující kritéria:  

1. Hodnocení nebo bodování (fyzických osob), včetně profilování a předpovídání, 

zejména z aspektů souvisejících s pracovním výkonem subjektu údajů, jeho 

ekonomickou situací, zdravotním stavem, osobními preferencemi nebo zájmy, 

spolehlivostí nebo chováním, místem pobytu či pohybu.95 

2. Automatizované rozhodování, které má právní nebo podobně závažný dopad. Jde 

zejména zpracování podle čl. 22 GDPR, případně jiné obdobné zpracování 

s podstatným dopadem na subjekty údajů. Na zpracování, které má jen nepatrný nebo 

žádný dopad se toto kritérium nevztahuje.  

3. Systematické monitorování: zpracování, které je používáno k pozorování, monitorování 

nebo kontrole subjektů údajů, včetně údajů shromážděných prostřednictvím sítí nebo 

rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů. Důvodem zahrnutí 

tohoto typu zpracování je podle pokynů riziko určité netransparentnosti zpracování (v 

případě online monitorování, např. u tzv. real time biddingu96) nebo nemožnosti se 

zpracování vyhnout (u monitorování veřejného prostoru). 

4. Zpracování citlivých údajů nebo údajů vysoce osobní povahy. Toto kritérium zahrnuje 

nejenom zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 GDPR (např. zdravotní stav) a 

osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů podle čl. 10 GDPR, 

ale též další citlivé údaje v obecnějším slova smyslu, které mohou negativně ovlivnit 

postavení subjektů údajů. Takovými údaji jsou podle WP29 např. obsah elektronické 

komunikace, lokalizační údaje nebo finanční údaje. 

5. Zpracování v rozsáhlém měřítku. Rozsáhlost zpracování není v GDPR blíže definována. 

Proto pokyny WP29 zohledňují více faktorů – počet dotčených subjektů (ať už 

 
94 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29.  Pokyny pro posouzení 

vlivu na ochranu údajů a stanovení, zda „je pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít za následek vysoké 

riziko“ pro účely nařízení 2016/679 (WP 248 rev.01). [online] 4. října. 2017, s. 11 [cit. 7. 7. 2021]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31892 
95 Může se jednat například o finanční instituci, která prověřuje svého zákazníka v databázi úvěrových referencí 

nebo v databázi pro boj proti praní peněz a financování terorismu či podvodům, nebo biotechnologickou 

společnost, která nabízí genetické testování přímo spotřebitelům za účelem posouzení nebo předpovězení rizika 

nemoci / zdravotních rizik, nebo společnost, která vytváří behaviorální nebo marketingové profily na základě 

používání webových stránek nebo pohybu na nich. 
96 Information Commissioner’s Office. Update report into adtech andreal time bidding, [online]. 20. červen 2019 

[cit. 20. 7. 2021]. Dostupné z: https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/2615156/adtech-real-time-

bidding-report-201906-dl191220.pdf 
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v absolutním čísle nebo podílem na relevantní populaci), objem a rozsah údajů, délku 

nebo trvání zpracování, geografický rozsah.  

6. Přiřazování nebo slučování datových souborů: kombinace nebo propojování údajů 

pocházejících z různých zpracování prováděných pro různé účely nebo od různých 

správců, a to způsobem, který se vymyká přiměřenému očekávání subjektů údajů.   

7. Zpracování údajů týkajících se zranitelných subjektů údajů. Typicky půjde o děti, ale 

třeba i zaměstnance z důvodu asymetrie moci mezi nimi a zaměstnavatelem (správcem), 

která může vést k nemožnosti svobodně vyjádřit svoji vůli (např. udělit souhlas ke 

zpracování) nebo plně uplatnit svá práva (např. vznést námitku proti zpracování 

založenému na oprávněných zájmech). 

8. Použití nebo využití nových technologických nebo organizačních řešení. Aktuálně se 

zmiňují zejména technologie využívající biometrické údaje (zejm. k rozpoznávání 

obličejů97) a umělé inteligence (např. při automatizovaném výběru vhodných kandidátů 

na pracovní pozici). Využití těchto technologií může přinášet různá rizika jako 

nepředvídatelnost a nevysvětlitelnost, nepřesnost či zaujatost výstupů nebo diskriminaci 

některých subjektů údajů nebo jejich skupin.  

9. Zpracování, které brání subjektům údajů v uplatňování některého z jejich práv nebo v 

používání některé služby či smlouvy. Toto kritérium se uplatní u procesů prováděných 

ve veřejné oblasti, jimž se subjekty údajů nemohou vyhnout. Příkladem podle WP29 je 

rovněž banka, která prověřuje svého zákazníka v databázi úvěrových referencí, aby 

rozhodla, zda mu udělí úvěr, či nikoli.   

Prahem pro spuštění povinnosti provést DPIA je podle WP29 splnění alespoň dvou 

kritérií. Jinými slovy zpracování, které vykazuje alespoň dva rizikové faktory, bude podléhat 

povinnosti provést DPIA.  

Nelze ale vyloučit, že i zpracování s jedním rizikovým faktorem vyhodnotí správce jako 

natolik rizikové, že by mělo projít posouzením vlivu. A naopak i zpracování, které bude 

splňovat více rizikových faktorů, může správce vyhodnotit (a náležitě to zdůvodnit) tak, že 

nebude mít za následek vysoké riziko pro subjekty údajů. V tomto jsou tedy kritéria podle 

 
97 Viz např. příkaz k zastavení zpracování a smazání údajů proti spol. ClearView AI ze strany francouzského 

dozorového úřadu (CNIL). CNIL. Facial recognition: the CNIL orders CLEARVIEW AI to stop reusing 

photographs available on the Internet [online]. Dostupné z: https://www.cnil.fr/en/facial-recognition-cnil-orders-

clearview-ai-stop-reusing-photographs-available-internet  
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pokynů WP29 na jednu stranu flexibilní, na druhou ale zároveň poměrně vágní, což může 

vytvářet nežádoucí rozdíly v posouzení stejných nebo obdobných činností zpracování u 

různých správců. 

4.4. Kritéria pro zhodnocení nutnosti provést DPIA podle Úřadu 

Český dozorový úřad ve svém Seznamu druhů operací zpracování (ne)podléhajících 

požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (dále jen “Seznam operací 

zpracování”) z velké míry navazuje na kritéria stanovená v pokynech WP29 a dále je 

rozpracovává. Úřad se nicméně nedrží stejných kritérií a místo původních devíti kritérií podle 

WP29 jich bez hlubšího zdůvodnění používá deset.98 

K hodnocení povinnosti provést DPIA se Úřad staví detailněji než WP29. Stanoví 

konkrétnější charakteristiky zpracování a s nimi související škály a hodnoty. Každé kritérium 

(charakteristika podle Úřadu) se pak hodnotí z hlediska rizikovosti jako nízké, významné nebo 

kritické.  

Zařazení mezi zpracování s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektů údajů se 

stanoví tak, že: 

 pokud úroveň dvou a více charakteristik zasáhne mezi kritické, potom se DPIA 

zpracovává, 

 pokud jedna úroveň zasáhne mezi kritické a zároveň nejméně pět charakteristik dosáhne 

úrovně významné, potom se DPIA rovněž zpracovává, 

 každá charakteristika se započítává jen jednou (nejvyšší dosaženou) úrovní.99 

Charakteristiky, které se podle Úřadu mají posuzovat: 

1. Zpracování zahrnující monitorování subjektů údajů – odpovídá kritériu č. 3 pokynů 

WP29. 

 
98 EPDB. Opinion 4/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Czech Republic regarding 

the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 

GDPR). [online] 25. září 2018 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: 

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/2018-09-25-opinion_2018_art._64_cz_sas_dpia_list_en.pdf 

Tato skutečnost byla zohledněna i ze strany Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ve stanovisku k 

seznamu operací, které podléhají DPIA, předloženému českým úřadem. UOOU byl Evropským sborem vyzván k 

provázání jím vytvořených charakteristik s původními kritérii stanovenými WP29. Nutno podotknout, že český 

úřad nebyl jediný, který rozšířil seznam nad rámec pokynů WP29.  
99 Úřad pro ochranu osobních údajů. Seznam druhů operací zpracování (ne)podléhajících požadavku na 

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. [online] 8. leden 2020 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=38940 
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2. Zpracování kritických údajů, údajů umožňujících přímou identifikaci a/nebo údajů 

vysoce osobní povahy subjektů údajů – odpovídá kritériu č. 4 pokynů WP29. 

3. Zpracování osobních údajů, které mohou vystavit subjekty údajů ohrožení z okolního 

prostředí – odpovídá kritériu č. 7 pokynů WP29. 

4. Zpracování osobních údajů velkého rozsahu – odpovídá kritériu č. 5 pokynů WP29. Zde 

je nutné poznamenat, že přestože Úřad uvádí konkrétní hodnoty, EDPB požaduje, aby 

v metodice žádné konkrétní hodnoty uvedeny nebyly. Překvapivě Úřad dosud na tento 

požadavek reagoval pouhou poznámkou pod čarou a charakteristika stále dané 

konkrétní hodnoty obsahuje. Lze se domnívat, že je možné je brát jen jako vodítko, ale 

nikoli jako pevně dané hranice. 

5. Zpracování zahrnující snímání veřejně přístupných prostor – odpovídá kritériu č. 3 

pokynů WP29. 

6. Zpracování osobních údajů s omezeným ovlivněním subjekty údajů – odpovídá částečně 

kritériu č. 9 a 1 pokynů WP29. 

7. Zpracování osobních údajů veřejně přístupných – odpovídá částečně kritériu č. 4 a 9 

pokynů WP29. 

8. Zpracování osobních údajů v technologicky složitých nebo pokročilých infrastrukturách 

nebo platformách – odpovídá částečně kritériu č. 6, 5 a 1 pokynů WP29. 

9. Zpracování osobních údajů s vazbou na jiné správce nebo zpracovatele – odpovídá 

částečně kritériu č. 6 a 9 pokynů WP29. Lze poznamenat, že toto kritérium samo o sobě 

nepředstavuje žádné specifické riziko. Zejména se to týká vymezení významné hodnoty 

této charakteristiky pod bodem 9.2 Seznamu operací zpracování, které obsahuje pouhý 

fakt, že ve zpracování se objevuje zpracovatel nebo další správce. To je ale v praxi 

naprosto běžná situace, která bez dalšího neznamená riziko za předpokladu, že jsou 

plněny povinnosti správce i zpracovatele v souladu s GDPR. Ostatně žádné podobné 

kritérium se neobjevuje ani v Pokynech WP29 pro DPIA. 

10. Zpracování osobních údajů s využitím nových technologických nebo organizačních 

řešení – odpovídá kritériu č. 8 pokynů WP29. 

Zajímavé je, že Úřad nezmiňuje kritérium č. 2 z Pokynů WP29 pro DPIA, které se týká 

automatizovaného rozhodování, které má právní nebo podobně závažný dopad, ačkoli je 
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pravděpodobně alespoň částečně pokryto charakteristikou č. 8 (technologicky složité nebo 

pokročilé infrastruktury). Tento typ zpracování je přitom naprosto zásadní pro závratně se 

rozvíjející oblast digitální ekonomiky. Nezohlednění rizik souvisejících s tímto typem 

zpracování ze strany Úřadu je znepokojující, pokud by znamenalo, že si Úřad takových rizik 

není vědom, nebo je nepovažuje za významná. 

Celkově tedy lze shrnout, že zatímco pokyny WP29 jsou v některých kritériích relativně 

obecné a dávají správcům velký prostor pro vlastní uvážení, metodika pro hodnocení nutnosti 

provedení DPIA od Úřadu je minimálně v některých charakteristikách až příliš detailní a 

autoritativní. Takový přístup zužuje prostor pro uvážení správce a pro zohlednění všech 

specifických okolností zpracování. Zároveň ztěžuje harmonizaci postupů zejména pro 

společnosti působící ve více zemích EU. 

4.5. Metodika provedení DPIA podle WP29 

Podobně jako u postupu vedoucího ke zhodnocení povinnosti DPIA provést se i 

samotný způsob provedení DPIA odvíjí od základních pravidel stanovených GDPR a 

podrobnějšího návodu obsaženého v Pokynech WP29 pro DPIA. 

GDPR definuje obsah DPIA ve svém čl. 35 odst. 7 tak, že zahrnuje (i) popis zpracování, 

(ii) posouzení nezbytnosti a přiměřenosti zpracování, (iii) identifikaci rizik pro práva a svobody 

subjektů údajů a jejich posouzení a (iv) navržení opatření k řešení těchto rizik. Dodat k tomu 

lze i posouzení vlivu opatření na konečné zhodnocení rizika, které je hlavním smyslem celé 

DPIA. Výstupem analýzy pak je zjištění, zda zpracování lze provést za daných okolností (vč. 

zohlednění opatření a bezpečnostních záruk pro ochranu údajů a práv subjektů údajů), zda je 

riziko příliš vysoké a zpracování nelze vůbec zahájit,100 nebo zda se má aktivovat postup podle 

čl. 36 GDPR, který upravuje tzv. předchozí konzultaci s dozorovým úřadem.101 

 
100 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29.  Pokyny pro posouzení 

vlivu na ochranu údajů a stanovení, zda „je pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít za následek vysoké 

riziko“ pro účely nařízení 2016/679 (WP 248 rev.01). [online] 4. října. 2017, s. 22 [cit. 7. 9. 2021]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31892  

Za nepřijatelně vysoké zbytkové riziko lze podle Pokynů WP29 (str. 22) například považovat, pokud subjektům 

údajů hrozí závažné nebo dokonce nevratné důsledky, které nelze překonat (např. neoprávněný přístup k údajům, 

který má za následek ohrožení života subjektu údajů, propuštění ze zaměstnání, finanční ohrožení) a/nebo pokud 

je zřejmé, že riziko nastane (např. tím, že nebude možné omezit počet osob, které mají přístup k údajům, kvůli 

způsobu jejich sdílení, použití nebo distribuce, nebo pokud není u některé známé zranitelnosti opraveno 

zabezpečení). 
101 Tamtéž, s. 21. Zde je nutné poznamenat, že textace čl. 36 odst. 1 GDPR není zcela jasná ohledně toho, kdy 

má být zpracování konzultováno s dozorovým úřadem. Vyjasnění dávají Pokyny WP29 pro DPIA, které uvádějí 

na str. 21, že jde o případ, kdy je zůstává vysoké zbytkové riziko. Konzultace tedy přichází na řadu až po 
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WP29 obecně vychází z toho, že konkrétní postup a metodika provedení DPIA je na 

rozhodnutí správce za předpokladu, že jsou dodrženy základní požadavky podle GDPR a jde o 

„skutečné posouzení rizik, jež umožní správci přijmout opatření na jejich řešení.“102 Pro 

zhodnocení toho, zda správcem zvolená metodika splňuje požadavky GDPR, vytvořila WP29 

seznam kritérií, které musí metodika zahrnovat. Tato kritéria jsou obsahem přílohy č. 2 Pokynů 

WP29 pro DPIA a jsou též součástí této diplomové práce jako Příloha č. 1. 

WP29 též zdůrazňuje, že DPIA je nástrojem pro řízení rizik pro práva subjektů údajů, a 

proto vychází z jejich hlediska, nikoli z hlediska organizace (správce), který DPIA provádí.103 

4.6. Metodika provedení DPIA podle Úřadu  

Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle Úřadu104 (dále 

jen Metodika Úřadu pro posouzení vlivu) vychází z obdobných východisek jako metodika 

WP29. Stejně jako u Seznamu operací zpracování, které podléhají požadavku na provedení 

DPIA, jde Úřad i u metodiky provedení DPIA do většího detailu a dále rozvíjí podmínky 

stanovené v GDPR a pokynech WP29. Samotná DPIA se podle Úřadu skládá z následujících 

částí:  

1. systematický popis zamýšlených operací zpracování  

2. posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů  

3. posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů  

4. monitorování a aktualizace posouzení vlivu  

5. stanovisko zástupců subjektů údajů a nezávislých odborníků  

6. posudek pověřence pro ochranu osobních údajů  

7. předchozí konzultace s Úřadem  

8. doložka o schválení posouzení vlivu odpovědnou osobou správce 

 
zohlednění opatření a bezpečnostních záruk, které může správce na zpracování aplikovat a snížit jimi riziko na 

přijatelnou úroveň. 
102 Tamtéž, s. 21. 
103 Tamtéž 
104 Úřad pro ochranu osobních údajů. Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. [online]. 

11. listopadu 2020 [cit. 2021-09-20]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=46487 



53 

 

Metodika Úřadu pro posouzení vlivu vychází z velké části z postupů typických pro 

oblast kybernetické bezpečnosti.105 Jde tudíž o technickou analýzu rizik založenou na analýze 

dopadů na informační aktiva, kterou Úřad upravil pro potřeby analýzy rizik pro ochranu 

osobních údajů.106 

Přestože lze kladně hodnotit využití stávající metodiky známé z oblasti hodnocení 

kybernetických rizik, nelze přehlédnout, že tento přístup do určité míry upozaďuje jeden 

z klíčových prvků DPIA – hodnocení rizik z pohledu subjektů údajů, nikoli organizace. Přes 

určité úpravy se podle mého soudu Úřadu dostatečně nepodařilo tento aspekt DPIA akcentovat. 

Je nicméně nutné dodat, že metodika není závazná a správci mohou v mezích stanovených 

GDPR zvolit vlastní přístup, který lépe odpovídá jejich potřebám. 

4.6.1. Posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů podle Metodiky Úřadu pro 

posouzení vlivu 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů obsahuje tři klíčové materiální části: 

1. systematický popis zamýšlených operací zpracování, 

2. posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů, a  

3. posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů. 

Všechny výše uvedené části jsou nezbytné pro úspěšné provedení DPIA, nicméně podle 

mého náhledu by neměly činit popis zpracování a posouzení nezbytnosti a přiměřenosti 

správcům v praxi zásadní obtíže. Tyto části vycházejí z obecných zásad zpracování podle 

GDPR (zejména minimalizace co do rozsahu údajů i doby uchování), hodnocení legitimity a 

zákonnosti zpracování (včetně určení vhodného právního základu), záznamů o činnostech 

zpracování podle čl. 30 GDPR a zhodnocení vlivu na jednotlivá práva subjektů údajů (včetně 

například práva na přístup a kopii údajů). 

Co lze považovat za unikátní obsah DPIA, je část týkající se posouzení rizik pro práva 

a svobody subjektů údajů. Ta představuje ústřední část DPIA. Zároveň to je také část DPIA, 

kde se nejvíce projevuje inspirace Úřadu zákonem o kybernetické bezpečnosti. Postup 

posouzení rizika by podle Úřadu měl vypadat následujícím způsobem: 

 
105 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
106 Úřad pro ochranu osobních údajů. Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. [online]. 

11. listopadu 2020, s. 2 [cit. 2021-09-20]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=46487 
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1. Identifikace a evidence primárních aktiv a sekundárních/podpůrných aktiv vztažených 

ke zpracování osobních údajů a identifikace a hodnocení vazeb mezi nimi. 

2. určení zranitelností. 

3. určení hrozeb. 

4. prvotní určení míry rizika.  

5. ošetření rizik (způsob řešení rizik a přijetí opatření k řešení rizik). 

6. určení míry rizika po přijetí uvažovaných opatření. 

Hodnocení rizika se podle Metodiky Úřadu zpracovává pro každou hrozbu, která působí 

na určené aktivum prostřednictvím určené zranitelnosti.107 Při rizikovém (což se u DPIA 

předpokládá), složitějším nebo rozsáhlém zpracování zahrnujícím mnoho aktiv může hodnoticí 

tabulka být značně rozsáhlá. 

Aktivem se přitom rozumí:108 

a) Primární aktivum – informace (v tomto případě zejména osobní údaje nebo další údaje 

spojené se zpracováním osobních údajů) nebo služby (zajišťované procesy nebo 

činnosti, tedy i operace zpracování) v rámci zpracování osobních údajů. 

b) Sekundární/podpůrné aktivum – technické aktivum (HW, SW, komunikační prostředky, 

nosiče informací), objekty, zaměstnanci a dodavatelé (jejichž zvláštní skupinou jsou 

zpracovatelé osobních údajů), externí služby podílející se na provozu, rozvoji, správě 

nebo bezpečnosti (operací) zpracování osobních údajů. 

Ke zranitelnostem patří podle Úřadu např. zastaralost nebo nedostatečná údržba 

(aktualizace, patching) informačních a komunikačních technologií, nedostatečné povědomí 

zaměstnanců o postupech nezbytných pro ochranu osobních údajů, nedostatečné řízení 

přístupů, nedostatečná kontrola a další selhání při zabezpečení osobních údajů.109 

K hrozbám se podle Úřadu řadí například neoprávněný přístup k osobním údajům, 

poškození nebo selhání softwaru nebo hardwaru, napadení malwarem, ztráta nebo odcizení 

aktiva obsahujícího osobní údaje nebo sociální inženýrství (např. phishing).110 

 
107 Tamtéž, s. 19 
108 Tamtéž, s. 1-2. 
109 Úplný seznam zranitelností tvoří přílohu č. 2 Metodiky Úřadu pro posouzení vlivu. 
110 Úplný seznam hrozeb tvoří přílohu č. 3 Metodiky Úřadu pro posouzení vlivu. 
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Poté, co správce identifikuje aktiva, zranitelnosti a hrozby, posoudí pro každou 

relevantní kombinaci aktiva, zranitelnosti a hrozby:111 

a) Závažnost dopadů na subjekt údajů a správce112 na škále nízké (hodnota 1) – střední (2) 

– vysoké (3) – kritické (4). 

b) Míru pravděpodobnosti výskytu hrozby na škále nízké (hodnota 1) – střední (2) – 

vysoké (3) – kritické (4). 

c) Míru pravděpodobnosti zneužití zranitelnosti na škále nízké (hodnota 1) – střední (2) – 

vysoké (3) – kritické (4). 

 

Celkové riziko se vypočte součinem uvedených kritérií a může nabývat hodnot mezi 1 

(1x1x1) a 64 (4x4x4). Tato škála je Úřadem hodnocena následovně:113 

 Riziko nízké (hodnoty 1-4) – riziko je považováno za přijatelné (riziko akceptováno 

automaticky). 

 Riziko střední (hodnoty 6-16) – riziko je vhodné snížit finančně méně nákladnými 

opatřeními, to znamená, že je možné riziko akceptovat, pokud by možná opatření byla 

nepřiměřeně nákladná (riziko akceptuje pověřenec).114 

 Riziko vysoké (hodnoty 18-36) – riziko je dlouhodobě nepřípustné a musí být zahájeny 

systematické kroky k jeho odstranění (riziko krátkodobě akceptuje pověřenec).115 

 Riziko kritické (hodnoty 48-64) – riziko je nepřípustné a musí být neprodleně zahájeny 

kroky k jeho eliminaci (považováno za vysoké riziko ve smyslu článku 36 odstavec 1).  

Jak je uvedeno výše, WP29 ve svých pokynech nepoužívá takto exaktní přístup 

k hodnocení rizika a dává správcům daleko větší prostor pro vlastní uvážení. Podobný přístup 

 
111 Detailní popis jednotlivých kritérií a škály hodnocení obsahuje příloha č. 5 Metodiky Úřadu pro posouzení 

vlivu. 
112 Tady lze sledovat odchýlení Úřadu od základního smyslu DPIA a rozšíření záběru DPIA i na hledisko 

správce. 
113 Úřad pro ochranu osobních údajů. Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. [online]. 

11. listopadu 2020, s. 22 [cit. 2021-09-20]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=46487 
114 Toto vyjádření považuji za chybné. Pověřenec nemůže být odpovědný za akceptaci rizika. Takový postup by 

dokonce byl v jednoznačném rozporu s jednou ze základních charakteristik pozice pověřence – nezávislostí a 

zákazem střetu zájmů. Jak vyplývá z GDPR, pověřenec poskytuje ve vztahu k DPIA posudek (čl. 35 odst. 2 

GDPR) a na žádost poradenství a následně monitoruje její uplatňování, lépe řečeno uplatňování opatření, která z 

DPIA vzejdou (čl. 39 odst. 1 písm. c) GDPR). Rozhodovat o akceptaci rizika musí nepochybně správce. 
115 Viz předchozí poznámka. 
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má britský dozorový úřad (Information Commissioner’s Office, dále jen ICO),116 který 

nestanoví přesnou metodiku výpočtu rizika a nechává správce, aby přiměřenost rizika sami 

posoudili. Kromě toho pracuje s jednodušším a srozumitelnějším hodnocením rizika na základě 

dvou kritérií:117 

d) závažnosti dopadů rizika a 

e) pravděpodobnosti realizace rizika.  

Podobně francouzský dozorový úřad (Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés, dále jen CNIL) rovněž pracuje jen se dvěma kritérii zahrnujícími pravděpodobnost 

realizace rizika a závažnost dopadů.118  Jeho metodika je však exaktnější než metodika WP29 

nebo ICO a podobně jako Úřad vychází z postupů uplatňovaných v oblasti kybernetické 

bezpečnosti.119 Je tedy nutné poznamenat, že CNIL požaduje zohlednit v hodnocení 

pravděpodobnosti realizace rizika podobné aspekty jako Úřad. Jen je sdružuje do jednoho 

ukazatele.  

4.6.2. Ošetření rizik a přijetí opatření  

Po identifikaci aktiv, zranitelností a hrozeb a po vyhodnocení rizika v procesu provádění 

DPIA logicky následuje fáze ošetření rizik a přijetí opatření, která mají za cíl eliminovat nebo 

zmírnit identifikovaná rizika.  

Podle Úřadu lze rizika ošetřit:120 

a) snížením pomocí přijetí opatření.  

b) sdílením/přenesením rizika na další subjekty. Tím je pravděpodobně myšlena možnost 

zajistit snížení rizika pomocí jiných subjektů, které disponují prostředky, které riziko 

eliminují nebo snižují na akceptovatelnou úroveň (např. technologie umožňující 

 
116 Information Commissioner’s Office. Sample DPIA template. [online]. 2018 [cit. 7. 9. 2021]. Dostupné z: 

https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2553993/dpia-template.docx 
117 Information Commissioner´s Office. How do we do a DPIA? [online]. 2018 [cit. 7. 9. 2021]. Dostupné z: 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-

gdpr/data-protection-impact-assessments-dpias/how-do-we-do-a-dpia 
118 CNIL. Privacy Impact Assessment (PIA): Methodology. [online]. 2018, s. 2. [cit. 7. 9. 2021]. Dostupné z: 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-1-en-methodology.pdf 
119 CNIL konkrétně odkazuje na tzv. EBIOS – metodiku managementu rizik vytvořenou francouzským úřadem 

pro kybernetickou bezpečnost ANSSI. Viz CNIL. Privacy Impact Assessment (PIA): Methodology. [online]. 

2018, s. 2. [cit. 7. 9. 2021]. Dostupné z: https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-1-en-

methodology.pdf 
120  Úřad pro ochranu osobních údajů. Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. [online]. 

11. listopadu 2020 [cit. 2021-09-20]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=46487 
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anonymizovat nebo pseudonymizovat data). Nelze tím podle mého chápat jen pouhé 

přenesení rizika na někoho jiného, pokud by stále mělo být na takové úrovni, která není 

podle GDPR akceptovatelná. Úřad alespoň upřesňuje, že řešením rozhodně není pokrytí 

rizika pomocí pojištění. 

c) akceptací rizika. S výjimkou zpracování, ve kterých nebude identifikováno v podstatě 

žádné riziko (což bude v praxi vzácné), bude zpravidla nutné, aby správce určité riziko 

přijal. 

d) vyhnutím se riziku. Ve skutečnosti nejde o ošetření rizika, ale o změnu zpracování tak, 

aby rizika vůbec nevykazovalo. Případně lze tento bod chápat jako podkategorii přijetí 

opatření. 

 

Sadu možných opatření technického a organizačního charakteru obsahuje příloha č. 4 

Metodiky Úřadu pro posouzení vlivu. Upravený seznam možných opatření je uveden v Příloze 

č. 2 této práce. 

Z hlediska samotného hodnocení rizika a celkového provedení DPIA je vhodné zmínit, 

že ošetření rizik, respektive přijetí opatření určených k jejich řešení má vliv zejména na míru 

zranitelnosti, méně často pak může mít vliv i na míru pravděpodobnosti výskytu hrozby. To je 

logické vzhledem k tomu, že opatření nemají v mnoha případech vliv na závažnost dopadů, 

pokud opravdu dojde k realizaci dané hrozby.121 Mohou nicméně učinit pravděpodobnost, že 

dojde ke zneužití zranitelnosti k realizaci hrozby tak mizivou, že celkové riziko bude 

hodnoceno jako nízké.122 

4.7. Koncept DPIA ve vztahu k monitorování činnosti zaměstnanců 

V předchozích částech byly představeny východiska a metodiky pro provádění DPIA. 

V této části se pokusím aplikovat dané teoretické metodiky na modelový příklad týkající se 

monitorování zaměstnanců. Půjde o koncept zhodnocení nutnosti provedení DPIA a následného 

provedení DPIA, tj. půjde o zjednodušený příklad zpracování, na kterém předvedu možnou 

aplikaci vybrané metodiky. Existence některých dokumentů se bude předpokládat, aniž by byly 

 
121 Výjimkou mohou být opatření přijatá ex post, tedy až po realizaci hrozby, v okamžiku, kdy už dopady na 

práva subjektů údajů reálně existují. Taková opatření ale nemusejí být dopředu známa, reagují na konkrétní 

situaci a v DPIA tak často nebývají obsažena. 
122 Např. silné šifrování dat v uložišti má zásadní vliv na zhodnocení rizika neoprávněného přístupu, pokud se 

uložiště stane dostupným pro neoprávněné osoby. Pokud by ale došlo k prolomení šifrování, nemá toto opatření 

vliv na závažnost dopadu neoprávněného přístupu k datům, respektive narušení důvěrnosti údajů. 
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blíže rozebírány, a některé aspekty zpracování budou záměrně zjednodušeny tak, aby rozsah 

prováděných analýz nepřekročil meze diplomové práce. 

4.7.1. Základní vymezení posuzovaného zpracování 

Jako modelový příklad bude použito monitorování přístupu k internetu ze strany 

zaměstnanců s ohledem na stále častější využití cloudových služeb, včetně přístupu z mobilních 

zařízení, a rozšiřování hybridních modelů zaměstnanosti (home office, práce na dálku 

z různých lokací apod.). Z hlediska správce tak již nestačí monitorovat a zabezpečovat 

korporátní síť, ale je nutné rozšířit ochranu do cloudu, na jednotlivá zařízení a k jednotlivým 

uživatelům (zaměstnancům apod.).  

Konkrétně se analýza zaměří na tzv. zabezpečenou webovou bránu, jejímž cílem je 

blokovat hrozby a škodlivý obsah z internetu dřív, než se dostanou do korporátní sítě. Podle 

společnosti Gartner musí zabezpečená webová brána zahrnovat minimálně filtrování adres 

URL, detekci a filtrování škodlivých kódů a aplikační kontroly pro populární webové aplikace, 

jako je například instant messaging (IM) a Skype. Součástí je často také nativní nebo 

integrovaná prevence ztráty dat (DLP).123 

Tabulka č.1: Shrnutí základní parametrů zpracování 

Účel Zabezpečení dat, ochrana systémů a zařízení správce a 

jeho zaměstnanců, potažmo prevence porušení 

zabezpečení (např. v podobě úniku údajů zákazníků) 

Právní základ Oprávněné zájmy124 

Kategorie údajů Identifikace zaměstnance, IP adresy, internetový 

provoz včetně URL adres125 

Subjekty údajů Zaměstnanci 

Příjemci údajů Poskytovatel zabezpečené webové brány. Pro 

zjednodušení se uvažuje jeden systém, který provádí 

zpracování i uložení údajů. 

 
123 Např. GARTNER, Secure Web Gateway. [online]. 2022 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/secure-web-gateway  
124  Předpokladem pro využití tohoto právního základu je posouzení tzv. balančního testu, tj. posouzení, zda před 

zpracováním nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) 

GDPR. Kladný výsledek tohoto posouzení se pro potřeby této práce předpokládá. 
125  Zpracování spočívající v monitorování internetového provozu většinou zahrnuje i další kategorie údajů 

(zejm. logy, pakety, další metadata). Pro posouzení nejsou tyto dodatečné kategorie údajů zásadní a nebudou pro 

potřeby provedení DPIA zohledňována. 
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Předání do třetích zemí ve smyslu 

čl. 44 GDPR 

Ne126 

Doba uchování Nastaveno v souladu s principem minimalizace 

(omezení na nezbytnou dobu) 

Profilování nebo automatizované 

individuální rozhodování podle 

čl. 22 GDPR 

Neprovádí se. Shromážděné informace se 

nevyhodnocují ve vztahu k jednotlivým subjektům 

údajů. 

 

4.7.2. Zhodnocení nutnosti provést DPIA 

Pro zhodnocení nutnosti provést DPIA využijeme Seznam operací zpracování vydaný 

Úřadem se zohledněním východisek naznačených v Pokynech WP29 pro DPIA. Jak bylo 

v předchozích částech uvedeno, Úřad k hodnocení vytyčil deset charakteristik rizikového 

zpracování, které lze v kontextu výše vymezeného zpracování hodnotit následujícím způsobem: 

1. Zpracování zahrnující monitorování subjektů údajů – odpovídá kritériu č. 3 pokynů WP29. 

V rámci zpracování probíhá monitorování subjektů údajů pomocí shromažďování 

informací z jejich činnosti na internetu (na webových stránkách, v aplikacích a systémech).  

Hodnota charakteristiky je kritická. Podle seznamu operací Úřadu by bylo možné 

klasifikovat zpracování jako záznamy o činnosti subjektů údajů na sítí a zařadit do nízké 

hodnoty. To nicméně neodpovídá metodice WP29, která monitorování údajů ze sítě považuje 

za jednoznačně rizikové.127 

Je třeba podotknout, že monitorování může zahrnovat i stránky, které subjekt údajů 

navštěvuje mimo své pracovní úkoly (sociální sítě apod.). Z tohoto důvodu hodnotíme tuto 

charakteristiku pro dané zpracování jako kritickou.  

2. Zpracování kritických údajů, údajů umožňujících přímou identifikaci a/nebo údajů vysoce 

osobní povahy subjektů údajů – odpovídá kritériu č. 4 pokynů WP29. 

Činnost zahrnuje zpracování informací o navštívených webových stránkách, které je 

uvedeno v bodě 2.1.3. charakteristiky. Hodnota je kritická. 

 
126  Pro zjednodušení se předpokládá, že údaje budou uloženy výlučně na území EU. 
127  PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29.  Pokyny pro 

posouzení vlivu na ochranu údajů a stanovení, zda „je pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít za následek 

vysoké riziko“ pro účely nařízení 2016/679 (WP 248 rev.01). [online] 4. října. 2017, s. 11 [cit. 7. 11. 2021]. 

Dostupné z: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31892  

Viz kritérium č. 3 v Pokynech WP29 pro DPIA, kde je výslovně shromažďování údajů ze sítě zmíněno. 
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3. Zpracování osobních údajů, které mohou vystavit subjekty údajů ohrožení z okolního 

prostředí – odpovídá kritériu č. 7 pokynů WP29. 

Monitorování se týká zaměstnanců podle bodu 3.2. seznamu Úřadu. Hodnota je 

významná. 

4. Zpracování osobních údajů velkého rozsahu – odpovídá kritériu č. 5 pokynů WP29. 

Modelově vycházím z toho, že jde o zpracování omezené maximálně na několik desítek 

zaměstnanců, omezený počet osob s přístupem k údajům a jedno místo zpracování. Podle bodu 

4.3. seznamu operací Úřadu tak jde o zpracování malého rozsahu. Modelově zde tedy volím 

nízkou hodnotu. 

5. Zpracování zahrnující snímání veřejně přístupných prostor – odpovídá kritériu č. 3 pokynů 

WP29. 

Není relevantní. Zpracování nezahrnuje snímání veřejného prostoru. 

6. Zpracování osobních údajů s omezeným ovlivněním subjekty údajů – odpovídá částečně 

kritériu č. 9 a 1 pokynů WP29. 

Já osobně nepovažuje tuto charakteristiku tak, jak je definována Úřadem, za relevantní 

pro dané zpracování.128 Modelově se předpokládá, že správce plní všechny povinnosti v oblasti 

zajištění relevantních práv subjektů údajů v souladu s GDPR. Hodnota je tedy nízká (resp. 

žádná).  

S ohledem na odlišnou metodiku WP29 lze ovšem podotknout, že zpracování se týká 

zranitelných subjektů (viz kritérium č. 6 podle WP29) s potenciálně omezenou možností 

některá práva uplatňovat (zejm. právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR). 

Zároveň jde o systematické monitorování (viz kritérium č. 3 podle WP29) na pozadí činnosti 

subjektů údajů, které může být spojeno s určitou zastřeností a nejasností.129 Tyto faktory by nad 

 
128 Obecně je nejasné, jaké specifické riziko má tato charakteristika reflektovat. Není zřejmé, proč by v případě 

automatizovaného rozhodování nebo zpracování upraveného právním předpisem, která Úřad uvádí jako příklady 

kritické hodnoty této charakteristiky, měla být omezena práva subjektů údajů nad rámec stanovený GDPR nebo 

vyplývající z logiky věci. Např. je jasné, že zpracování založené na souhlasu dává subjektu údajů mnohem širší 

možnosti toto zpracování ovlivnit (dokonce je zcela na vůli subjektu, zda vůbec zpracování bude provedeno), 

než zpracování, které je založené na plnění právní povinnosti správce a které skutečně subjekt údajů v mnoha 

případech nemůže ovlivnit. To nicméně neznamená, že by byla nějak dotčena práva subjektů údajů, která jsou 

pro takové zpracování relevantní (právo na informace, přístup k údajů apod.). Některá práva však relevantní 

logicky nebudou (např. právo vznést námitku podle čl. 21 nebo právo na přenos údajů podle čl. 20 GDPR). 
129 Tato charakteristika, tj. zastřenost či „neviditelnost“ zpracování, je samostatně zohledňována při hodnocení 

nutnosti provést DPIA např. britským dozorovým úřadem. 
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rámec definice Úřadu mohly být v této charakteristice zohledněny. Na konečné hodnocení 

nicméně přiřazení jiné hodnoty nemá vliv. 

7. Zpracování osobních údajů veřejně přístupných – odpovídá částečně kritériu č. 4 a 9 pokynů 

WP29. 

Charakteristika není pro posuzované zpracování relevantní. Údaje nejsou veřejně 

dostupné. 

8. Zpracování osobních údajů v technologicky složitých nebo pokročilých infrastrukturách 

nebo platformách – odpovídá částečně kritériu č. 6, 5 a 1 pokynů WP29. 

Zabezpečené webové brány lze považovat v souladu s bodem 8.1. seznamu za 

automatizovaný expertní systém sloužící k analýzám, který může též využívat prvků umělé 

inteligence (zejména při rozpoznávání anomálií v provozu a škodlivého obsahu). Hodnota je 

tedy kritická. 

9. Zpracování osobních údajů s vazbou na jiné správce nebo zpracovatele – odpovídá částečně 

kritériu č. 6 a 9 pokynů WP29. 

Zpracování zahrnuje zpracovatele, který poskytuje zabezpečenou webovou bránu. 

Hodnota je v souladu s bodem 9.2. seznamu významná. 

Přestože seznam operací Úřadu určuje významnou hodnotu rizika, nedomnívám se, že 

by samotný fakt, že na zpracování se podílí zpracovatel představoval jakékoli zvláštní riziko za 

předpokladu, že jsou plněny všechny povinnosti podle GDPR. Nicméně ani změna hodnoty na 

nízké (žádné) riziko by nemělo vliv na konečné hodnocení. 

10. Zpracování osobních údajů s využitím nových technologických nebo organizačních řešení 

– odpovídá kritériu č. 8 pokynů WP29. 

Zabezpečené webové brány jsou v podstatě „krabicová“ řešení poskytovaná 

renomovanými společnostmi. 130 Hodnota je nízká. 

Modelový příklad zpracování spočívající v monitorování zaměstnanců pomocí 

zabezpečené webové brány celkově vykazuje tři kritické hodnoty, dvě významné hodnoty a pět 

 
130 Např. ZSCALER, Web Security. [online]. 2022 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: 

https://www.zscaler.com/technology/web-security; CHECK POINT, What is a Secure Web Gateway (SWG)? 

[online]. 2022 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: https://www.zscaler.com/technology/web-security 
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nízkých nebo žádných hodnot (charakteristika není relevantní). V souladu s metodikou Úřadu 

tudíž toto zpracování podléhá požadavku na provedení DPIA. 

4.7.3. DPIA – monitorování činnosti zaměstnanců pomocí zabezpečené webové brány 

Pro potřeby této práce se posouzení vlivu soustředí pouze na zhodnocení rizik pro práva 

a svobody subjektů údajů. K popisu zpracování postačí vymezení uvedené výše v bodě 4.7.1. 

Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti zpracování se bude předpokládat s kladným 

zhodnocením s tím, že některá rizika vyplývající z této části DPIA (zejména vztahující se 

k zajištění práv subjektů údajů) se mohou objevit v řešené části týkající se posouzení rizik a 

přijetí opatření. 

Ostatní části DPIA vymezené v bodě 4.6 této práce se předpokládají a nebudou pro 

účely této práce blíže rozebírány. 

Metodika provedení DPIA 

Pro účely této práce se použije vlastní metodika kombinující přístup Úřadu s volnější 

metodikou navrženou WP29 a metodikou britského dozorového úřadu, která je založena na 

deskriptivní analýze. Celkové hodnocení míry rizika se vypočítá jako součin závažnosti rizika 

(respektive újmy jím způsobené) a pravděpodobnosti jeho realizace.  

Závažnost rizika bude hodnocena na stupnici: 

• Nízká: zanedbatelný dopad na práva a svobody subjektů údajů. 

• Střední: významný dopad na práva a svobody subjektů údajů, který lze překonat, i když 

se skutečnými a vážnými obtížemi. 

• Vysoká: velmi vážné dopady, které nemusí subjekty údajů být schopny překonat. 

Případně dokonce nevratné následky. 

 

Pravděpodobnost realizace rizika bude hodnocena na stupnici: 

• Nízká: Nezdá se možné nebo je jen velmi vzdálená pravděpodobnost, že by mohlo dojít 

k realizaci rizika prostřednictvím zneužití zranitelností (např. přístup k údajům na silně 

zašifrovaném disku). 

• Střední: jeví se jako možné, že by mohlo dojít k realizaci rizika (např. neoprávněný 

přístup k údajům v systému, kam mají přístup všichni zaměstnanci, i když údaje ke své 

činnosti nepotřebují). 
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• Vysoká: k realizaci rizika může dojít velmi snadno (např. neoprávněný přístup k údajům 

o zákaznících, které jsou zveřejněné na webových stránkách v rozporu s právními 

předpisy).  

Celková míra rizika by se určila podle následující tabulky: 

Tabulka č. 2: Hodnocení celkové míry rizika zpracování 

Vysoká Nízké riziko Vysoké riziko Vysoké riziko 

Střední Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko 

Nízká Nízké riziko Nízké riziko Nízké riziko 

Závažnost ↑ 

Pravděpodobnost → 
Nízká Střední Vysoká 

 

 

Identifikace, povaha a zhodnocení rizik pro práva a svobody subjektů údajů 

Pro posuzované zpracování se nejprve zhodnotí relevance a závažnost potenciálních 

rizik,131 a to následujícím způsobem: 

1. Ztráta důvěrnosti 

Zabezpečená webová brána obsahuje informace o procházení webových stránek 

společně s identifikátory zaměstnance. V případě např. útoku na systém a ztráty dat hrozí riziko 

narušení důvěrnosti a ztráty kontroly nad údaji. 

Závažnost rizika: vysoká. 

2. Ztráta kontroly nad údaji 

Obdobně jako u předchozího rizika hrozí i zde v případě úniku dat nebo neoprávněného 

přístupu, že dojde ke ztrátě kontroly. 

Závažnost rizika: střední. 

3. Nemožnost přístupu ke službám nebo jiným příležitostem132 

 
131 Použita jsou rizika inspirovaná metodikou ICO doplněná o vlastní kategorie rizik.  
132 Např. ztráta dostupnosti, která vede k tomu, že subjekty údajů nemají přístup ke svému internetovému 

bankovnictví, uživatelským účtům, zdravotním údajům. 



64 

 

Z hlediska subjektů údajů (zaměstnanců) není riziko relevantní. Zabezpečená webová 

brána sama o sobě nebrání zaměstnancům v přístupu ke službám. Může nicméně bránit přístupu 

na nebezpečné stránky.  

Závažnost rizika: není relevantní. 

4. Nemožnost vykonávat práva (včetně ale ne výlučně práv souvisejících s ochranou osobních 

údajů)133 

Riziko může být relevantní v případě, že by nebyla respektována práva subjektů údajů, 

zejm. právo vznést námitku, jejíž vyhodnocení může vést až k výmazu údajů. 

Závažnost rizika: nízká. 

5. Diskriminace134 nebo jiné neférové zacházení 

Z hlediska subjektů údajů (zaměstnanců) není riziko relevantní. Zpracování nezahrnuje 

vyhodnocování ve vztahu k subjektům údajům. 

Závažnost rizika: není relevantní. 

6. Krádež identity nebo podvod 

Potenciálně hrozí toto riziko v případě, že dojde k úniku údajů, neoprávněnému přístupu 

nebo jinému obdobnému porušení zabezpečení. V závislosti na rozsahu zpracovávaných údajů, 

tj. zejména zda jsou informace spojeny s jménem zaměstnance, emailem apod., nebo jen 

s číselným identifikátorem, který sám o sobě nevede k identifikaci konkrétní osoby se toto 

riziko bude lišit. Viz též navrhovaná opatření níže. 

Závažnost rizika: vysoká. 

7. Finanční ztráta 

Podobně jako u krádeže identity potenciálně mohou být údaje při porušení zabezpečení 

zneužity i ke způsobení finanční škody. 

Závažnost rizika: vysoká. 

8. Dopady na postavení subjektu údajů (reputace, společenské nebo profesní postavení) 

 
133 Např. subjekty údajů, které nemohou dosáhnout odstranění údajů, které se jich týkají, z veřejného prostoru 

(internetu), opravy nepřesné informace nebo nemohou uplatnit obecná práva stanovená zákony nebo smlouvami. 
134 V širším slova smyslu nespravedlivé nebo předpojaté zacházení s různými kategoriemi lidí, zejména na 

základě rasy, věku, pohlaví nebo zdravotního postižení. 
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Platí stejné předpoklady jako u rizika 7. 

Závažnost rizika: vysoká. 

9. Fyzická újma  

Toto riziko by nemělo nastat. 

Závažnost rizika: není relevantní. 

Celkově je tedy identifikováno šest rizik, čtyři z toho jsou hodnoceny jako vysoce 

závažné, jedno riziko se střední a jedno s nízkou závažností. 

Opatření na snížení rizik a jejich vliv na pravděpodobnost realizace rizika 

Z posouzení rizik provedeného v předchozí části vyplývá, že byla identifikována a 

popsána rizika, která je nutné ošetřit. V posuzovaném případě by v praxi musela být většina 

opatření řešena ve spolupráci s poskytovatelem zabezpečené webové brány. Níže jsou uvedeny 

příklady možných opatření k jednotlivým identifikovaným rizikům. 

K ošetření rizik 1) ztráta důvěrnosti, 2) ztráta kontroly, 6) krádež identity nebo podvod, 

7) finanční ztráta, 8) dopady na postavení subjektu údajů lze použít zejména tato opatření: 

• Minimalizace zpracovávaných údajů a omezení rozsahu zpracování. Jde o jeden ze 

základních principů ochrany osobních údajů, který musí být aplikován v každém 

zpracování. V případě monitorování internetového provozu musí správce zvážit, zda 

je nutné analyzovat veškerý provoz, nebo některé webové stránky z monitorování 

vyjmout. Může jít obecně o stránky, které jsou pro subjekty údajů citlivé, například 

stránky týkající se zdraví zaměstnanců, internetové bankovnictví apod. 

• Omezení doby uchování údajů. Další ze základních principů ochrany osobních 

údajů, který musí být zohledněn v každém zpracování. V případě monitorování 

internetového provozu by měla být nastavena relativně krátká doba, avšak při 

zachování možnosti identifikovat potenciální hrozby (viry a další škodlivé 

programy) pro systémy správce. Omezená doba uchování nepřímo znamená i 

minimalizaci údajů o zaměstnancích, které mohou být potenciálně napadeny nebo 

zneužity. 

• Oddělení údajů. Oddělení údajů získaných z monitorování od jiných údajů. Toto 

opatření opět minimalizuje případný rozsah následků při úniku údajů nebo 

neoprávněném přístupu. 
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• Pseudonymizace.135 V případě provedení pseudonymizace dochází k podstatné 

redukci uvedených rizik, nakolik by bez dalších údajů, které jsou uchovávány 

odděleně, nemělo být možné subjekty údajů identifikovat. 

• Šifrování.136 Šifrování dat slouží k jejich ochraně proti nežádoucímu zjištění cizí 

osobou a uplatňuje se při ukládání dat i při jejich přenosu včetně telekomunikace. 

V praxi nemusí být technicky vždy použitelné vzhledem k účelům zpracování. 

Zašifrovaná data sama o sobě nemusejí dávat potřebnou informaci a musejí být před 

použitím dešifrována. 

• Anonymizace.137 Pokud dojde k anonymizaci údajů, přestávají být taková anonymní 

data předmětem regulace osobních údajů. Anonymní údaje by neměly představovat 

žádné riziko pro subjekty údajů. V praxi nicméně anonymní nebo anonymizovaná 

data nemají pro správce při monitorování internetového provozu přes zabezpečenou 

webovou bránu příliš velkou hodnotu. 

• Nastavení přístupových oprávnění. Přístup by měl mít jen úzký okruh osob, které 

nezbytně potřebují takový přístup mít ke své činnosti. 

• Zvýšená bezpečnostní opatření. Například důkladné logování přístupů a operací 

s údaji. 

• Ochrana úložiště údajů (jak v cloudu, tak případně i fyzické zabezpečení). 

• Nastavení pravidel pro důkladné mazání údajů, aby po nich nezůstávaly žádné 

rekonstruovatelné části a stopy. 

• Omezení předávání a sdílení údajů. V případě monitorování internetového provozu 

mohou být zjištěny zásadní hrozby pro systémy a aplikace správce. Pro zjištění 

příčin, ale i následků útoků na IT systémy, může být nezbytné provést audit a 

vyšetřování za účasti třetích stran, případně i policejních útvarů a orgánů pro 

kybernetickou bezpečnost. Jakékoli předávání údajů by nicméně mělo být vždy 

správcem pečlivě zváženo a posouzeno. 

• Pravidelné školení odpovědných osob. 

 
135 Zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití 

dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická 

a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické 

osobě (viz čl. 4 odst. 5 GDPR). 
136  Šifrování dat je proces, kterým se nezabezpečená elektronická data převádí za pomoci kryptografie na data 

šifrovaná, čitelná pouze pro majitele dešifrovacího klíče. Viz WIKIPEDIA. Šifrování dat. [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ifrov%C3%A1n%C3%A  
137 Anonymní jsou informace, které se netýkají identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, ani na osobní 

údaje anonymizované tak, že subjekt údajů není nebo již přestal být identifikovatelným (viz recitál 26 GDPR). 
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• Pravidelná revize aplikovaných opatření a jejich efektivity. 

Konkrétní zhodnocení konečné míry rizika bude záležet na aplikovaných opatření. Při 

aplikaci všech zmíněných opatření (vyjma šifrování a úplné anonymizace, které nemusejí být 

z hlediska účelů zpracování možné) se lze domnívat, že by míra rizika byla snížena na úroveň, 

která by byla akceptovatelná. 

K ošetření rizika nemožnosti vykonávat práva (včetně ale ne výlučně práv souvisejících 

s ochranou osobních údajů) lze použít zejména: 

• proškolení odpovědných osob včetně způsobu vyřizování požadavků subjektů údajů 

týkajících se jejich práv. 

• speciální informaci o tomto zpracování (zvýšení transparentnosti pro dotčené 

zaměstnance). 

• zvýšenou kontrolu subjektů údajů nad zpracováním, např. jednoduché nahlašování 

chybného fungování zabezpečené webové brány, nahlašování stránek, které by měly být 

vyňaté z monitorování, jednoduchý přístup k údajům, které se k subjektu údajů vztahují 

(příp. jejich export) apod. 

Konkrétní zhodnocení konečné míry rizika bude záležet na aplikovaných opatření. Při 

aplikaci všech zmíněných opatření se lze domnívat, že by míra rizika byla snížena na úroveň, 

která by byla akceptovatelná. 
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Závěr 

Dle všech dostupných zdrojů oblíbené téma sledování zaměstnanců jsem se pokusil 

pojmout trochu jiným způsobem tak, abych propojil širokou škálu teoretických předpisů 

sahajících od trestního práva přes subsidiární tuzemský občanský zákoník a evropské obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů až k speciálnímu zákoníku práce s praktickými příklady 

vybraných aplikačních problému či přímo judikovaných rozhodnutí. 

Nelze mít žádné pochyby, že soukromí a především osobní údaje jako takové ohromně 

nabývají na důležitosti. Koneckonců s rapidním rozvojem technologií na straně jedné a s větší 

uvědomělostí a částečně aktivismem lidí vyplouvají na povrch opravdu velké případy ztráty, 

zneužití či jakéhokoliv jiného porušení zabezpečení dat. Nevyhýbá se to ani největším 

nadnárodním firmám, ba naopak, je provázejí skandály z nejrozsáhlejších. Je logické a vidím 

to i mezi mladšími přáteli, že si své údaje chtějí více chránit a i vzhledem k textaci práce mi 

nedá opomenout judikovaná odůvodnění rozsudků. Kde jinde začít s bedlivým střežením 

vlastních cenných informací než tam, kde si člověk tvoří z největší části sociální identitu, tedy 

v zaměstnání. 

Sledování zaměstnanců je velice zajímavým fenoménem, neboť v zásadě dva různé 

případy se nedají subsumovat pod jedno řešení a velice záleží, jak je dané opatření subjektivně 

vnímáno přímo dotčenými zaměstnanci. 

Ve své práci jsem začal právními aspekty spojení pracovního práva, ochrany soukromí 

a ochrany osobních údajů, uvedl jsem důležité předpisy, které momentálně bohatě chrání osobní 

práva, včetně osobních údajů. 

Dále jsem se pokusil přiblížit a srovnat tuzemskou speciální úpravu v zákoníku práce a 

jeho § 316 s nařízením GDPR (formulace vysvětlena výše v práci), kde mi přijde zajímavé, že 

§ 316 odst. 3 ZP ani po zaměstnavateli nepožaduje informaci o účelu sledování, včetně 

skrytého. V rámci GDPR se zásada transparentnosti a spolu s ní práva údajů uplatňují velice 

široce, někdy dokonce tak, že, jak jsem nastínil v rámci podbodu Právo na přístup, při 

krátkodobých monitorovacích procedurách v podstatě nelze splnit svoji povinnost poskytnout 

kopii zpracovávaných údajů, a to i přesto, že subjekt údajů opakovaně nežádá ani nadměrně 

nezatěžuje. V posledním bodu jsem se víceméně neúspěšně pokusil o osvětu na poli 

připojených vozidel. 
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V praktickém náhledu na problematiku jsem chtěl pokračovat rovněž v další kapitole 

věnující se rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, kde lze zpozorovat to, co je 

zmíněno výše, totiž, že jednotlivé případy opravdu nejde moc připodobňovat, u obou vítězných 

stížností se, řekněme, dal očekávat neúspěch, naopak prohraná stížnost vypadala z pohledu 

národního práva spíše pozitivně pro stěžovatelky. 

V poslední kapitole jsem se zaměřil na kombinace teoretického a složitého postupu 

vytvoření posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) s ohledem na potenciální vysoké 

riziko související s monitorováním činnosti zaměstnanců a praktickou složku toho, že jde právě 

o monitoring zaměstnanců, což je navíc typicky zpracování, které posouzení podléhat bude. 

Cílem bylo aplikovat obecná pravidla a metodiky provedení posouzení vlivu na konkrétní 

příklad monitorování činnosti – zabezpečenou webovou bránu. 

Po představení různých metodik a přístupů k provedení DPIA jsem provedl nejprve 

zhodnocení, zda posuzované zpracování podléhá povinnosti DPIA provést. Toto zhodnocení 

vycházelo převážně z metodiky vytvořené Úřadem a jeho výsledkem byl závěr, že 

monitorování činnosti prostřednictvím zabezpečené webové brány provedení DPIA podléhá. 

Zpracování, které je prováděno v rámci provozu zabezpečené webové brány, totiž vykazuje 

několik kritických hodnot rizikovosti, které podle metodiky Úřadu vedou k povinnosti DPIA 

provést. 

Následně jsem přistoupil k samotné DPIA. Použil jsem metodiku kombinující přístup 

Úřadu s volnější metodikou navrženou WP29 a metodikou britského dozorového úřadu. Tento 

přístup, který je oproti metodice Úřadu méně komplikovaný, umožnil provést klíčovou část 

DPIA přímo v této práci. Zároveň však rovněž splňuje všechny požadavky na náležitosti DPIA 

podle Pokynů WP29 pro DPIA. 

Po identifikaci a zhodnocení potenciálních rizik z hlediska míry jejich závažnosti jsem 

následně zhodnotil též opatření, která by mohla daná rizika ošetřit. Konečné hodnocení 

rizikovosti zpracování vypočtené jako součin závažnosti rizik a pravděpodobnosti jejich 

realizace je závislé na uplatnění konkrétních opatření. Nicméně podle mého názoru by při 

aplikaci dostupných opatření, kterou považuji v posuzovaném případě monitorování činnosti 

zaměstnanců prostřednictvím zabezpečené webové brány za reálnou, bylo dosaženo úrovně 

rizikovosti, která by byla akceptovatelná. 

Celkově lze tedy monitorování činnosti zaměstnanců prostřednictvím zabezpečené 

webové brány hodnotit jako vysoce rizikové zpracování, které vyžaduje provedení DPIA. Po 
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provedení DPIA jsem ale dospěl k závěru, že existují efektivní opatření, která zmírňují 

identifikovaná rizika na takovou úroveň, která je akceptovatelná, a že je tedy možné takové 

zpracování realizovat. 
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Seznam zkratek 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

EU Evropská unie 

EÚLP Sdělení č. 209/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních 

věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a 

Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

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

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

GPS Globální družicový polohový systém, pomocí kterého je možné 

lokalizovat jakýkoliv bod na zemském povrchu s přesností na několik 

metrů 

LZPS Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., ústavní zákon, kterým se uvozuje 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon 

Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 

ObčZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice 2016/680 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, 

odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV 

Směrnice 95/46/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 

1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Sledování zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů 

Abstrakt 

Tématem práce bylo sledování zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů.   

V první kapitole jsem nastínil problematiku práva na soukromí s ohledem na pracoviště 

zaměstnance a ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích spolu s relevantní právní 

úpravou, včetně subsidiárních a evropských předpisů. Nejrelevantnějšími z předpisů na tomto 

poli jsou zákoník práce a přímo aplikovatelné nařízení EU GDPR.  

V druhé kapitole jsem z teoretické roviny lehce nakročil do roviny praktické, když jsem 

rozebral, jak by asi mohl vypadat vztah zaměstnavatele a zaměstnance v rámci § 316 zákoníku 

práce a především jsem se věnoval základním zásadám, podmínkám a právům GDPR jako jsou 

zákonnost, transparentnost apod. a poté jsem přiblížil několik problematičtějších praktických 

příkladů.  V poslední části kapitoly jsem představil koncept připojených vozidel, s kterým se 

zatím nemůžeme setkat v plném rozsahu.  

Ve třetí kapitole jsem se věnoval čistě praktickým případům rozsouzeným před 

Evropským soudem pro lidská práva. Zvláště pak rozsudek ve věci Barbulescu vs. Rumunsko 

vzbudil vcelku velký rozruch v českém právním prostředí. Případ byl navíc, stejně jako věc 

Ribalda Lopez vs. Španělsko, u Velkého senátu ESLP s opačným výsledkem. Dle judikatury je 

třeba posuzovat opravdu rozmanitý okruh okolností, aby se dalo sledování buď posvětit nebo 

naopak vyloučit.  

V závěrečné kapitole jsem se pokusil spojit teoretický a technologicky velice náročný 

koncept posouzení vlivu na ochranu osobních údajů s praktickým modelem posouzení 

zaměřeným na monitoring zaměstnanců. V rámci této kapitoly jsem představil několik metodik 

a přístupu k provedení DPIA a následně jsem přikročil k zhodnocení, zda dané zpracování 

nutnosti DPIA provést podléhá. Po zjištění, že ano, jsem přistoupil přímo k samotnému 

posouzení na základě kombinace metodik českého a britského úřadu a wp29.  
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Employees surveillance from a data protection perspective 

Abstract 

The topic of the thesis was employee surveillance from a data protection perspective. 

In the first chapter I outlined the issues of the right to privacy with regard to the 

employee's workplace and the protection of personal data in employment relationships, together 

with the relevant legislation, including subsidiary and European regulations. The most relevant 

regulations in this field are the Labour Code and the directly applicable EU GDPR.  

In the second chapter, I have slightly stepped forward from the theoretical to the 

practical level by analysing what the employer-employee relationship might look like under 

Section 316 of the Labour Code and, in particular, I have discussed the basic principles, 

conditions and rights of the GDPR such as legality, transparency etc. and then I have presented 

some more problematic practical examples.  In the last part of the chapter, I introduced the 

concept of connected vehicles, which we cannot yet encounter in full.  

In the third chapter, I discussed purely practical cases decided before the European Court 

of Human Rights. In particular, the judgment in Barbulescu v. Romania caused quite a stir in 

the Czech legal environment. Moreover, the case, just like Ribalda Lopez vs. Spain, was heard 

by the Grand Chamber of the ECtHR with the opposite result. According to the case law, a truly 

diverse range of circumstances must be assessed in order to either sanctify or exclude 

surveillance.  

In the final chapter, I have tried to combine the theoretical and very technologically 

demanding concept of data protection impact assessment with a practical assessment model 

focused on employee monitoring. Within this chapter, I introduced several methodologies and 

approaches to conducting DPIAs and then proceeded to assess whether the processing in 

question is subject to the need for a DPIA. Having established that it did, I proceeded directly 

to the assessment itself, based on a combination of the Czech and UK authorities' methodologies 

and wp29.  

 

Klíčová slova: 

employees surveillance, personal data protection, right for privacy 



 

 

Příloha č. 1: Kritéria přijatelného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů  

Pracovní skupina zřízená podle článku 29 navrhuje tato kritéria, na základě kterých mohou 

správci údajů určit, zda je třeba provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, či nikoli, 

nebo zda je zvolená metodika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů dostatečně 

komplexní, aby zajišťovala soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů:  

□ je uveden systematický popis zpracování (čl. 35 odst. 7 písm. a)):  

□ přihlíží se k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování (90. bod odůvodnění),  

□ jsou zaznamenány osobní údaje, příjemci a doba, po kterou budou osobní údaje 

uloženy,  

□ je uveden funkční popis operace zpracování,  

□ jsou stanoveny prostředky, na nichž jsou osobní údaje závislé (hardware, software, 

sítě, lidé, tištěné dokumenty a kanály pro přenos tištěných dokumentů),  

□ je zohledněn soulad se schválenými kodexy chování (čl. 35 odst. 8);  

□ je posouzena nezbytnost a přiměřenost operací zpracování (čl. 35 odst. 7 písm. b)):  

□ jsou stanovena opatření určená k zajištění souladu s nařízením (čl. 35 odst. 7 písm. 

d) a 90. bodem odůvodnění, přičemž se přihlíží k:  

□ opatřením za účelem přiměřenosti a nezbytnosti zpracování na základě:  

□ stanovených, výslovně vyjádřených a legitimních účelů (čl. 5 odst. 1 písm. 

b)),  

□ zákonnosti zpracování (článek 6),  

□ údajů, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah (čl. 5 

odst. 1 písm. c)),  

□ omezené doby uložení (čl. 5 odst. 1 písm. e)),  

□ opatřením za účelem podpory práv subjektů údajů:  

□ informace poskytnuté subjektu údajů (článek 12, 13 a 14),  

□ právo na přístup a přenositelnost údajů (články 15 a 20),  

□ právo na opravu a výmaz údajů (články 16, 17 a 19),  

□ právo na námitku a na omezení zpracování (články 18, 19 a 21),  

□ vztahy se zpracovatelem (článek 28),  

□ ochrany týkající se předávání údajů mezinárodním subjektům (kapitola V)  

□ předchozí konzultace (článek 36);   

□ jsou řízena rizika pro práva a svobody subjektů údajů (čl. 35 odst. 7 písm. c)):  

□ je zhodnocen původ, povaha, zvláštnost a závažnost rizika (srov. 84. bod 

odůvodnění) nebo přesněji pro každé riziko (neoprávněný přístup, nežádoucí 

úpravy a zánik dat) z hlediska subjektu údajů:  

□ jsou zohledněny zdroje rizik (90. bod odůvodnění),  

□ jsou určeny možné vlivy na práva a svobody subjektů údajů v případě událostí, 

jako např. neoprávněný přístup, nežádoucí úpravy či zánik dat,  

□ hrozby, které by mohly mít za následek neoprávněný přístup, nežádoucí úpravy 

či zánik dat,  

□ je proveden odhad pravděpodobnosti a závažnosti (90. bod odůvodnění),  

□ jsou stanovena opatření určená k řešení těchto rizik (čl. 35 odst. 7 písm. d) a 90. 

bod odůvodnění);  

□ jsou zapojeny zúčastněné strany:  

□ je vyžádán posudek pověřence pro ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 2);  

□ je případně získáno stanovisko subjektů údajů nebo jejich zástupců (čl. 35 odst. 9).   



 

 

Příloha č. 2: Technická a organizační opatření k ošetření rizik  

1) Omezení/minimalizace sběru dat 

2) Omezení rozsahu zpracování údajů 

3) Zkrácení doby uchovávání 

4) Oddělení dat (data uložená odděleně od ostatních dat) 

5) Specifické školení 

6) Pseudonymizace 

7) Šifrování 

8) Anonymizace 

9) Zvláštní oznámení o ochraně osobních údajů (zvýšená transparentnost) 

10) Zvýšená kontrola subjektů údajů nad zpracováním (možnosti odhlášení atd.) 

11) Zvýšená bezpečnostní opatření (zvýšená úroveň protokolování, zálohování, monitorování 

atd.) 

12) Omezený přístup k datům 

13) Zvýšená bezpečnost datových úložišť (on-premise, fyzická bezpečnost atd.) 

14) Zvýšená bezpečnost při ničení dat 

15) Omezení sdílení údajů a předávání údajů třetím stranám 

16) Pravidelný přezkum (četnost na základě zjištěného rizika) 


