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Úvod 
 

Ochrana osobních údajů je poměrně novým právním i společenským 

problémem. První právní předpisy k ochraně osobních údajů vznikly v 70. letech 

20. století. Vzhledem k rychlému vývoji moderních technologií, které bezesporu přináší 

celou řadu výhod a společenský pokrok, dochází nejen k narušování soukromí 

jednotlivce, ale také dochází k ovlivňování vztahu člověka vůči společnosti. Ovšem ne 

každý si zásahy do soukromí uvědomuje a stále ještě existuje mnoho lidí, kteří své 

osobní údaje ochotně poskytují, aniž by si uvědomovali možnost jejich zneužití. 

Nedotknutelnost osoby a jejího práva na soukromí patří mezi základní lidská 

práva garantovaná Listinou, přičemž jednou ze složek práva na soukromí je i právo na 

ochranu osobních údajů. Uvedená základní lidská práva vyplývají i z mezinárodních 

úmluv, které je Česká republika povinna dodržovat a práva z nich vyplývající 

garantovat (např. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod). 

Právní normou upravující ochranu osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který stanoví práva a povinnosti 

při zpracování osobních údajů. Dílčí právní úprava ochrany osobních údajů je obsažena 

v nejrůznějších zvláštních právních předpisech. Některá pravidla pro zpracování 

osobních údajů obsahuje také zákoník práce. 

Nikoho asi nepřekvapí, že ke zpracování osobních údajů dochází i 

v pracovněprávních vztazích. Uchazeči o zaměstnání poskytují budoucímu 

zaměstnavateli své osobní údaje ještě před uzavřením pracovního poměru, za trvání 

pracovního poměru zaměstnavatel zpracovává řadu dalších údajů o svých 

zaměstnancích a některé osobní údaje jsou zpracovávány i po skončení pracovního 

poměru. Mnozí zaměstnavatelé stále zastávají názor, že čím více údajů o zaměstnanci 

získají, tím lépe mohou plnit své povinnosti dané právními předpisy. Mnohem 

jednodušší však pro ně je, když zpracovávají pouze ty osobní údaje, které jsou k plnění 

jejich zákonných povinností nezbytné. 

Účelem této práce není podat komplexní výklad týkající se ochrany osobních 

údajů, ale pouze upozornit na existenci určitých práv a povinností souvisejících se 

zpracováním osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Pro pochopení dané 

problematiky je nezbytné se zmínit o mezinárodní úpravě ochrany osobních údajů, ze 
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které vychází i právní předpisy České republiky. Velká část této práce je věnována 

výkladu základních pojmů a hlavně právům a povinnostem zaměstnavatelů a 

zaměstnanců v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zároveň tato práce nabízí 

odpovědi na některé otázky, se kterými se zaměstnavatelé v současné době potýkají. 

Na závěr je stručně pojednáno o roli Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
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1. Ochrana osobních údajů na mezinárodní úrovni 

 

 Pojem soukromí je v právních normách používán již mnoho století. Teprve po 

II. světové válce došlo, především pod vlivem zkušeností s totalitními režimy, 

k zařazení práva na soukromí (jehož složkou je i ochrana osobních údajů) mezi práva 

základní. 

 Právo na soukromí, které bývá někdy označováno jako právo tzv. čtvrté 

generace základních práv, bylo nejdříve upraveno mezinárodními dokumenty a teprve 

později došlo k úpravě tohoto práva na národní úrovni.1 

 V současné době existuje celá řada mezinárodních dokumentů, které upravují 

právo na soukromí a ochranu osobních údajů, proto zde bude pojednáno pouze 

o některých z nich. 

 Prvním mezinárodním dokumentem upravujícím právo na soukromí a právo na 

ochranu osobnosti je Všeobecná deklarace lidských práv (1948), která v čl. 12 

stanoví, že „nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, 

do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst“. 

 Dalším významným dokumentem je i Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod (1950), která v čl. 8 zakotvila právo každého na 

respektování jeho soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. Na základě 

čl. 19 této úmluvy byl také zřízen Evropský soud pro lidská práva. 

 Je třeba se zmínit i o Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech (1966), který garantuje soukromí v čl. 17, v němž zakazuje svévolně zasahovat 

do soukromého života rodiny, domova nebo korespondence a garantuje právo na čest a 

pověst. 

 Prvním mezinárodním dokumentem, který upravuje oblast zpracování osobních 

údajů uceleně je Úmluva ETS č. 108 o ochraně osob s ohledem na automatizované 

zpracování osobních dat (dále jen „Úmluva 108“) přijatá Radou Evropy dne 

28. Ledna 1981. Pro Českou republiku nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2001. Podle 

                                                 
1 Mates, P. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. aktualizované a podstatně přepracované vydání. 
Linde Praha, a.s., 2006, s. 9-11. 
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čl. 1 Úmluvy 108 je jejím účelem „zaručit na území každé smluvní strany každé fyzické 

osobě, ať je jakékoli národnosti nebo pobývá kdekoli, úctu k jejím právům a základním 

svobodám, a zejména k jejímu právu na soukromý život, se zřetelem 

k automatizovanému zpracování osobních údajů, které se k ní vztahují“. Úmluva 108 

definuje základní pojmy ochrany osobních údajů, stanoví základní zásady pro ochranu 

údajů a také zřizuje Poradní výbor pro ochranu dat. Česká republika svým prohlášením 

podle čl. 3 odst. 2 Úmluvy 108 rozšířila její působnost i na soubory osobních údajů, 

které se nezpracovávají automatizovaně.  

 Dne 8. listopadu 2001 byl k Úmluvě 108 přijat Dodatkový protokol o orgánech 

dozoru a o toku údajů přes hranice upravující některé otázky, které Úmluva 108 

neřešila. Tento protokol pro Českou republiku nabyl účinnosti dne 1. července 2004. 

 Základním dokumentem Evropské unie k ochraně osobních údajů je Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně 

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

těchto údajů (dále jen „Směrnice 95/46“), která v čl. 1 stanoví povinnost členských 

států zajistit ochranu základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich 

soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a současně deklaruje, že 

členské státy nemohou omezit ani zakázat volný pohyb osobních údajů mezi členskými 

státy z důvodů ochrany podle těchto ustanovení. Směrnice 95/46 dále rozšiřuje zásady 

práva na soukromí obsažené v Úmluvě 108. 

 Na základě čl. 29 Směrnice 95/46 byla zřízena Pracovní skupina pro ochranu 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Pracovní 

skupina 29“), která je nezávislá a má plnit poradní funkci. Tuto skupinu tvoří zástupci 

dozorových orgánů jednotlivých členských zemí, kteří posuzují harmonizaci národních 

právních předpisů se Směrnicí 95/46 a vydávají stanoviska týkající se aktuálních otázek 

v oblasti ochrany osobních údajů. 

 Poměrně brzy po přijetí Směrnice 95/46 bylo třeba některé její požadavky 

přizpůsobit oblasti telekomunikací, proto ji doplnila Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních 

údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, kteá byla záhy 

změněna Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 

15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných 
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v souvislosti s poskytováním dostupných služeb elektronických komunikací nebo 

veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES. V České republice 

byla tato směrnice implementována dvěma zákony, a to zákonem č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích), a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách 

informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách 

informační společnosti). 

 Na základě Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 

č. 1247/2002/ES ze dne 1. července 2002 o úpravě a obecných podmínkách výkonu 

funkce evropského inspektora ochrany údajů byl zřízen úřad Evropského inspektora 

ochrany údajů, který má za úkol dohlížet na dodržování předpisů o ochraně dat 

ve všech institucích Evropské unie. 
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2. Právní úprava ochrany osobních údajů v České republice 

 

Ústavní předpisy 
 

Součástí ústavního pořádku České republiky je i zákon č. 23/1991 Sb., kterým se 

uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění 

České a Slovenské Federativní Republiky, která byla pod č. 2/1993 Sb. vyhlášena jako 

součást ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“). 

 Listina v čl. 7 odst. 1 zaručuje právo na nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí, které může být omezeno jen v případech stanovených zákonem. Další úpravu 

ochrany osobních údajů obsahuje čl. 10 Listiny, který stanoví, že: 

1. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a chráněno jeho jméno. 

2. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného života. 

3. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

S právem na soukromí souvisí i právo na uchování tajemství o obsahu 

doručovaných zpráv zaručené v čl. 13 Listiny, který stanoví, že „nikdo nesmí porušit 

listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných 

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

způsobem, které stanoví zákon“. Stejně se zaručuje i tajemství zpráv podávaných 

telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. 

 
Ochrana osobnosti podle občanského zákoníku 

 

Na právní úpravu obsaženou v Listině navazuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“), který v § 11 přiznává fyzické osobě právo na 

ochranu osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i 

soukromí, jejího jména a projevů osobní povahy. Výše uvedený výčet chráněných práv 

je příkladmý, takže z občanskoprávní ochrany nejsou vyloučena ani jiná práva sloužící 

rozvoji osobnosti. 
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Z ustanovení § 12 občanského zákoníku vyplývá, že písemnosti osobní povahy, 

podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby 

nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity: 

a) zásadně jen se svolením toho, koho se týkají, 

b) bez jeho svolení, jde-li o použití k účelům úředním na základě zákona, 

c) bez jeho svolení, jde-li o podobizny, obrazové snímky a obrazové i zvukové 

záznamy, mají-li být pořízeny či použity přiměřeným způsobem též pro vědecké 

a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. 

Pojem „osobní údaj“ a pojem „projev osobní povahy“, jak je upraven v § 11 a 

dalších občanského zákoníku, nelze zaměňovat, neboť jde o dva samostatné právní 

instituty, přičemž však projev osobní povahy může za určité situace obsahovat osobní 

údaj (např. podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový projev) a za takové 

situace dochází k jejich překrývání. 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 
 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů), provádí 

ústavně zakotvené základní právo každého na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o jeho osobě 

(vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Listiny), které je neoddělitelnou součástí práva na ochranu 

soukromí, resp. soukromého a rodinného života. Tento zákon, který již byl mnohokrát 

novelizován, zahrnuje mezinárodní principy ochrany osobních údajů a k naplnění práva 

každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a 

povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje 

předání osobních údajů do jiných států. 

Zákon o ochraně osobních údajů se dle § 3 vztahuje na osobní údaje, které 

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

i fyzické a právnické osoby. Dále se tento zákon vztahuje na veškeré zpracovávání 

osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. Naproti 

tomu se zákon o ochraně osobních údajů nevztahuje na nahodilé shromažďování 
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osobních údajů, nejsou-li tyto údaje dále zpracovávány, ani na zpracování osobních 

údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. 

Ustanovení § 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů obsahuje několik výjimek 

z povinností stanovených správcům osobních údajů, za předpokladu, že u nich dochází 

k zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených 

zvláštními zákony pro zajištění: 

a) bezpečnosti České republiky,  

b) obrany České republiky,  

c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,  

d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,  

e) významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie,  

f) významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je 

zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a 

platebního styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření,  

g) výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci 

v případech uvedených v písmenech c), d), e) a f), nebo 

h) činností spojených se zpřístupňováním svazků bývalé Státní bezpečnosti. 

Zákon o ochraně osobních údajů se podle § 3 odst. 5 dále vztahuje i na správce 

osobních údajů, kteří jsou usazeni ve více zemích.  

Na zaměstnavatele se tedy zákon o ochraně osobních údajů při zpracování 

osobních údajů jejich zaměstnanců bude vztahovat. Právům a povinnostem 

zaměstnavatelů a zaměstnanců vyplývajícím ze zákona o ochraně osobních údajů jsou 

věnovány následující kapitoly. 
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3. Základní pojmy 
 

 Zákon o ochraně osobních údajů vymezuje základní pojmy užívané v oblasti 

ochrany osobních údajů v hlavě I. Definice § 4 zákona o ochraně osobních údajů jsou 

v souladu s terminologií zavedenou Úmluvou 108 a Směrnicí 95/46, přičemž některé 

definice jsou přeneseny do českého práva téměř doslovně. 

 

3.1.  Osobní údaj  

 

 Základním termínem právní úpravy ochrany osobních údajů je osobní údaj. Jeho 

definice je uvedena v § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, který stanoví, že 

pro účely tohoto zákona se „osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů“. Dle citovaného ustanovení je určitost nebo 

určitelnost dána, jestliže „lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na 

základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. 

 Český zákonodárce se inspiroval v článku 2 písm. a) Úmluvy 108, která 

vymezuje pojem osobní údaj jako „každou informaci týkající se identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osoby“. Směrnice 95/46 tuto definici dále doplňuje, neboť 

stanoví, že „identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních 

prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální 

identity“. 

 Z výše uvedených definic vyplývá, že pokud fyzická osoba může být přímo ze 

shromážděných údajů nebo na jejich základě jiným způsobem identifikována, pak jsou 

tyto údaje údaji osobními.2 Obecně lze fyzickou osobu považovat za identifikovanou, 

jestliže je ve skupině osob odlišena ode všech ostatních příslušníků této skupiny. Osoba 

může být určena přímo (jménem) nebo nepřímo kombinací informací z různých zdrojů, 

které jednoznačnou identifikaci umožní. Určenost osoby je vždy objektivním 

                                                 
2 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko k problémům z praxe č. 1/2000 – k pojmu osobní údaj, 
(www.uoou.cz). 
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hlediskem, neboť správce osobních údajů disponuje identifikačními údaji fyzické 

osoby. Obecně k identifikaci fyzické osoby postačí jméno, příjmení a adresa bydliště. 

Vždy však záleží na okolnostech daného případu, neboť velmi běžné příjmení 

k jednoznačnému určení osoby v celé populaci země nepostačí (Jan Novák z Prahy), 

naproti tomu bude pravděpodobně stačit k identifikaci zaměstnance u konkrétního 

zaměstnavatele (Jan Novák pracující pro společnost XY). 

 Za identifikovatelnou je považována fyzická osoba, kterou je možné 

identifikovat, ačkoli dosud identifikována nebyla. Určitelnost osoby je subjektivním 

hlediskem a správce osobních údajů může osobu odlišit buď na základě osobních údajů, 

které má k dispozici, nebo údajů, ke kterým může získat přístup. „Pro určení, zda je 

osoba identifikovatelná, je třeba přihlédnout ke všem prostředkům, které mohou být 

rozumně použity jak správcem, tak jakoukoli jinou osobou pro identifikaci dané 

osoby.“3 Pouhá hypotetická možnost, že by nějaká osoba mohla být jednoznačně 

určena, nepostačuje k tomu, aby tato osoba byla považována za identifikovatelnou.4 

 Dále je třeba upozornit na to, že nelze zaměňovat pojem osobní údaj podle 

zákona o ochraně osobních údajů a pojem projev osobní povahy podle § 11 a násl. 

občanského zákoníku. Jde o dva samostatné právní instituty, přičemž však projev 

osobní povahy může za určité situace obsahovat osobní údaj. V takovém případě 

dochází k překrývání těchto pojmů.5 

 

3.2. Citlivý údaj 

 
 Mezi osobními údaji zaujímají specifické postavení citlivé údaje, které jsou v § 4 

písm. b) zákona o ochraně osobních údajů definovány jako osobní údaje „vypovídající 

o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství 

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 

trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický 

nebo genetický údaj subjektu údajů“.  

                                                 
3 Úvodní ustanovení č. 26 Směrnice 95/46. 
4 Stanovisko Pracovní skupiny 29 č. 4/2007 k pojmu osobní údaje přijaté dne 20. června 2007. 
5 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko k problémům z praxe č. 1/2001 – k pojmu osobní údaj, 
(www.uoou.cz). 
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 Mezinárodní dokumenty (článek 8 Směrnice 95/46 a článek 6 Úmluvy 108) 

používají pojem zvláštní kategorie údajů. Směrnice 95/46 upravuje zpracování citlivých 

osobních údajů poněkud odlišně od zákona o ochraně osobních údajů, neboť zpracování 

zvláštních kategorií údajů, které jsou téměř identické s taxativním výčtem rozsahu 

informací požívajících větší míru ochrany podle zákona o ochraně osobních údajů, 

zakazuje. Ustanovení o zákazu zpracování se podle Směrnice 95/46 nepoužije při 

splnění jedné z několika podmínek, které lze souhrnně vymezit jako výslovný písemný 

souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním, výslovné zákonné oprávnění takového 

užití, výskyt kritické události, nebo poskytnutí vhodné záruky. Naproti tomu zákon 

o ochraně osobních údajů primárně zpracování citlivých údajů umožňuje, ovšem v § 9 

stanovuje pro jejich zpracování přísnější podmínky. 

 Smyslem zařazení údajů vypovídajících o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu mezi citlivé osobní údaje je zabránění jejich zpracování, jehož následkem by 

mohla být jakákoliv diskriminace osoby pro její původ. 

 Údaje vypovídající o politických postojích, náboženství a filosofickém 

přesvědčení mohou též vést k diskriminaci jedince, kterého se týkají. Za zpracování 

těchto údajů lze považovat shromažďování a další zpracování názorů a postojů 

vyjadřovaných ústně, písemně nebo např. hlasováním, ale i zpracování fotografií 

dokumentujících různé akce, zejména demonstrace a stávky. 

 Mezi citlivé údaje patří i údaje vypovídající o členství v odborových 

organizacích, kterými se rozumí úkony učiněné jménem odborové organizace, údaje 

o účasti na odborových akcích a deklarace členství v organizaci.  

 Zaměstnavatel smí zpracovávat citlivý údaj o členství v odborových 

organizacích, pouze pokud mu k tomu dal zaměstnanec výslovný souhlas. V souvislosti 

s odváděním členských příspěvků členů odborových organizací dochází k uzavírání 

dohody o srážkách ze mzdy, k jejíž realizaci zaměstnavatel nepotřebuje zpracovávat 

žádné další osobní údaje o zaměstnanci, než osobní údaje, které o něm již zpracovává 

v souvislosti s vedením personální evidence zaměstnance a údaje o tom, že zaměstnanec 

uzavřel dohodu o srážkách ze mzdy, o souhlasu tohoto zaměstnance se srážkami ze 

mzdy, o jejich výši a o určení účtu, na který mají být srážky ze mzdy poukazovány. 

 Zaměstnavatel se většinou z výše uvedené dohody dozví i citlivý údaj o členství 

zaměstnance v odborové organizaci, avšak tuto informaci obvykle dále nezpracovává. 
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Osobní údaje zaměstnance jsou zaměstnavatelem za účelem plnění dohody o srážkách 

ze mzdy zpracovávány podle § 5 odst. 2 písm. a) popř. b) zákona o ochraně osobních 

údajů. Ke zpracování citlivého osobního údaje v tomto případě většinou vůbec 

nedochází.6 

 Informace o odsouzení za trestný čin je pojmově jednoznačná. Jedná se o údaje 

o osobách, které byly pravomocně odsouzeny. Dřívější formulace „údaj o trestné 

činnosti“, považovala za citlivý údaj jakoukoli informaci o trestné činnosti, tedy i údaj 

o trestněprávní bezúhonnosti.  

 Citlivým údajem vypovídajícím o zdravotním stavu není jen schopnost či 

neschopnost vykonávat určitou činnost nebo diagnóza nemoci, ale také způsob a čas 

vyšetření, užívané léky, údaj o sklonu k užívání návykových látek a dokonce jím může 

za určitých okolností být i jméno a specializace lékaře nebo zdravotnického zařízení. 

Ochrana údajů o zdravotním stavu je mimo jiné nezbytná i z toho důvodu, že její 

porušení lze označit za velmi citelný zásah do soukromého a osobního života nejen 

samotného subjektu údajů, ale rovněž i dalších, jemu blízkých osob. 

 Za citlivý údaj vypovídající o sexuálním životě subjektu údajů se považují 

zejména výslovné označení sexuální orientace subjektu údajů, údaje o provozování 

sexuálních praktik a jakékoli údaje o sexuálním partnerovi nebo partnerech. Na rozdíl 

od údajů o manželství je zápis v matriční knize registrovaného partnerství považován za 

údaj vypovídající o sexuálním životě obou partnerů. 

 Poslední oblastí citlivých osobních údajů uvedenou v zákoně o ochraně osobních 

údajů, avšak neméně významnou, jsou genetické a biometrické údaje. Genetickými 

údaji jsou informace získané rozborem DNA. Tyto údaje podávají informace o lidském 

těle a umožňují jednoznačnou a jedinečnou identifikaci osoby. Nejedná se však pouze 

o informace o osobě, o jejíž DNA se jedná, ale také o údaje vypovídající o jejích 

příbuzných, zejména předcích a potomcích. Pojem biometrické údaje lze definovat jako 

biologické vlastnosti, fyziologické rysy, znaky živého organismu nebo opakovatelné 

úkony, které jsou jedinečné pro daného jednotlivce a současně měřitelné, bez ohledu na 

to, že technické metody jejich měření používané v praxi zahrnují určitou míru 

                                                 
6 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 2/2001 – zpracování citlivého osobního údaje členství 
v odborových organizacích v souvislosti s odváděním členských příspěvků členů odborových organizací, 
(www.uoou.cz). 
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pravděpodobnosti“.7 Typickým příkladem biometrických údajů jsou otisky prstů, 

struktura sítnice, struktura obličeje, hlas nebo dokonce některé hluboce zakořeněné 

dovednosti jako vlastnoruční podpis či způsob chůze. Ovšem ne každý biometrický údaj 

lze považovat za citlivý údaj, ale pouze ten, který umožňuje bezprostřední identifikaci 

nebo autentizaci subjektu údajů bez spojení s jinými údaji.  

 Nekorektní užití citlivých osobních údajů může mít pro subjekt údajů zvláště 

závažné důsledky, a právě proto jsou na nakládání s nimi uvaleny výrazně přísnější 

podmínky než na nakládání se všemi ostatními osobními údaji. 

 

3.3. Anonymní a zveřejněný osobní údaj 

 

 Anonymní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů v § 4 písm. c) jako 

„takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze 

vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů“. Údaje mohou být jako 

anonymní získávány (ankety), nebo mohou být dodatečně anonymizovány, a to buď 

částečně, nebo absolutně. Anonymizací se rozumí postup, kterým lze dosáhnout i 

nevratného rozpojení vztahu mezi hodnotou údaje a subjektem údajů. Pokud je osobní 

údaj anonymizován tak, že subjekt údajů zůstává identifikovatelný pro správce, ale 

nikoli pro třetí stranu, které byl zpřístupněn, hovoříme o částečně anonymizovaném 

osobním údaji. Není-li subjekt údajů schopen identifikovat ani správce osobních údajů, 

jde o údaj, který je anonymizovaný absolutně. Na údaje, které byly učiněny 

anonymními tak, že subjekt údajů již není možné identifikovat, se zásady ochrany 

osobních údajů nevztahují. Nejčastěji k anonymizaci osobních údajů dochází v oblasti 

statistiky a vědeckých výzkumů.  

 Zveřejněným osobním údajem je podle § 4 písm. l) zákona o ochraně osobních 

údajů „osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným 

veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu“. Výčet prostředků, jejichž 

prostřednictvím obvykle ke zveřejnění osobních údajů dochází je v zákoně o ochraně 

osobních údajů pouze demonstrativní. 

                                                 
7 Stanovisko Pracovní skupiny 29 č. 4/2007 k pojmu osobní údaje přijaté dne 20. června 2007. 
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 Na zveřejňování osobních údajů, které je současně jejich zpracováním, je třeba 

pohlížet jako na zpracování dílčí, které je s jinými operacemi spojováno stejným 

účelem. Typickým příkladem je zveřejňování jmen dlužníků např. obcemi nebo jinými, 

ať už soukromými nebo veřejnými subjekty. Správce osobních údajů systematicky 

provádí operace s osobními údaji dlužníků podle svého rozhodnutí, k jím stanovenému 

účelu a za použití jím stanovených prostředků. Takto zpracovávat a následně 

zveřejňovat osobní údaje dlužníků není možné bez průběžného zjišťování a 

shromažďování jejich osobních údajů. 

 Jednou zveřejněný osobní údaj je velmi obtížné chránit a v určitých ohledech je 

to dokonce nemožné, proto pro zpracování oprávněně zveřejněných osobních údajů, 

tedy údajů zveřejněných v souladu se zvláštním právním předpisem,8 někdy platí trochu 

jiná pravidla. Nový správce (zpracovatel) například nemusí při zpracování již dříve 

zveřejněných osobních údajů získávat souhlas subjektu údajů. Současně však platí, že 

právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů se tím nemění.9 

 

3.4.  Subjekt údajů 

 

 Zákon o ochraně osobních údajů definuje pojem subjekt údajů v § 4 písm. d) 

jako fyzickou osobu, „k níž se osobní údaje vztahují“. Tento pojem i jeho definice 

odpovídá termínu používanému Směrnicí 95/46 i Úmluvou 108. Právo na ochranu 

osobních údajů je v tomto smyslu univerzálním právem, které není omezeno na státní 

příslušníky či obyvatele určité země.10 

 Ačkoli se uvedená definice zdá být jednoznačná, vzniká v souvislosti s jejím 

výkladem otázka, kterou zákon o ochraně osobních údajů neřeší, a to, zda se tento 

zákon vztahuje pouze na údaje žijících osob či zda a v jakém rozsahu se vztahuje i na 

údaje osob zemřelých. 

 Situace, kdy za života fyzické osoby zákon o ochraně osobních údajů poskytuje 

jejím osobním údajům ochranu a po její smrti by bylo možné s jejími osobními údaji 

                                                 
8 Například zákonem č. 46/2000 Sb, o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 
některých dalších zákonů (tiskový zákon). 
9 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 147. 
10 Stanovisko Pracovní skupiny 29 č. 4/2007 k pojmu osobní údaje přijaté dne 20. června 2007. 
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nakládat zcela volně, bez jakékoli ochrany, je poněkud absurdní. Po úmrtí subjektu 

údajů pozbývají platnosti ta ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, která upravují 

práva subjektu údajů a povinnosti správce ve vztahu k subjektu údajů, neboť právo 

požadovat nápravu při porušení povinností správcem (zpracovatelem) je přiznáno pouze 

subjektu údajů. Naproti tomu zůstávají v platnosti ta ustanovení výše citovaného 

zákona, jejichž působnost je relativně nezávislá na skutečnosti, zda subjektem údajů je 

osoba žijící nebo zemřelá.11 Pokud smrtí fyzické osoby pominul účel zpracování jejích 

osobních údajů, lze po správci požadovat, aby tyto osobní údaje podle § 20 odst. 1 

zákona o ochraně osobních údajů zlikvidoval. 

 Existuje také názor, že hovoří-li zákon o ochraně osobních údajů o fyzické 

osobě, pak má na mysli osobu žijící, a že ochranu údajům zemřelým poskytují zvláštní 

zákony, především občanský zákoník.12 

 Důvodem k poskytování ochrany osobním údajům zemřelých je především 

jejich vztah k soukromému a osobnímu životu pozůstalých. 

 

3.5.  Zpracování osobních údajů 

 

 Zákonem o ochraně osobních údajů je poskytována ochrana pouze těm údajům, 

které jsou zpracovávány.13 Zpracováním osobních údajů je podle § 4 písm. e) výše 

uvedeného zákona „jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo 

zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými 

prostředky“. Legální definice dále uvádí, že „zpracováním osobních údajů se rozumí 

zejména shromažďování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, 

uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace“. Definice 

uvedená ve Směrnici 95/46 je velmi podobná a výčet úkonů uvedený v obou případech 

je pouze demonstrativní, neboť je nezbytné, aby byl vzhledem k technickému pokroku 

ponechán prostor pro další způsoby. 

                                                 
11 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. Druhé, doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 191. 
12 Mates, P. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. aktualizované a podstatně přepracované vydání. 
Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s. 193. 
13 § 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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 U zpracování osobních údajů je důležitý prvek systematičnosti, který je 

v českém zákoně definičním znakem zpracování. Abychom mohli mluvit o zpracování, 

je třeba stanovit jeho účel, ze kterého vyplývá, že předmětem zpracování jsou údaje 

neuzavřeného počtu fyzických osob (subjektů údajů). Dále musí mít získané údaje 

stejnou nebo podobnou strukturu a rozsah, mají být uchovávány společně a operace 

s osobními údaji musí být automatizovány nebo musí jít o datový soubor, uspořádaný 

podle předem určených hledisek, který se týká fyzických osob. Pokud některá z výše 

uvedených podmínek není splněna, nemusí být nutně zpracování osobních údajů 

vyloučeno, ovšem zpravidla to signalizuje porušení některé z povinností stanovených 

v § 5 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů.14 

 Některé operace s osobními údaji (v praxi asi nejčastější) jsou v zákoně 

o ochraně osobních údajů v § 4 písm. f) až i) definovány samostatně. 

 Shromažďování neboli získávání osobních údajů je v § 4 písm. f) zákona 

o ochraně osobních údajů definováno jako „systematický postup nebo soubor postupů, 

jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič 

informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování“. Shromažďování osobních 

údajů je logicky okamžikem započetí zpracování, neboť správce k předem stanovenému 

účelu získá od jednoho subjektu údajů osobní údaje, které rozsahem a strukturou 

odpovídají jím stanovenému účelu a předpokládá, že ve stejném rozsahu a struktuře 

získá osobní údaje dalšího subjektu údajů. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány 

přímo od subjektu údajů, potom je okamžikem započetí zpracování první úkon 

adresovaný subjektu údajů vyjadřující vůli správce osobní údaje získat. Zpracování 

osobních údajů začíná již získáním prvního údaje o prvním subjektu údajů, a to 

v případě, že správce tento údaj shromáždil úmyslně za účelem jeho dalšího využití.15 

 Uchováváním osobních údajů se dle § 4 písm. g) zákona o ochraně osobních 

údajů rozumí „udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat“. 

Jde tedy o uchování údajů v takové podobě, aby bylo možné je ke stanovenému účelu 

využít, přičemž nosič informací se může i vzhledem k technickému pokroku v průběhu 

zpracování měnit. 

                                                 
14 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 139. 
15 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 238. 
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 Blokování osobních údajů zákon o ochraně osobních údajů definuje v § 4 

písm. h) jako „vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu 

nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat“. Blokovat osobní údaje (dočasně je 

znepřístupnit) je jednou z možností správce pokud zjistí, že jím zpracované osobní 

údaje vzhledem ke stanovenému účelu nejsou přesné.16 

 Další možností je pak likvidace osobních údajů, která je definována v § 4 

písm. i) zákona o ochraně osobních údajů jako „ fyzické zničení jejich nosiče, jejich 

fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalšího zpracování“. O likvidaci 

hovoříme jako o úmyslném zničení nosiče informací, jehož účelem je neexistence 

těchto informací (osobních údajů). Nosiče informací jsou různého druhu, proto je nutné 

jejich likvidaci provézt odpovídajícím způsobem (např. skartace listinných dokumentů 

nebo vymazání údajů z disku počítače). 

 Provádí-li fyzická osoba zpracování výlučně pro svoji potřebu, zákon o ochraně 

osobních údajů (§ 3 odst. 3) se na toto zpracování nevztahuje. Zpracování osobních 

údajů pro osobní potřebu znamená, že toto zpracování slouží výlučně fyzické osobě 

nebo její domácnosti pro naplňování a zajišťování osobních nebo rodinných záležitostí 

jako například vedení adresáře nebo korespondence.17 

 Z ochrany zákona o ochraně osobních údajů je vyloučeno také nahodilé 

shromažďování, jehož definici však v tomto zákoně nenajdeme. Jedinou podmínkou pro 

toto zpracování je, že nahodile shromážděné osobní údaje nesmí být dále 

zpracovávány.18 S výkladem této problematiky se zabývá Směrnice 95/46, která 

v úvodním ustanovení č. 27 stanoví, že „záznamy nebo soubory záznamů, stejně jako 

jejich obaly, které nejsou uspořádány podle určených hledisek, nespadají v žádném 

případě do oblasti působnosti této směrnice“. Pořádací znaky, tedy popisné a soupisné 

údaje, kterými mají být záznamy nebo soubory záznamů označovány, si mohou určit 

jednotlivé členské státy Evropské unie samy. Zde je třeba upozornit, že použití 

osobního údaje k uspořádání osobních údajů ať už samotných, v rozsáhlejších 

dokumentech (např. osobní dotazník), nebo v souborech dokumentů (osobní spisy), je 

považováno za zpracování, jelikož je výrazem systematicky a cíleně prováděných 

operací, u kterých je zamýšleno pokračování. 

                                                 
16 § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
17 Úvodní ustanovení č. 12 Směrnice 95/46. 
18 § 3 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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3.6.  Správce, zpracovatel a příjemce osobních údajů 

 

Správcem je podle § 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů „každý subjekt, 

který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a 

odpovídá za něj.“ Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, může správce zpracováním 

osobních údajů zmocnit nebo pověřit zpracovatele. To znamená, že správcem zůstává, i 

když zpracováním pověří jiný subjekt.  Správcem může být nejen fyzická a právnická 

osoba, ale i orgán veřejné moci či jakýkoli jiný subjekt, který se stal správcem 

z vlastního rozhodnutí, nebo mu zpracování osobních údajů bylo uloženo zvláštním 

právním předpisem.19 Jak je již zmíněno výše, zákon o ochraně osobních údajů v § 3 

odst. 3 vylučuje z pozice správce fyzickou osobu, která provádí zpracování výlučně pro 

osobní potřebu. 

 Jestliže zákon ukládá určitému subjektu povinnost zpracovávat osobní údaje, 

obvykle k tomu stanoví účel, prostředky a způsob takového zpracování. Účel 

zpracování, pokud není výslovně v zákoně vymezen, lze obvykle dovodit z předmětu 

úpravy dané normy. V otázkách, které zákon neupravuje, připadá stanovení prostředků 

a způsobu zpracování správci. Typickými správci, kterým je povinnost zpracovávat 

osobní údaje uložena zákonem, jsou státní orgány a orgány veřejné správy, ovšem tato 

povinnost je uložena pouze pro výkon veřejné správy.  

 Zákon o ochraně osobních údajů umožňuje správci pověřit (zmocnit) 

zpracováním osobních údajů zpracovatele, který je v § 4 písm. k) citovaného zákona 

definován jako „subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem 

zpracovává osobní údaje“.  

 Pojem zpracovatele definuje Směrnice 95/46 v článku 2 písm. e) jednoduše jako 

fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jakýkoli jiný 

subjekt, „který zpracovává osobní údaje pro správce“.  

 Správce může pověřit jiný subjekt celým zpracováním nebo jeho částí. To však 

neznamená, že se správce zbavuje odpovědnosti za plnění povinností uložených mu 

zákonem o ochraně osobních údajů a případně i dalšími zákony. Při svěření úkolu 

správcem jinému subjektu může jít o vztah správce – zpracovatel, nebo o spolupráci 

                                                 
19 Článek 2 písm. d) Směrnice 95/46. 
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dvou správců. Rozdíl je v tom, zda účel a prostředky zpracování osobních údajů určí 

původní správce nebo zda si je subjekt pověřený zpracováním osobních údajů určí sám. 

Zároveň zde platí zásada, že ten, kdo je správcem ve vztahu k nějakému zpracování, 

nemůže být současně zpracovatelem. Obráceně to však platit může, neboť zpracovatel 

se u určitého zpracování, pokud stanoví jiný účel tohoto zpracování, může stát 

sekundárně správcem.20 

 Ponechává-li správce zpracování na zpracovateli, je povinen uzavřít s ním 

písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 zákona o ochraně osobních 

údajů, která musí obsahovat vymezení úkolů zpracovatele a záruky ohledně zabezpečení 

ochrany dat. 

 Správcem pověřený zpracovatel nemůže zpracováním osobních údajů pověřit 

dalšího zpracovatele (tzv. řetězení zpracovatelů).21 Pouze správce určuje účel a 

prostředky zpracování osobních údajů a nese za celé zpracování odpovědnost. 

Zpracovatel, který je pověřen pouze jasně vymezenými úkoly nemůže sám rozhodovat 

o způsobu, jakým bude zpracování prováděno. Správce i zpracovatel však může na 

základě pracovní nebo jiné obdobné smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů své 

zaměstnance a jiné fyzické nebo právnické osoby. Odpovědnost za toto zpracování nese 

pouze správce nebo zpracovatel (kromě povinností podle § 14 a § 15 zákona o ochraně 

osobních údajů). Ačkoli tyto osoby nejsou samy správci nebo zpracovateli osobních 

údajů, přesto se na ně zákon o ochraně osobních údajů vztahuje, neboť jim ve svém § 14 

a § 15 ukládá povinnost postupovat při zpracování osobních údajů pouze za podmínek a 

v rozsahu stanoveném správcem nebo zpracovatelem, a dále povinnost zachovávat 

mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a přijatých bezpečnostních opatřeních.  

 Zákon o ochraně osobních údajů ukládá povinnosti nejen správci osobních 

údajů, ale i zpracovateli. Podle § 7 zákona o ochraně osobních údajů povinnosti 

stanovené správci v § 5 tohoto zákona platí obdobně i pro zpracovatele. Jedná se 

například o povinnost zpracovávat pouze přesné osobní údaje, povinnost shromažďovat 

osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro 

                                                 
20 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 200. 
21 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 1/2009 - o zpracování osobních údajů na základě 
smluv uzavíraných se zpracovateli (tzv. řetězení zpracovatelů osobních údajů), www.uoou.cz. 
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naplnění stanoveného účelu nebo povinnost uchovávat osobní údaje pouze po 

nezbytnou dobu. 

 Některé povinnosti ukládá zákon o ochraně osobních údajů pouze zpracovateli, 

například § 8 tohoto zákona stanoví, že zjistí-li zpracovatel, že ze strany správce 

dochází k porušování povinností stanovených tímto zákonem, je povinen jej na to 

neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů. 

 Pojem příjemce osobních údajů zákon o ochraně osobních údajů v § 4 písm. o) 

definuje tak, že je jím „každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny“. Dále 

tento zákon stanoví, že za příjemce nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje 

za účelem výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace při zajišťování veřejného 

pořádku a vnitřní bezpečnosti, při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti 

a stíhání trestných činů nebo zajištění významného hospodářského zájmu České 

republiky nebo Evropské unie.22 Obdobně tento pojem definuje i Směrnice 95/46 

v článku 2 písm. g). 

  

3.7.  Souhlas subjektu údajů 

 

Každé zpracování musí mít svůj legální titul. Základním právním titulem 

zpracování je nepochybně souhlas subjektu údajů, kterým se podle § 4 písm. n) zákona 

o ochraně osobních údajů rozumí „svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, 

jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů“. Bez tohoto 

souhlasu lze osobní údaje zpracovávat na základě výjimek uvedených v § 5 odst. 2 

písm. a) až g) zákona o ochraně osobních údajů. Institut souhlasu je definován i 

v článku 2 písm. h) Směrnice 95/46 jako „jakýkoli svobodný, výslovný a vědomý 

projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení k tomu, aby osobní údaje, které se 

jej týkají, byly předmětem zpracování“. 

 V případě souhlasu se zpracováním citlivých údajů je zde úprava ještě přísnější, 

neboť zákon o ochraně osobních údajů v § 9 písm. a) stanoví, že citlivé údaje lze 

zpracovávat, pouze pokud dal subjekt údajů ke zpracování výslovný souhlas. 

                                                 
22 § 3 odst. 6 písm. g) zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.  
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 Poskytnutí souhlasu je právním úkonem, který podle § 37 odst. 1 občanského 

zákoníku musí být učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Absence kterékoli 

uvedené náležitosti znamená absolutní neplatnost poskytnutí souhlasu, a to od počátku. 

Jelikož je souhlas formou uplatnění práva subjektu údajů, může být kdykoli odvolán. 

 Zákon o ochraně osobních údajů pro souhlas se zpracováním osobních údajů 

nestanoví povinnou formu. Ovšem § 5 odst. 4 věta druhá zákona o ochraně osobních 

údajů stanoví, že správce musí být schopen po celou dobu zpracování prokázat, že mu 

subjekt údajů k takovému zpracování svých osobních údajů souhlas poskytl. Důkazní 

břemeno je (např. ve správním řízení) na straně správce, z čehož vyplývá, že i 

konkludentně udělený souhlas musí být dokumentován.  
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4.  Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů v rámci 
pracovněprávních vztahů 

 

4.1. Povinnosti zaměstnavatele před zahájením zpracování osobních 

údajů 

 

4.1.1.  Povinnost stanovit účel zpracování 

 

Logicky první povinností správce ještě před zahájením zpracování osobních údajů 

je podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů stanovení účelu, k němuž 

hodlá osobní údaje zpracovávat. Budoucí správce si musí ujasnit, z jakého důvodu a za 

jakým cílem bude osobní údaje zpracovávat.  

 Jak je již uvedeno výše, správci osobních údajů v některých případech 

zpracování osobních údajů ukládá přímo zákon, který účel zpracování většinou stanoví 

nebo je možné jej z předmětu úpravy daného zákona dovodit. V tomto případě správce 

účel sice sám nestanoví, ale je povinen jej při zpracování sledovat. V právním řádu 

české republiky existuje celá řada zákonů, které zaměstnavatelům ukládají povinnost 

určité zpracování provádět. Příkladem zpracování osobních údajů uložených zákonem 

všem zaměstnavatelům je: 

• dokumentace požární ochrany – zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; 

• evidence o skutečnostech oznamovaných zdravotní pojišťovně – zákon 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; 

• evidence o uskutečněných platbách pojistného - zákon ČNR č. 592/1992 Sb., 

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; 

• evidence o zaměstnancích pro účely pojištění - zákon č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění; 

• evidence o zaměstnancích v souvislosti se zajišťováním BOZP - zákoník práce; 

• evidence pracovní doby zaměstnance - zákoník práce; 

• evidence rizikových prací - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; 

• evidence zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání - zákoník práce; 

• evidence zaměstnávaných osob se zdravotním pojištěním - zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 
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• evidenční listy důchodového pojištění - zákon ČNR č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; 

• kniha úrazů - zákoník práce; 

• mzdové listy pro účely daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - zákon 

ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení; 

• osobní spis – zákoník práce; 

• účet mzdy zaměstnance - zákoník práce. 

 Zákon o ochraně osobních údajů nestanoví žádnou formu stanovení účelu 

zpracování, ale je zřejmé, že bez nějaké deklarace se neobejdeme. Účel zpracování lze 

formulovat v některém z vnitřních aktů zaměstnavatele. Tato informace může být 

obsažena například v pracovním řádu. Zaměstnavatelé se složitější organizační 

strukturou přijímají směrnice, rozhodnutí nebo písemné pokyny, které se věnují přímo 

problematice ochrany osobních údajů. Jde-li o zpracování uložené zákonem, měl by 

správce toto zpracování provádět pod označením, které nezanechává pochybnosti o tom, 

že se jedná o zpracování podle daného právního předpisu (například „mzdové 

účetnictví“).23  

 Zaměstnavatel může provádět i takové zpracování osobních údajů svých 

zaměstnanců, které mu zákon neukládá. Účel zpracování potom musí zaměstnavatel 

vymezit sám. Stanovení účelu musí být prvním úkonem zaměstnavatele, jelikož 

předurčuje řadu jeho dalších povinností a rozhodnutí při následném zpracování 

osobních údajů. 

 Zákon o ochraně osobních údajů nestanoví požadavky na určení účelu 

zpracování, proto musíme vycházet ze Směrnice 95/46, která v článku 6 odst. 1 písm. b) 

požaduje výslovné a legitimní stanovení účelu. Poněkud strohou úpravu § 5 odst. 1 

písm. a) zákona o ochraně osobních údajů doplňuje i Úmluva 108, která v článku 5 

požaduje, aby osobní údaje, které jsou předmětem automatizovaného zpracování, byly 

shromažďovány pro stanovené a oprávněné účely. Implicitní požadavek legitimnosti je 

podpořen ustanovením § 44 odst. 2 písm. a) a § 45 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně 
                                                 
23 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 204. 
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osobních údajů, který stanoví, že správce nebo zpracovatel se dopustí správního deliktu, 

jestliže stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění 

vyplývající ze zvláštního zákona. 

 

4.1.2.  Povinnost stanovit prostředky a způsob zpracování 

 

Druhou povinností v pořadí je podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně 

osobních údajů povinnost „stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů“. 

Správci by mělo být ještě před zahájením zpracování zřejmé, které prostředky a jaký 

způsob zpracování zvolí pro dosažení účelu zpracování osobních údajů. Tato povinnost 

však pro správce není vždy absolutní. Pokud totiž prostředky a způsob zpracování 

osobních údajů stanoví zvláštní právní předpisy (např. zákony o sociálním 

zabezpečení), je správce povinen stanovit prostředky a způsob zpracování osobních 

údajů v rozsahu, ve kterém to, pro správcem vymezený účel, neurčují tyto zvláštní 

právní předpisy. Pokud žádný právní předpis správci prostředky ani způsob zpracování 

nestanoví, musí tak správce osobních údajů učinit sám. 

 Mezinárodní předpisy se orientují na zásady při zpracování osobních údajů, 

takže ekvivalent této povinnosti v nich nenajdeme. 

 Pro stanovení prostředků zpracování (např. technické zařízení) je rozhodující, 

jakým způsobem hodlá správce osobní údaje zpracovávat, zda manuálně, 

automatizovaně nebo kombinací obou těchto metod. 

 Zákon o ochraně osobních údajů opět nepředepisuje formu splnění této 

povinnosti, ale platí to, co je zmíněno výše, že správce musí zvolit takový způsob 

stanovení prostředků a způsobu zpracování osobních údajů, který umožňuje následné 

prokázání splnění této povinnosti. Nejjednodušším způsobem je asi vnitřní předpis 

správce. 

 

4.1.3.  Povinnost získat souhlas subjektu údajů a informovat 

o zpracování 

 

Ještě než správce (zpracovatel) začne osobní údaje zpracovávat, musí zjistit, jestli 

není povinen získat souhlas subjektu údajů, jehož osobní údaje hodlá zpracovávat. 
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V souladu se Směrnicí 95/46 je povinnost získat souhlas subjektu údajů zakotvena v § 5 

odst. 2 a 4 a v § 9 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. 

 Povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů, kterého 

se týkají, je stanovena v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Následuje 

taxativní výčet podmínek vyjmenovaných v písm. a) až g) citovaného ustanovení, při 

jejichž naplnění nemusí správce souhlas získávat. Jedná se o: 

a) zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce; 

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

nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu 

údajů; 

c) je-li to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů; 

d) jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním 

předpisem; 

e) je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce 

nebo jiné dotčené osoby; 

f) poskytuje-li osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci 

veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho 

funkčním nebo pracovním zařazení, nebo, 

g) jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona. 

Na rozdíl od většiny podmínek [pod písm. a), b), d), e) a f)], kdy není třeba 

získat souhlas nikdy, je v případě nezbytné potřeby ochrany životně důležitých zájmů 

subjektu údajů [pod písm. c)] získání souhlasu pouze odloženo. Není-li v tomto případě 

souhlas bez zbytečného odkladu dán, musí správce zpracování ukončit a osobní údaje 

zlikvidovat. 

Ani tady zákon o ochraně osobních údajů nestanoví správci pro splnění této 

povinnosti žádnou formu. Jelikož správce může nést případné důkazní břemeno, zda 

povinnost splnil, je vhodné zvolit formu písemnou. 

 Nejčastěji ze strany zaměstnavatele dochází ke zpracování osobních údajů 

zaměstnanců bez jejich souhlasu z důvodu uvedeném v § 5 odst. 2 písm. a) zákona 

o ochraně osobních údajů. Pokud by zaměstnanec nedal svému zaměstnavateli souhlas 

se zpracováním svých osobních údajů obsažených například v mzdovém listu 

zaměstnance, nemohl by zaměstnavatel plnit svou zákonnou povinnost vést mzdový list, 
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který musí obsahovat stanovené údaje. Vzhledem k výše uvedené výjimce, není udělení 

nesouhlasu nebo neudělení souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů pro 

zaměstnavatele významné. 

 Zpracování osobních údajů nemusí zvláštní zákon správci stanovit přímo. 

Správci může být stanovena určitá povinnost, jejíž splnění může záviset na zpracování 

osobních údajů.  

 Pro zaměstnavatele je dále častá aplikace výjimky uvedené v § 5 odst. 2 písm. b) 

zákona o ochraně osobních údajů. Pracovněprávní vztah je vztahem smluvním. K jeho 

vzniku, změně nebo zániku dochází smlouvou (pracovní smlouva, změna pracovní 

smlouvy) nebo dohodou (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, 

dohoda o rozvázání pracovního poměru). Uvedená výjimka se nevztahuje pouze na 

zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění těchto smluv, ale také na 

zpracování nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, ovšem pouze za 

předpokladu, že k jednání dochází na návrh zaměstnance. Zaměstnavatel tak 

nepotřebuje souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání, které jsou 

nezbytné k tomu, aby subjekt údajů (budoucí zaměstnanec) mohl vstoupit do jednání 

o uzavření smlouvy. Podle § 30 zákoníku práce však zaměstnavatel smí v souvislosti 

s jednáním před vznikem pracovního poměru požadovat pouze takové údaje, které 

bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Mezi tyto osobní údaje 

bezesporu patří jméno, příjmení, bydliště, údaj o dosaženém vzdělání apod., nikoli však 

třeba rodné číslo, neboť toto není pro jednání o uzavření smlouvy potřeba. 

 V pracovněprávních vztazích lze uplatnit také výjimku z povinnosti zpracovávat 

osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů uvedenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona 

o ochraně osobních údajů. Je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných 

zájmů zaměstnavatele, může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu zaměstnance, 

ovšem takové zpracování osobních údajů nesmí být v rozporu s právem zaměstnance na 

ochranu jeho soukromého a osobního života.  

Aplikace tohoto ustanovení zákona je tedy vázána na splnění řady podmínek. 

Zpracování osobních údajů bez souhlasu zaměstnance musí být pro ochranu práv a 

právem chráněných zájmů zaměstnavatele nezbytné, což znamená, že musí nastat 

situace, kdy jsou určitá práva zaměstnavatele ohrožena a to buď tak, že zaměstnanec 

učinil kroky, kterými došlo k narušení určitých právem chráněných zájmů 
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zaměstnavatele, nebo nastala událost, v jejímž důsledku k takovému narušení při 

běžném chodu věci dochází.24 Rozhodně nestačí pouhý předpoklad, že by k takovému 

stavu mohlo někdy v budoucnu dojít. Narušení musí být navíc takové intenzity, že 

dokáže převýšit zájem na ochranu soukromí zaměstnance. Další podmínkou aplikace 

tohoto ustanovení je, že zaměstnavatel nemá jinou reálnou možnost ochrany svých práv 

než právě zpracovávat osobní údaje. 

Frekvence využívání výjimky z povinnosti získat ke zpracování osobních údajů 

souhlas subjektu údajů uvedené v § 5 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů 

je do jisté míry závislá na tom, v jakém oboru a v jakých podmínkách zaměstnanci 

pracují. Zaměstnavatel může zpracovávat osobní údaje zaměstnanců, které shromáždil a 

získal za účelem plnění zákonem stanovených povinností, bez jejich souhlasu, je-li to 

třeba k ochraně životně důležitých zájmů zaměstnanců. Nejčastěji půjde o vážné 

pracovní úrazy, přičemž posouzení, zda jde o životně důležitý zájem zaměstnance, je 

vždy na zaměstnavateli. Výše citované ustanovení umožňuje pouze dočasné zpracování 

osobních údajů zaměstnanců bez jejich souhlasu, neboť zaměstnavatel musí souhlas bez 

zbytečného odkladu získat. 

Ve veřejné správě přichází v úvahu ještě aplikace výjimky z povinnosti 

zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů uvedené v § 5 odst. 2 

písm. f) zákona o ochraně osobních údajů. Toto ustanovení zákona umožňuje 

zaměstnavateli (orgánu státní správy), aby na základě žádosti o poskytnutí informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl osobní 

údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy. Poskytnuté 

informace však musí souviset s veřejnou nebo úřední činností či funkčním nebo 

pracovním zařazením zaměstnance. Poskytnout lze například jméno a příjmení 

úředníka, jeho funkci nebo jeho platové zařazení, ale nikoli údaje, které s výkonem jeho 

funkce nijak nesouvisí, jako například výše jeho platu, osobního ohodnocení či údaje 

o jeho majetkových poměrech nebo předchozím zaměstnání. 

Využití výjimek podle § 5 odst. 2 písm. d) a g) zákona o ochraně osobních údajů 

není v pracovněprávních vztazích příliš časté. 

Úřad například udělil pokutu společnosti K., která porušila povinnost 

stanovenou v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů tím, že v souvislosti 
                                                 
24 Maštalka, J. Zpracování osobních údajů z pohledu práv správce. Právní rádce, 2003, č. 9, str. 44. 
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s nabídkou volného pracovního místa, jako správce osobních údajů uchazeče 

o zaměstnání pana B., zpracovávala osobní údaje bez jeho souhlasu, a to od oznámení 

panu B, že nebyl přijat na uvedené pracovní místo až do provedení skartace jeho 

osobních údajů. V průběhu výběrového řízení se na zpracování osobních údajů 

vztahovala výjimka podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, ale po 

oznámení uchazeči, že na dané pracovní místo nebyl přijat, se na zpracování výše 

uvedená výjimka již nevztahovala. Pokud společnost chtěla osobní údaje pana B. dále 

zpracovávat, musela by k tomu získat jeho souhlas, což se v daném případě nestalo. 

Zákon o ochraně osobních údajů stanoví v § 9 pro získávání souhlasu se 

zpracováním citlivých údajů přísnější podmínky. Souhlas musí být udělen výslovně. 

Správce nemusí souhlas se zpracováním citlivých údajů získat, bude-li údaje 

zpracovávat [ustanovení § 9 písm. b) až i)]: 

b) protože je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů 

nebo jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí hrozícího 

jejich majetku, pokud není možno jeho souhlas získat zejména z důvodů fyzické, 

duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, že je nezvěstný nebo z jiných 

podobných důvodů; 

c) při zajišťování zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví a zdravotního pojištění, 

jedná-li se o výkon státní správy v oblasti zdravotnictví podle zvláštního zákona 

nebo o posuzování zdravotního stavu v jiných případech stanovených zvláštním 

zákonem; 

d) jako nezbytné pro dodržení povinností a práv správce odpovědného za 

zpracování v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, stanovené zvláštním 

zákonem; 

e) zpracování samo sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, 

prováděné v rámci oprávněné činnosti občanského sdružení, nadace nebo jiné 

právnické osoby nevýdělečné povahy (dále jen „sdružení“), a které se týká 

pouze členů sdružení nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se kontaktu 

souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou 

zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů; 

f) protože jsou podle zvláštního zákona nezbytné pro provádění nemocenského 

pojištění, důchodového pojištění (zabezpečení), úrazového pojištění, státní 



 
 

32 
 

sociální podpory a dalších státních sociálních dávek, sociálních služeb, sociální 

péče, pomoci v hmotné nouzi, a sociálně-právní ochrany dětí, a při zajištění 

ochrany těchto údajů v souladu se zákonem; 

g) protože se zpracování se týká osobních údajů zveřejněných subjektem údajů; 

h) jako nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků; 

ch) výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona, nebo  

i) podle zvláštních zákonů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné 

činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po osobách. 

Pro zaměstnavatele má největší význam ustanovení § 9 písm. d) zákona 

o ochraně osobních údajů, neboť může bez výslovného souhlasu zaměstnance 

zpracovávat jeho citlivé údaje v nezbytném rozsahu pro dodržení svých povinností a 

práv v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti. Citované ustanovení odkazuje na 

zákoník práce a zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních 

úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních 

úřadech (služební zákon). Nejčastěji zaměstnavatel zpracovává citlivé údaje 

o zdravotním stavu zaměstnance (pracovní úrazy, těhotenství), nebo údaje o odsouzení 

za trestný čin, je-li to k výkonu zaměstnání potřeba. 

Souhlas se zpracováním ať už „obyčejných“ nebo citlivých osobních údajů musí 

být informovaný. To znamená, že subjekt údajů musí být při udělení souhlasu 

informován o tom, pro jaký účel zpracování (proč budou údaje zpracovávány), a 

k jakým osobním údajům (co neboli jaké údaje budou zpracovávány) je souhlas dáván, 

jakému správci (kdo bude údaje zpracovávat) a na jaké období (jak dlouho budou údaje 

zpracovávány). Souhlas subjektu údajů musí být správce schopen prokázat po celou 

dobu zpracování.25 V případě citlivých údajů je správce podle poslední věty § 9 písm. a) 

zákona o ochraně osobních údajů předem poučit o jeho právech podle § 12 a 21 tohoto 

zákona. Není-li před udělením souhlasu subjekt údajů náležitě informován, pak se jedná 

o zpracování bez souhlasu.  

Další povinností zaměstnavatele, kterou musí plnit zčásti již před započetím 

zpracování osobních údajů a z části v jeho průběhu je informační povinnost podle § 11 

zákona o ochraně osobních údajů, tedy povinnost informovat zaměstnance o tom: 

                                                 
25 Tyto povinnosti jsou shodně uvedeny v § 5 odst. 4 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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• v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, 

• kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a 

• komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. 

Výše citovanou povinnost nemusí zaměstnavatel splnit, pouze jsou-li tyto 

informace zaměstnanci již známy. Dále § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů 

stanoví, že zaměstnanec musí být informován o svém právu na přístup k osobním 

údajům, právu na opravu osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a 

stejně tak i o dalších právech stanovených v § 21 tohoto zákona. Tato povinnost je 

splněna včas jedině v případě, že je zaměstnanec informován o zpracování osobních 

údajů ještě před jeho započetím. 

 K řádnému splnění informační povinnosti je třeba, aby zaměstnavatel stanovil 

rozsah zpracovávaných osobních údajů, a to ideálně taxativním výčtem osobních údajů, 

které hodlá zpracovávat. Ačkoli zákon o ochraně osobních údajů hovoří o povinnosti 

informovat subjekt údajů o účelu zpracování, v praxi často dochází k tomu, že správce 

zpracovává osobní údaje hned k několika účelům. Je zřejmé, že  povinnost informovat 

subjekt údajů se bude vztahovat na všechny účely zpracování. Dále je nezbytné stanovit 

způsob, jakým bude ke zpracování osobních údajů docházet a také identifikovat osobu 

nebo osoby, které budou osobní údaje zpracovávat, a kterým mohou být osobní údaje 

zpřístupněny. Právnické osoby by měly být identifikovány uvedením názvu, sídla a 

popř. identifikačního čísla, fyzické osoby uvedením jména, příjmení, bydliště a data 

narození.26 

V případě, kdy jsou zpracovávány údaje získané přímo od zaměstnance, musí 

mu zaměstnavatel poskytnout informace podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních 

údajů o tom, zda je poskytnutí osobního údaje dobrovolné nebo povinné. Pokud je 

zaměstnanec povinen podle zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, 

musí být poučen nejen o této skutečnosti, ale také o následcích, které by pro něho mělo 

odmítnutí poskytnutí osobních údajů. Pro zaměstnance je důležitá zejména informace 

o dobrovolnosti poskytnutí jeho údajů, jelikož se sám může rozhodnout, které údaje 

zaměstnavateli poskytne a které už ne. Dříve, než zaměstnanec poskytne zaměstnavateli 

dobrovolně své osobní údaje, měl by se zajímat, za jakým účelem jsou tyto údaje 

                                                 
26 Kučerová, A., Bartík, V., Peca, J., Neuwirt, K., Nejedlý, J. Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 
Praha: C. H. Beck, 2003. 
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shromažďovány, neboť sběr nadměrného množství osobních údajů je celkem běžnou 

praxí zaměstnavatelů. 

Také z informační povinnosti existují v § 11 odst. 3 zákona o ochraně osobních 

údajů výjimky. Jestliže zaměstnavatel nezískal osobní údaje od zaměstnance, není 

povinen mu poskytovat informace podle § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, 

ovšem pouze za předpokladu, že se jedná o zpracování osobních údajů: 

a) výlučně pro účely výkonu státní statistické služby, vědecké nebo archivní účely 

a poskytnutí takových informací by vyžadovalo neúměrné úsilí nebo 

nepřiměřeně vysoké náklady; 

b) uložené mu zvláštním zákonem, nebo je-li takových údajů třeba k uplatnění práv 

a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů; 

c) oprávněně zveřejněných, nebo 

d) získaných se souhlasem subjektu údajů. 

Mnohem častější je využití liberace z informační povinnosti podle § 11 odst. 5 

zákona o ochraně osobních údajů. Zaměstnavatel je povinen při zpracování osobních 

údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) a § 9 písm. h) výše citovaného zákona zaměstnance 

informovat o zpracování jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu. Ke splnění 

informační povinnosti nemusí výjimečně dojít před zahájením zpracování osobních 

údajů, ale až v jeho průběhu. 

Zákon o ochraně osobních údajů neřeší, jakou formu by měly poskytované 

informace mít. Je však vhodné, aby zaměstnavatel zvolil takovou formu, aby byl 

schopen splnění informační povinnosti prokázat.  

 

4.1.4.  Oznamovací povinnost 

 

Zaměstnavatel musí s předstihem zjistit, zda se na jím připravované zpracování 

nevztahuje oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů. Tento 

zákon stanoví, že ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje, je povinen tuto 

skutečnost oznámit Úřadu před započetím zpracování osobních údajů. Zaměstnavatel 

tedy musí písemně Úřadu oznámit, že hodlá osobní údaje zpracovávat, přičemž jeho 

oznámení musí obsahovat: 

a) příjmení osob, které jsou jeho statutárními zástupci, 
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b) účel nebo účely zpracování, 

c) kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají, 

d) zdroje osobních údajů, 

e) popis způsobu zpracování osobních údajů, 

f) místo nebo místa zpracování osobních údajů, 

g) příjemce nebo kategorie příjemců, 

h) předpokládaná předání osobních údajů do jiných států, 

i) popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle § 13. 

Nejjednodušší způsob, jakým lze splnit oznamovací povinnost, je vyplnění 

formuláře zveřejněného na internetových stránkách Úřadu.27 Postup Úřadu při registraci 

oznámených zpracování je upraven v § 16, § 17 a § 17a zákona o ochraně osobních 

údajů. Pokud oznámení obsahuje všechny výše uvedené náležitosti, lze po uplynutí 

lhůty 30 dnů ode dne doručení oznámení Úřadu zahájit zpracování osobních údajů. 

Úřad následně zapíše informace uvedené v oznámení do registru a na žádost správce 

vydá o provedení registrace osvědčení. Pokud však v oznámení některé náležitosti 

chybí, zašle Úřad oznamovateli výzvu, ve které ho upozorní na chybějící nebo 

nedostatečné informace a zároveň stanoví lhůtu k doplnění oznámení. Neobdrží-li Úřad 

doplnění oznámení ve stanovené lhůtě, nahlíží se na učiněné oznámení tak, jako by 

nebylo podáno. Na výše uvedený postup Úřadu se nevztahuje správní řád. 

Vznikne-li z oznámení důvodná obava, že by mohlo při zpracování osobních 

údajů dojít k porušení tohoto zákona o ochraně osobních údajů, zahájí Úřad z vlastního 

podnětu správní řízení. Zjistí-li Úřad, že správce oznámeným zpracováním neporušuje 

podmínky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, řízení zastaví a zpracování 

zapíše do registru. Zpracování osobních údajů lze zahájit nejdříve dnem následujícím po 

provedení zápisu. Pokud oznámené zpracování nesplňuje zákonem o ochraně osobních 

údajů stanovené podmínky, Úřad zpracování osobních údajů nepovolí. 

Registrace je prováděna na evidenčním principu a registrační osvědčení tak 

pouze deklaruje, že správce splnil svou povinnost dle § 16 zákona o ochraně osobních 

údajů, nikoli však, že bude i ve skutečnosti toto zpracování provádět v souladu se všemi 

povinnostmi stanovenými výše uvedeným zákonem. Skutečný stav zpracování a jeho 

                                                 
27 www.uoou.cz 
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soulad se zákonnými požadavky Úřad zjišťuje v rámci svých dozorových, nikoli 

registračních kompetencí. Registrace tedy není povolením zpracování osobních údajů. 

V případě, že správce, jehož oznámení bylo zapsáno do registru, porušuje 

podmínky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, rozhodne Úřad o zrušení 

registrace. Stejně rozhodne Úřad (z vlastního podnětu nebo na žádost správce) i 

v případě, že pomine účel, pro který bylo zpracování zaregistrováno. 

Smyslem oznamovací povinnosti je získání informací o tom, kdo a jakým 

způsobem hodlá osobní údaje zpracovávat, aby, v případě, že by zpracování 

nesplňovalo podmínky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, mohl Úřad 

zasáhnout ještě předtím, než dojde k samotnému zpracování osobních údajů. 

Registrace je veřejnou záležitostí, proto jsou informace zapsané do registru 

veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Úřad zveřejňuje údaje 

z registru, s výjimkou popisu způsobu zpracování a popisu opatření k zajištění ochrany 

osobních údajů, elektronicky. Naproti tomu zrušené registrace oznamuje Úřad ve 

Věstníku Úřadu.28 

Oznamovací povinnost však správce podle § 18 zákona o ochraně osobních 

údajů nemá, pokud zpracovává osobní údaje: 

a) které jsou součástí datových souborů veřejně přístupných na základě zvláštního 

zákona, 

b) které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba 

k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, nebo 

c) jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo 

odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdružení, a které se týká 

pouze členů sdružení, nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se 

kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou 

zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů. 

Pro správce není vždy jednoduché určit, zda se na ně oznamovací povinnost 

vztahuje nebo ne, a tak v praxi dochází k tomu, že správci oznamují Úřadu zpracování, 

které této povinnosti nepodléhá. 

Zaměstnavateli ukládá většinu jím prováděného zpracování zákon, takže se na 

jeho zpracování uplatní výjimka z oznamovací povinnosti podle § 18 odst. 1 písm. b) 

                                                 
28 § 35 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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zákona o ochraně osobních údajů. Avšak i on musí určitou oznamovací povinnost plnit, 

neboť podle § 18 odst. 2 výše citovaného zákona musí způsobem umožňujícím dálkový 

přístup nebo jinou vhodnou formou zpřístupnit informace týkající se účelu zpracování, 

kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování 

osobních údajů.  

Pokud se zaměstnavatel rozhodne, že bude provádět zpracování osobních údajů, 

které mu žádný zákon neukládá, musí splnit oznamovací povinnost podle § 16 zákona 

o ochraně osobních údajů. Registrace není zpoplatněna, takže zaměstnavateli 

v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti nevznikají téměř žádné výdaje.  

 

4.2. Povinnosti zaměstnavatele v průběhu zpracování osobních údajů 

zaměstnanců 

 

 Na rozdíl od povinností, které má správce ještě před započetím zpracování 

osobních údajů, musí v průběhu jejich zpracování plnit všechny současně. Povinnosti, 

které musí správce v průběhu zpracování osobních úkolů plnit, jsou uvedeny v § 5, 9, 

10, 11 a 13 zákona o ochraně osobních údajů. Vzhledem k tomu, že je správce musí 

plnit všechny současně je jejich pořadí nepodstatné. 

 

4.2.1.  Povinnost zpracovávat přesné osobní údaje 

 

 První povinností, kterou zákon o ochraně osobních údajů v § 5 odst. 1 písm. c) 

ukládá správci (zaměstnavateli) je povinnost zpracovávat pouze přesné osobní údaje, 

které byly získány v souladu s výše citovaným zákonem. Současně je zaměstnavateli 

uložena povinnost zpracovávané osobní údaje v případě nezbytnosti aktualizovat, a 

jestliže zjistí, že jím zpracovávané údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, 

provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, kterými zákon o ochraně osobních 

údajů rozumí zejména blokování osobních údajů a jejich následnou opravu nebo 

doplnění, případně likvidaci. Ačkoli zákon o ochraně osobních údajů nehovoří 

o povinnosti ověřovat přesnost osobních údajů, je v praxi třeba tak ke splnění výše 

uvedené povinnosti činit. 
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 Jednou z podmínek nutných ke splnění této povinnosti je, aby zaměstnavatel 

zpracovával osobní údaje, které získal v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, 

což znamená, že mu buď zpracování údajů ukládá zvláštní zákon, nebo k jejich 

zpracování získal souhlas zaměstnance. Jiný způsob tento zákon neumožňuje. 

 Většina osobních údajů, které zaměstnavatel zpracovává, pochází přímo od 

zaměstnanců, takže v praxi zaměstnavateli nečiní potíže zpracovávat přesné osobní 

údaje nebo je aktualizovat. V některých případech sám zvláštní zákon stanoví 

zaměstnanci povinnost oznámit změny údajů zaměstnavateli.29 Jindy může být 

zaměstnanci povinnost oznámit bez zbytečného odkladu změny osobních údajů uložena 

přímo zaměstnavatelem prostřednictvím vnitřního aktu. 

 V § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů je dále výslovně 

uvedeno, že nepřesné osobní údaje lze zpracovat, avšak pouze v mezích uvedených 

v § 3 odst. 6 tohoto zákona. Oprávnění zpracovat nepřesné údaje je tak omezeno na 

taxativně uvedené účely, které zvláštní zákony vyhrazují určitým institucím (například 

Policii České republiky). Takto zpracované osobní údaje musí být za nepřesné označeny 

a vedeny odděleně od ostatních údajů. 

 

4.2.2.  Povinnost shromažďovat údaje odpovídající účelu a 

v nezbytném rozsahu 

  

Jako druhá v pořadí je v zákoně o ochraně osobních údajů v § 5 odst. 1 písm. d) 

uvedena povinnost shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a 

v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění stanoveného účelu.  

 Zaměstnavatelé ve většině případů provádějí zpracování osobních údajů svých 

zaměstnanců, která jsou jim uložena přímo zákonem a u nichž je zákonem nebo 

prováděcím předpisem stanoven i rozsah osobních údajů a to alespoň jejich výčtem. 

Jako příklad takového stanovení rozsahu zpracování je zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, který v § 38j odst. 2 stanoví, jaké osobní údaje musí pro daňové účely 

obsahovat mzdový list. Pokud by zaměstnavatel k danému účelu zpracovával i jiné 

                                                 
29 § 38k odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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osobní údaje, pak by jeho zpracování nebylo v souladu se zákonem o ochraně osobních 

údajů. 

 Plnění povinnosti zpracovávat údaje odpovídající účelu a v nezbytném rozsahu 

je pro zaměstnavatele složitější v případě, že zpracovávají osobní údaje na základě 

vlastního rozhodnutí. Zde zákon zaměstnavateli nestanoví, jaké osobní údaje má 

shromažďovat, a tak je na něm, aby posoudil, které údaje jsou k dosažení jím 

stanoveného účelu nutné.  

 Zaměstnavatel je podle § 312 odst. 1 zákoníku práce oprávněn vést osobní spis 

zaměstnance, který smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce 

v pracovněprávním vztahu.30 Žádný obecně závazný právní předpis však jednoznačně 

nestanoví rozsah osobní evidence. Aby mohl zaměstnavatel řádně plnit své povinnosti 

uložené mu zvláštními zákony, musí zpracovávat celou řadu osobních údajů, které jsou 

součástí osobního spisu zaměstnance. Současně s přijetím nového zaměstnance do 

pracovního poměru je třeba založit personální evidenci, která obsahuje zejména:31 

� osobní údaje 

• žádost uchazeče o zaměstnání, 

• zápočtový list od předcházejícího zaměstnavatele, 

• osobní dotazník, 

• životopis, 

• fotokopie dokladu o dosaženém vzdělání, 

• doklady o dalším vzdělání, 

• vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti zaměstnance, 

• změny v osobních údajích, 

� smlouvy 

• pracovní smlouva, její dodatky a změny, 

• dohoda o hmotné odpovědnosti, 

• dohoda o pracovní činnosti, 

• dohoda o provedení práce, 

� práce a chování 

                                                 
30 Podle § 3 zákoníku práce se jimi rozumí pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. 
31 Příručka pro personální a platovou agendu. Osobní spis zaměstnance, www.mpsv.cz. 
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• hodnocení zaměstnance 

• převedení a přeložení 

• změna pracovního zařazení 

• upozornění na nedostatky v práci 

• stížnosti zaměstnance a jejich vyřízení 

� příjmy a požitky 

• mzdový nebo platový výměr 

• evidence o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti 

• evidence záloh 

• evidence daní z příjmů ze závislé činnosti 

• evidence příspěvků na zdravotní a sociální pojištění 

• evidence jiných pojištění 

• evidenční list pro důchodové zabezpečení 

• půjčky a výpomoci 

• podnikový byt 

� pracovní doba 

• evidence pracovní doby 

• evidence práce přesčas 

• evidence pracovní pohotovosti 

• evidence noční práce 

• evidence nepřítomnosti v práci 

• evidence pracovní neschopnosti 

• evidence o dovolené na zotavenou 

Všechny výše uvedené dokumenty by měly obsahovat pouze ty informace, které 

jsou ke splnění zákonem stanovené povinnosti nezbytné. Zaměstnavatel by měl před 

uzavřením pracovní smlouvy například zjistit, zda je zaměstnanec schopen určitou práci 

vykonávat bez újmy na zdraví, proto by si měl vyžádat lékařský posudek, ze kterého je 

zřejmé, zda zaměstnanec je či není schopen sjednaný druh práce vykonávat.32 Vyjádření 

lékaře ke zdravotní způsobilosti zaměstnance by mělo být pouze v rozsahu „schopen – 

                                                 
32 § 103 odst. 1 zákoníku práce. 
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neschopen – schopen s omezením“.33 Povinnost zaměstnavatele zjistit zdravotní 

způsobilost zaměstnance ho rozhodně neopravňuje ke zjišťování zdravotního stavu 

zaměstnance, neboť údaje o zdravotním stavu jsou údaji citlivými.34 

Avšak ne všechny informace obsažené v osobním spise zaměstnance zaměstnavatel 

skutečně zpracovává. Nemůže ovlivnit například to, co všechno zaměstnanec napíše do 

svého životopisu. Naproti tomu může zaměstnavatel ovlivnit rozsah osobních údajů 

získaných prostřednictvím osobního dotazníku.  

Zákoník práce v § 316 odst. 4 zaměstnavateli vyžadování a tedy zpracování 

některých osobních údajů dokonce zakazuje. Jedná se o informace, které bezprostředně 

nesouvisejí s pracovněprávním vztahem, zejména jde o informace ohledně: 

a) těhotenství, 

b) rodinných a majetkových poměrů, 

c) sexuální orientaci, 

d) původu, 

e) členství v odborové organizaci, 

f) členství v politických stranách nebo hnutích, 

g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, 

h) trestněprávní bezúhonnosti. 

Je-li dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-

li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zákoník práce nebo 

zvláštní právní předpis, může zaměstnavatel informace uvedené pod písmeny a), b) a h) 

zpracovávat. 

 Osobní spisy zaměstnanců někdy obsahují i nejrůznější kopie dokladů obsahující 

osobní údaje, které nejen že nejsou shromažďovány v nezbytném rozsahu, ale jsou 

mnohdy dokonce pořizovány v rozporu se zákonem. Takovými doklady jsou například 

občanský průkaz nebo cestovní pas. Uchovávání kopií osobních dokladů je přitom 

považováno za zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, 

které by mělo stejně jako jiné druhy zpracování probíhat pouze v jeho mezích a 

                                                 
33 D´Ambrosová, H. Vedení osobního spisu zaměstnance. Mzdy a personalistika v praxi, 2006, č. 10, 
str. 25. 
34 D´Ambrosová, H. Ochrana osobních údajů v personalistice od roku 2005. Praha: Pragoeduca, 2005, 
str. 35. 



 
 

42 
 

v souladu s platným zvláštním právním předpisem. Zákon č. 559/2004 Sb.,35 který 

novelizuje mimo jiné zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a zákon 

č. 329/1999 Sb., o cestovních pasech, doplnil tyto zákony o ustanovení, která zakazují 

pořizovat jakýmikoli prostředky kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu bez 

souhlasu36 občana, kterému byl občanský průkaz nebo cestovní doklad vydán, pokud 

zvláštní právní předpis37 nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, 

nestanoví jinak. I v případě, že zaměstnanec udělí k pořízení kopie svého osobního 

dokladu souhlas, musí zaměstnavatel dodržet další principy ochrany dat, tj. legitimitu, 

přiměřenost a účelovost zpracovávaných osobních údajů, neboť podmínky pro 

pořizování kopií osobních dokladů je nutné chápat a vykládat pouze v celém kontextu 

souboru práv a povinností správce podle zákona o ochraně osobních údajů.38 

Materiály vedené v osobním spise zaměstnance by měly vždy sloužit výhradně 

pro interní potřebu zaměstnavatele.  

 

4.2.3.  Povinnost uchovávat osobní údaje pouze po nezbytnou dobu 

  

Další povinností správce osobních údajů je podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona 

o ochraně osobních údajů povinnost uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je 

nezbytná k účelu jejich zpracování. Provádí-li zaměstnavatel zpracování uložené mu 

zákonem, pak lhůta pro uchování osobních údajů je stanovena tímto zákonem. Zákon 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v § 35a odst. 4 

stanoví, že mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely 

důchodového pojištění jsou zaměstnavatelé povinni uchovávat po dobu 30 kalendářních 

                                                 
35 kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
36 V případě pochybností ohledně obsahu pojmu souhlas je odkazováno na příslušné ustanovení § 5 
zákona o ochraně osobních údajů. 
37 Tímto zvláštním právním předpisem je například zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, který upravuje podmínky pro provádění identifikace fyzických osob a uchovávání údajů také 
prostřednictvím kopií dokladů. 
38 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 6/2004 - o kopírování dokladů z pohledu zákona 
o ochraně osobních údajů, (www.uoou.cz). 
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roků následujících po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy nebo účetní 

záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele 

starobního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se 

týkají. Podle § 31 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou zaměstnavatelé 

(účetní jednotky) povinni uchovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po 

dobu 5 nebo10 let. 

 Zákoník práce v § 312 uvádí, že osobní spis zaměstnance smí obsahovat jen 

písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu. Jedná se 

nejen o období, kdy zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele, ale i o další dobu, kdy lze 

předpokládat vzájemné uplatňování nároků účastníků pracovněprávního vztahu. Kdyby 

zaměstnavatel neměl pro tyto případy uschovány příslušné dokumenty, mohl by se 

dostat do důkazní nouze.39 

 Při stanovování lhůt u zpracování osobních údajů prováděných z vlastního 

rozhodnutí správce je rozhodující jím stanovený a deklarovaný účel zpracování. 

Pomůckou k určení doby zpracování osobních údajů může být i § 329 odst. 1 zákoníku 

práce, který stanoví, že promlčení pracovněprávních nároků se řídí občanským 

zákoníkem. Obecná promlčecí doba je dle § 101 občanského zákoníku tříletá a v řadě 

případů by tak zaměstnavatel neměl uchovávat osobní údaje zaměstnanců déle než 

3 roky. Kratší promlčecí lhůta je u náhrady škody, která je podle § 106 občanského 

zákoníku dvouletá. 

 Po uplynutí doby nezbytné k účelu zpracování osobních údajů správce povinen 

zpracovávané osobní údaje zlikvidovat (viz níže). Věta druhá § 5 odst. 1 písm. e) 

zákona o ochraně osobních údajů však stanoví, že po uplynutí doby nezbytné k účelu 

zpracování osobních údajů mohou být osobní údaje uchovávány, ale pouze pro účely 

státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Avšak i při použití 

pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat, jakmile je 

to možné. Správce nemůže uchovávat osobní údaje po uplynutí doby nezbytné k účelu 

zpracování pro vytváření vlastních statistik s odvoláním na výše uvedené ustanovení.  

                                                 
39 Jouza, L., Ochrana osobních práv zaměstnance. Bulletin advokacie, 2008, č. 6, str. 34. 
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Zpracování osobních údajů pro účely statistické, vědecké či pro účely archivnictví je 

možné provádět, jen je-li to stanoveno zákonem.40 

  

4.2.4.  Povinnost zpracovávat osobní údaje v souladu s původním 

účelem 

  

V ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů je správci 

uložena povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly 

shromážděny. Zákon k tomu dále dodává, že zpracovávat osobní údaje k jinému účelu 

lze, jen dal-li k tomu subjekt údajů předem souhlas, nebo v mezích ustanovení § 3 

odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. 

 Pokud zaměstnavatel zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců v rozsahu 

nezbytném ke splnění zákonem stanovených povinností, je nezbytné, aby tyto údaje 

zpracovával pouze k účelu vymezenému zákonem. Zaměstnavatel, který podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zpracovává údaj o mzdě zaměstnance, nesmí tento 

údaj zveřejnit na svých internetových stránkách například za účelem nalákání nových 

zájemců o práci na dobré platové podmínky. Samozřejmě je možné, aby společnost při 

hledání vhodného kandidáta na volné místo řidiče autobusu na internetu zveřejnit, že 

nástupní mzda řidiče autobusu je 25 000 Kč, ale ne informaci, že mzda Jana Nováka, 

řidiče autobusu, činila v lednu 2008 20 357 Kč. 

 V případě, že zaměstnavatel stanovil účel zpracování sám, záleží splnění výše 

uvedené povinnosti na tom, jak účel stanovil. Účel musí být vymezen srozumitelně a 

jednoznačně. Pokud však správce stanoví účel zpracování osobních údajů příliš úzce, 

může se snadno dostat do situace, kdy jím prováděné zpracování již nebude v souladu 

s takto úzce stanoveným účelem.  

 

4.2.5.  Povinnost shromažďovat osobní údaje otevřeně 

  

Další povinností správce uvedenou v § 5 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně 

osobních údajů je povinnost shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně. Je vyloučeno, 

                                                 
40 Zejména zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, nebo zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 
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aby správce shromažďoval osobní údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti, 

tedy aby maskoval skutečný účel zpracování.  

 Tato povinnost je často porušována obchodníky, kteří se za účelem poznání 

spotřebních zvyklostí nebo přání svých klientů snaží získat co nejvíce informací 

o těchto subjektech, přičemž tyto informace získávají například prostřednictvím účasti 

klientů v spotřebitelské soutěži. Soutěžící vyplní dotazník nebo odpoví na nejrůznější 

soutěžní otázky za účelem výhry. Obchodníci však tyto údaje dále využijí k vytvoření 

nabídky svých produktů, která bude co nejvíce odpovídat potřebám jejich klientů. 

 Problém maskovaného shromažďování osobních údajů může samozřejmě 

existovat i v pracovněprávních vztazích. Pokud zaměstnavatel požaduje po uchazeči 

o zaměstnání rukou psaný životopis za účelem zpracování jeho osobních údajů 

získaných z grafologického posudku, musí o tomto úmyslu uchazeče informovat, neboť 

základním požadavkem na otevřené shromažďování je to, že subjekt údajů 

o shromažďování ví.41 

 

4.2.6.  Povinnost nesdružovat osobní údaje 

  

Povinnost nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, je 

zakotvena v § 5 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně osobních údajů. Při dodržení 

povinnosti správce zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly 

shromážděny, je porušení povinnosti nesdružovat osobní údaje u řady zpracování 

vyloučeno. Zakotvení této povinnosti se sice jeví jako nadbytečné, ale některým 

správcům může usnadnit pochopení problematiky ochrany osobních údajů. 

 Zaměstnavatel je povinen ke splnění zákonem stanovených povinností 

zpracovávat řadu osobních údajů svých zaměstnanců. Každé jím prováděné zpracování 

musí mít také vymezený účel. Aby zaměstnavatel mohl splnit povinnost nesdružovat 

osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, musí soubory údajů získané 

k jednotlivým účelům řádně označit (např. kniha úrazů nebo evidence pracovní doby) a 

vést je odděleně.  

 

                                                 
41 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 260. 
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4.2.7.  Povinnost přijmout bezpečnostní opatření 

  

Zákon o ochraně osobních údajů stanoví správci i zpracovateli v § 13 povinnost 

přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 

k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

Tato povinnost musí být splněna během zpracování osobních údajů i po jeho ukončení. 

 Jelikož zákon o ochraně osobních údajů nestanoví žádné prostředky k zajištění 

požadované ochrany osobních údajů, musí si způsob zabezpečení osobních údajů (až na 

výjimky u zákonem uložených zpracování) určit správce sám především s ohledem na 

své finanční, prostorové i personální možnosti. Povahu konkrétních opatření určuje 

především způsob zpracování osobních údajů. Logicky bude u manuálního zpracování 

vyžadováno jiné zabezpečení osobních údajů než u zpracování automatizovaného. 

Jistou inspirací pro správce při vymezování bezpečnostních opatření může být 

registrační formulář42 zveřejněný na internetových stránkách Úřadu, který obsahuje 

následující demonstrativní výčet bezpečnostních opatření: 

� pro manuální i automatizované zpracování: 

• zámky, mříže apod.; 

• elektronické zabezpečení; 

• centrální pult ochrany; 

• bezpečnostní směrnice; 

• dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením; 

� pro automatizované zpracování: 

• přístupová práva; 

• antivirová ochrana; 

• bezpečnostní zálohy; 

• bezpečnostní směrnice; 

• krytování; 

• jiné. 

                                                 
42 Registrační formulář je k dispozici na webových stránkách Úřadu, www.uoou.cz. 
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Další pomůckou je i úvodní ustanovení č. 46 Směrnice 95/46, které stanoví, že 

„ochrana práv a svobod dotčených osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

vyžaduje, aby byla přijata příslušná technická a organizační opatření jak při přípravě 

zpracování, tak při jeho provádění, s cílem zajistit především bezpečnost a zabránit 

jakémukoliv neoprávněnému zpracování; /.../ tato opatření musí zajistit odpovídající 

úroveň bezpečnosti s ohledem na odbornou úroveň a náklady na jejich provedení 

v souvislosti s riziky vyplývajícími ze zpracování údajů a z povahy údajů, které mají být 

chráněny“. 

Zaměstnavateli Z. byla Úřadem udělena pokuta za to, že v souvislosti se 

zpracováním účetních dokladů obsahujících osobní údaje jeho zaměstnanců v rozsahu 

jméno, příjmení, rodné číslo a výše mzdy, uchovával účetní doklady v neuzamčené 

volně přístupné skříni, následkem čehož došlo k jejich ztrátě. V tomto případě 

zaměstnavatel, jakožto správce osobních údajů svých zaměstnanců, porušil povinnost 

stanovenou v § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, neboť nezabezpečil 

uvedené účetní doklady proti jejich možnému zneužití, ztrátě nebo jinému 

neoprávněnému zpracování  

 Zaměstnavatel by měl také určit, kdo je za zpracování osobních údajů 

zodpovědný. Nejlepším prostředkem bude zřejmě zakotvení odpovědnosti ve vnitřním 

aktu. Vhodně zvolený dokument může zaměstnavateli ulehčit práci s plněním 

povinností, např. podle § 14 a 15 zákona o ochraně osobních údajů, které jsou ve 

skutečnosti rovněž povinnostmi správce. Neúplné nebo chybné určení odpovědnosti za 

zpracování osobních údajů je třeba považovat za nedostatek v plnění zákonem 

stanovené povinnosti, neboť jeho důsledkem je riziko neoprávněného nebo nahodilého 

přístupu k osobním údajům.43 

 Správce nebo zpracovatel osobních údajů má dále povinnost zpracovat a 

dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany 

osobních údajů. Formu dokumentace ke splnění této povinnosti však zákon o ochraně 

osobních údajů nestanoví. 

 

                                                 
43 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 264. 
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4.3. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení zpracování 

  

Zaměstnavateli jsou zákonem o ochraně osobních údajů uloženy nejen 

povinnosti před zahájením nebo v průběhu zpracování osobních údajů, ale také 

povinnosti, které musí splnit při ukončení zpracování, a povinnosti, které přetrvávají i 

po skončení zpracování osobních údajů. 

 Jak je již uvedeno výše, povinnost přijmout bezpečnostní opatření uvedená 

v § 13 zákona o ochraně osobních údajů přetrvává i po ukončení zpracování osobních 

údajů. Tato povinnost logicky končí společně s likvidací osobních údajů. 

 Pokud zaměstnavatel hodlá ukončit zpracování osobních údajů, je povinen podle 

§ 19 zákona o ochraně osobních údajů neprodleně oznámit Úřadu, jak naložil 

s osobními údaji. Tuto povinnost však musí splnit pouze v případě, že se na zpracování 

těchto osobních údajů vztahuje oznamovací povinnost. Toto ustanovení však nemá 

v praxi velký význam, jelikož porušení povinnosti stanovené v § 19 zákona o ochraně 

osobních údajů nelze kvalifikovat jako správní delikt. 

 Další povinnost je správci uložena v § 20 zákona o ochraně osobních údajů, 

který stanoví, že „správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést 

likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje 

zpracovávány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21“. Pro správce je 

rozhodující to, že zpracování osobních údajů končí právě a pouze likvidací osobních 

údajů. 

 V praxi je vhodné, aby zaměstnavatel předem stanovil podmínky likvidace 

osobních údajů například interním předpisem nebo přijetím spisového a skartačního 

řádu. Likvidaci údajů uchovávaných v elektronické podobě je možné provádět prakticky 

každý den, neboť se jedná o jednoduchý úkon spočívající ve výmazu či přepisu 

datového souboru nebo zničení nosiče dat. Podobná situace je i v případě osobních 

údajů uchovávaných v listinné podobě. Zaměstnavatel by měl k likvidaci přistupovat 

podle spisového a skartačního řádu a listiny skartovat popř. na listinách začernit ty 

osobní údaje, které již nehodlá dále zpracovávat. O všech způsobech likvidace osobních 

údajů platí, že musí skutečně dojít k vyloučení dalšího zpracování osobních údajů 

včetně vyloučení obnovy zpracování. 
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 Zákon o ochraně osobních údajů uvádí v § 20 odst. 2 výjimky, na základě 

kterých je možné osobní údaje zpracovávat i po pominutí původního účelu zpracování. 

Osobní údaje je poté možné zpracovávat pouze pro účely archivnictví a uplatňování 

práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. Možnost aplikace 

této výjimky stanoví výhradně zvláštní zákon.44 

 Ačkoli porušení povinnosti provést likvidaci osobních údajů není správním 

deliktem podle zákona o ochraně osobních údajů, lze nesplnění této povinnosti 

sankcionovat, neboť neprovedení likvidace osobních údajů po uplynutí doby je 

projevem nesplnění povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. e) výše citovaného zákona. 

 Existují také situace, kdy dosavadní správce ukončuje zpracování osobních 

údajů, v němž pokračuje jeho nástupce. Typickým příkladem je § 338 zákoníku práce, 

který v druhém odstavci stanoví, že „ dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo 

části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části 

k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 

v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele“. Aby tato situace mohla nastat, nesmí 

pominout účel, ke kterému byly osobní údaje shromážděny. V opačném případě musí 

být osobní údaje, vůči kterým účel zpracování pominul, zlikvidovány.  

 

4.4.  Povinnosti zpracovatele 

  

Následující povinnosti má každý, kdo je zpracovatelem podle § 4 odst. k) 

zákona o ochraně osobních údajů, tedy ten, kdo na základě zvláštního zákona nebo 

pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů. 

 Pokud subjekt hodlá zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel a nemá k tomu 

zákonné zmocnění, musí podle § 6 zákona o ochraně osobních údajů uzavřít smlouvu 

o zpracování osobních údajů. Tato smlouva musí mít písemnou formu, musí v ní být 

zejména výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se 

uzavírá a dále musí obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním 

zabezpečení ochrany osobních údajů. 

                                                 
44 Např. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 
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 Zákon o ochraně osobních údajů v § 7 stanoví, že „povinnosti stanovené v § 5 

platí obdobně také pro zpracovatele“. Zpracovatel má tedy stejné povinnosti jako 

správce. Nelze ovšem přehlédnout skutečnost, že zpracovatel, který zpracovává osobní 

údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, může být nadán pouze takovým 

rozsahem oprávnění při zpracování osobních údajů, které má správce sám. 

 Zpracovatel má navíc ještě další povinnost, kterou mu ukládá § 8 zákona 

o ochraně osobních údajů. Pokud zjistí, že správce porušuje povinnosti stanovené 

zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit 

zpracování osobních údajů. V případě, že by tak neučinil, odpovídal by za škodu 

vzniklou subjektu údajů společně a nerozdílně se správcem údajů. 

 Na zpracovatele se vztahují i další povinnosti. Následující ustanovení zákona 

o ochraně osobních údajů výslovně stanoví, že splnění povinností se vztahuje jak na 

správce, tak na zpracovatele osobních údajů. Jedná se o povinnosti: 

• dbát při zpracování osobních údajů, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých 

právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na 

ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života 

subjektu údajů (§ 10); 

• přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jako i k jinému zneužití 

osobních údajů (§ 13); 

• stanovit podmínky a rozsah, za nichž a v něm zaměstnanci správce nebo 

zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy 

se správcem nebo zpracovatelem (§ 14); 

• provést likvidaci osobních údajů podle pokynu správce (§ 20); 

• odstranit závadný stav při zpracování osobních údajů (§ 21 odst. 2); 

Povinnosti stanovené v § 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů, které jsou primárně 

uloženy správci, může za něho splnit zpracovatel. 
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4.5. Povinnosti zaměstnanců při zpracování osobních údajů 

 

Zákonem o ochraně osobních údajů jsou uloženy povinnosti nejen správcům a 

zpracovatelům osobních údajů, ale také fyzickým osobám, které osobní údaje fakticky 

zpracovávají. Výslovně a přímo fyzickým osobám jsou uloženy dvě povinnosti. 

 

4.5.1. Povinnost zpracovávat osobní údaje za stanovených  

podmínek 

  

První z nich je podle §14 zákona o ochraně osobních údajů povinnost 

zpracovávat osobní údaje za stanovených podmínek. Ve výše uvedeném ustanovení je 

zakotvena povinnost zaměstnanců správce nebo zpracovatele a jiných osob, které 

zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, 

zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem 

stanoveném. 

 Každý zaměstnanec je od vzniku pracovního poměru povinen konat práce podle 

pokynů zaměstnavatele.45 Povinnost uložená zaměstnanci v § 14 zákona o ochraně 

osobních údajů vztahuje tuto povinnost i na nakládání s osobními údaji. 

 Ke splnění této povinnosti je třeba, aby správce nebo zpracovatel vytvořil 

organizační a technické podmínky. Vůči vlastním zaměstnancům lze podmínky pro 

splnění povinnosti stanovit vnitřním aktem, ale výjimkou nejsou ani smluvní ujednání. 

Stejně jako při plnění povinnosti přijmout odpovídající opatření k zabezpečení osobních 

údajů i zde je pro stanovení podmínek rozhodující správcem zvolený způsob a 

prostředky zpracování. Správce by tedy měl stanovit způsob, jakým mají jeho 

zaměstnanci s osobními údaji nakládat (např. zamykat písemnosti při opuštění 

pracoviště, využívat přístupových hesel při práci s počítačem), o tomto zaměstnance 

poučit a také plnění stanovených podmínek kontrolovat. 

 Porušení povinnosti podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů není správním 

deliktem. Plnění zaměstnavatelem stanovených podmínek však lze označit za 

                                                 
45 § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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dodržování pracovní kázně a základních povinností podle zákoníku práce.46 Pokud 

správce nebo zpracovatel řádně nestanovil podmínky a rozsah zpracování osobních 

údajů, pak zaměstnanec nemůže svoji povinnost porušit. Naopak, dojde-li například 

k neoprávněnému předání osobních údajů zaměstnancem v důsledku nestanovení 

podmínek zpracování osobních údajů, bude to sám správce popř. zpracovatel, kdo 

poruší zákon o ochraně osobních údajů a to konkrétně § 13 odst. 3 písm. a) a také odst. 

1, neboť měl povinnost přijmout opatření a posuzovat rizika týkající se plnění pokynů 

pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním 

údajům.  

 

4.5.2. Povinnost zachovávat mlčenlivost 

  

Druhou povinností osob, které přicházejí do styku s osobními údaji u správce 

nebo zpracovatele, je povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a 

o bezpečnostních opatřeních. Zákon o ochraně osobních údajů v § 15 stanoví, že 

„zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní 

údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci 

plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními 

údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních 

údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních údajů“. Zákon se snaží postihnout co nejširší skupinu osob, které přichází do 

styku s osobními údaji. Oproti § 14 zákona o ochraně osobních údajů se plnění této 

povinnosti vztahuje i na osoby, které do styku s osobními údaji přichází v rámci plnění 

zákonem stanovených oprávnění a povinností. Jedná se například o zaměstnance orgánů 

inspekce či kontroly, auditory nebo znalce. Tím je posíleno zabezpečování osobních 

údajů a je docílena účinnější ochrana soukromí subjektů údajů. 

 Podle poslední věty § 15 zákona o ochraně osobních údajů trvá povinnost 

mlčenlivosti i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Toto ustanovení je velice 

důležié, protože poskytuje ochranu osobním údajům i poté, co zaměstnanec přestal pro 

zaměstnavatele pracovat. 

                                                 
46 Například § 301 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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 Mnoho zaměstnavatelů výslovně zmiňuje povinnost mlčenlivosti v pracovních 

smlouvách. Vzhledem k tomu, že nemohou uložit povinnost, která je již uložena 

zákonem, je třeba jejich postup chápat jako informování zaměstnanců o existenci a 

obsahu této povinnosti. Zaměstnavatel by měl nastavit také parametry mlčenlivosti 

o bezpečnostních opatřeních formou vnitřních předpisů nebo školení. 

Povinností mlčenlivosti není podle § 15 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů 

dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštních zákonů.47 To v praxi 

znamená, že povinnost mlčenlivosti, kterou stanoví jiné zákony, platí vedle povinnosti 

mlčenlivosti podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud fyzická osoba, která je 

v zákonem vymezeném vztahu ke správci nebo zpracovateli, poruší mlčenlivost 

o osobních údajích, na něž současně dopadá povinnost mlčenlivosti podle dalšího 

zákona, je třeba posoudit, zda již nejde o trestný čin neoprávněného nakládání 

s osobními údaji podle § 178 trestního zákona.48  

Vzhledem k ustanovení § 15 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů, které 

stanoví, že „povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost 

podle zvláštních zákonů“49, nelze se dovolávat povinnosti mlčenlivosti podle zákona 

o ochraně osobních údajů tam, kde některý zvláštní zákon ukládá informační povinnost. 

V takovém případě je nutno informační povinnost v mezích ustanovení příslušných 

zákonů, které ji stanoví, plnit.50 

Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost se zaměstnanec dopustí přestupku 

podle § 44 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, za což mu může být udělena 

pokuta až do výše sto tisíc korun. 

 

 

                                                 
47 Těmito zvláštními zákony jsou například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a 
o změně některých zákonů; zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě; zákon č. 20/1966 Sb., o péči 
o zdraví lidu; zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.  
48 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 283. 
49 Například § 167 a 168 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, nebo zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 
50 Kučerová, A., Bartík, V., Peca, J., Neuwirt, K., Nejedlý, J. Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 
Praha: C. H. Beck, 2003, str. 142. 
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4.6. Práva zaměstnanců jako subjektů údajů 

 

 Zaměstnanci (fyzické osobě), jakožto subjektu údajů přiznává zákon o ochraně 

osobních údajů, stejně jako mezinárodní předpisy o ochraně osobních údajů, práva. 

Člověk jako subjekt údajů má jen práva, nikoli povinnosti, kterých se však může 

domáhat pouze za zákonem stanovených podmínek. Je tedy nutné rozlišovat 

zaměstnance – subjekty údajů a zaměstnance, kteří se při výkonu své práce setkávají 

s osobními údaji, neboť všem zaměstnancům zákon o ochraně osobních údajů přiznává 

práva, ale pouze některým ukládá povinnosti. 

 

4.6.1. Právo zaměstnance na přístup k informacím 

  

Jedním z práv zaměstnanců je právo na přístup k informacím podle § 12 zákona 

o ochraně osobních údajů, který stanoví, že „požádá-li subjekt údajů o informaci 

o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez 

zbytečného odkladu předat“. Informace může subjektu údajů místo správce poskytnout i 

zpracovatel. Obsahem informace je vždy sdělení o: 

• účelu zpracování osobních údajů,  

• osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem 

zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji, 

• povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro 

rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo 

rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu 

údajů, 

• příjemci, případně kategorii příjemců. 

Samozřejmě je žádoucí, aby obsah byl subjektu údajů poskytnut ve formě, které 

je schopen porozumět. 

 Příkladem porušení této povinnosti je udělení pokuty Úřadem správci, který 

neposkytl svému zaměstnanci (na jeho žádost) informace o výsledku jeho 

psychologického vyšetření, ale pouze ho odkázal na konzultace k poradenské firmě, 

která vyšetření prováděla, čímž porušil povinnost stanovenou v § 12 odst. 1 a 2 zákona 
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č. 101/2000 Sb., tedy bez zbytečného odkladu neposkytl subjektu údajů informace 

o zpracování jeho osobních údajů v zákonem stanoveném rozsahu. 

 Poskytnutím osobních údajů se rozumí předání jejich opisu, neboť pouze tak má 

subjekt údajů dostatek informací k tomu, aby mohl případně využít svého dalšího práva, 

kterým je právo domáhat se opravy, blokování nebo likvidace nepřesných údajů. Právo 

přístupu je tedy základem pro použití opravného prostředku.51 

 Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu 

nezbytných nákladů na poskytnutí informace. 

 Právo subjektu údajů na přístup k informacím může však být zvláštními zákony 

omezeno. Těmito zvláštními zákony jsou například § 16 zákona č. 154/1994 Sb., 

o Bezpečnostní informační službě, nebo § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky. Speciální úpravu jiného režimu přístupu k osobním údajům obsahuje zákon 

č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 

(zákon o evidenci obyvatel) v § 8. 

 

4.6.2. Právo domáhat se ochrany svých práv 

  

Dalším právem subjektu údajů je právo domáhat se ochrany svých práv, které je 

upraveno v § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Toto právo vzniká okamžikem, kdy 

správce nebo zpracovatel začne osobní údaje subjektu údajů zpracovávat. 

 Pokud subjekt údajů zjistí, nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel 

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 

osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 

údaje nepřesné, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, čímž lze předejít 

možnému nedorozumění, a dále může požadovat odstranění takto vzniklého stavu. 

Podle okolností se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci 

osobních údajů, případně i další postupy, které zákon o ochraně osobních údajů 

nezmiňuje. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, pak je správce nebo 

zpracovatel povinen závadný stav neprodleně odstranit. 

                                                 
51 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 306. 
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 Subjekt údajů se může obrátit přímo na Úřad a to v případě, že správce nebo 

zpracovatel jeho žádosti podané na základě zjištění nebo domněnky porušení zákona 

nevyhověl. Ačkoli z této věty uvedené v § 21 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů 

vyplývá, že se subjekt údajů může obrátit na Úřad až poté, co jeho žádosti nebylo ze 

strany správce nebo zpracovatele vyhověno, neznamená to, že by se musel se svojí 

žádostí vždy obrátit nejdříve na správce, což vyplývá z následujícího odstavce. Subjekt 

údajů se může na Úřad obrátit přímo, aniž by nejdříve jakkoli kontaktoval správce nebo 

zpracovatele, který (zřejmě) porušil zákon o ochraně osobních údajů. Je tedy čistě na 

subjektu údajů, zda se nejdříve obrátí na správce či zpracovatele, nebo přímo na 

dozorový orgán. Jeho rozhodnutí bude často záviset na vztahu s daným správcem a také 

na míře jeho přesvědčení, že k porušení zákona skutečně dochází. 

 Obdrží-li správce od subjektu údajů žádost podle § 21 odst. 1 zákona o ochraně 

osobních údajů je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit příjemci osobních údajů. 

Stejně tak ho musí informovat o provedeném blokování, opravě, doplnění nebo 

likvidaci osobních údajů. Tuto povinnost nemusí správce splnit pouze v případě, že je 

informování příjemce nemožné, nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. 

 Zákon o ochraně osobních údajů upravuje i případy, kdy v důsledku zpracování 

osobních údajů subjektu údajů vznikla jiná než majetková újma. V takovém případě se 

při uplatňování jejího nároku bude postupovat podle § 13 občanského zákoníku. 

V případě, že došlo při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených 

zákonem o ochraně osobních údajů u správce nebo u zpracovatele, pak odpovídají 

solidárně a subjekt údajů se může svých nároků domáhat u kteréhokoli z nich. Jejich 

odpovědnost je přitom objektivní.52 

 

4.6.3. Další práva subjektů údajů 

  

V některých případech, kde zákon o ochraně osobních údajů ukládá správcům 

povinnosti, vyplývají subjektům údajů práva. Tato práva jsou, na rozdíl od předchozích 

dvou, právy pasivními.  

                                                 
52 Matoušová M., Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. 2. doplněné a aktualizované vydání. 
Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 322. 
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Je-li správce povinen informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních 

údajů, pak má subjekt údajů právo být o zpracování informován. Jedině tak má možnost 

bránit nezákonnému nakládání se svými osobními údaji a také se na ochraně údajů 

podílet. 

V případech, kdy správce smí zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem 

subjektu údajů, je povinen ještě před započetím zpracování souhlas získat. Subjekt 

údajů se může sám rozhodnout, zda případnému správci souhlas poskytne či nikoli. Má 

tedy právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů. 
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5. Současná problematika 
  

V současné době vyvstává v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

zaměstnanců několik otázek a zaměstnavatelé si často nejsou jisti, zda smí určitým 

způsobem zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců, nebo zda by takové zpracování 

bylo v rozporu se zákoníkem práce, zákonem o ochraně osobních údajů či jinými 

právními předpisy. Mezi nejdiskutovanější otázky patří monitorování zaměstnanců na 

pracovišti, předávání osobních údajů do zahraničí nebo zpracování rodných čísel. 

Vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky se zde jedná pouze o jakési nastínění řešení 

těch nejčastěji se vyskytujících otázek. 

 

5.1.  Využití rodných čísel v pracovněprávních vztazích 

  

Otázku využití rodného čísla zákon o ochraně osobních údajů nijak speciálně 

neupravuje. Rodné číslo je bezesporu osobním údajem, ovšem nikoli údajem citlivým 

podle § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Přesto je rodné číslo osobním 

údajem do jisté míry výjimečným, neboť jde o jedinečný identifikátor, jeden z mála 

osobních údajů, který je relativně neměnný. 

 Nakládání s rodným číslem upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), který v § 13 

odst. 7 stanoví, že nakládat s rodným číslem je oprávněna výlučně fyzická osoba, které 

bylo rodné číslo přiděleno (nositel rodného čísla) nebo její zákonný zástupce. Jinak lze 

rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c odst. 1 zákona o evidenci 

obyvatel tedy: 

a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených 

výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené 

působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,  

b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo 

c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, přičemž 

tento souhlas musí splňovat náležitosti souhlasu podle zákona o ochraně 

osobních údajů. 



 
 

59 
 

Zaměstnavatel musí znát rodná čísla svých zaměstnanců, aby mohl plnit 

povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů, kterými jsou například zákon 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění, či zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Zaměstnavatel je tedy oprávněn využívat rodná čísla svých zaměstnanců, ale pouze tam, 

kde to výslovně vyžaduje zákon, nebo pokud k tomu získal souhlas zaměstnance. 

V praxi však zaměstnavatelé uvádí rodná čísla svých zaměstnanců i tam, kde jim 

to žádný právní předpis neukládá. Takovým příkladem jsou pracovní smlouvy, kde 

k identifikaci zaměstnance stačí datum narození, ale mnoho zaměstnavatelů v nich 

uvádí právě rodné číslo. Ačkoli uzavření pracovní smlouvy je dvoustranným právním 

aktem a obě strany musí s obsahem smlouvy souhlasit a tedy i s užitím rodného čísla, 

přesto by zaměstnavatel měl při podpisu smlouvy zaměstnance informovat o tom, 

k jakému účelu jeho osobní údaje zpracovává. 

Jak je již uvedeno výše, rodné číslo je osobním údajem a proto se na správce při 

jeho zpracování vztahují povinnosti popsané v kapitole č. 4. 

 

5.2.  Monitorování zaměstnanců na pracovišti 

  

Mnoho zaměstnavatelů se mylně domnívá, že zaměstnanci mají právo na 

soukromí například na toaletách a v šatnách, ale nikoli přímo na pracovišti, a proto si 

často vůbec neuvědomují, že monitorováním svých zaměstnanců na pracovišti zasahují 

do jejich práv.  

Otázkou soukromí na pracovišti se zabýval i Evropský soud pro lidská práva, 

který se dne 16. prosince 1992 v § 29 rozhodnutí ve věci Niemietz v. Německo53 

vyjádřil k obsahu pojmu soukromí takto: „Respektování soukromého života musí do 

určité míry zahrnovat právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými 

bytostmi.“54 Dále uvedl, že neexistuje důvod pro to, aby způsob chápání pojmu 

"soukromý život" vylučoval aktivitu profesní nebo obchodní povahy, protože právě 

během své pracovní činnosti má většina lidí značnou, ne-li největší příležitost rozvíjet 

                                                 
53 Stížnost č. 13710/88. 
54 Český překlad: http://spcp.prf.cuni.cz. 
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vztahy s vnějším světem. Tento názor lze podepřít faktem, že není vždy možné jasně 

rozlišit, které činnosti jednotlivce tvoří část jeho profesního nebo obchodního života 

a které nikoli. Z výše citovaného rozhodnutí tedy vyplývá, že v rámci pracoviště 

existuje ve vztahu k zaměstnanci značná míra soukromí, se kterým je nutné počítat a 

které je třeba chránit. 

Monitorování zaměstnanců na pracovišti řeší také zákoník práce, který v § 316 

odst. 2 stanoví, že „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“. 

Z ustanovení § 316 odst. 3 zákoníku práce vyplývá, že je-li u zaměstnavatele dán 

závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který 

odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odst. 2, musí zaměstnavatel 

informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. V praxi je 

trochu problematické určit, co se rozumí zvláštní povahou činnosti. Zřejmě jde 

o činnost, při které je vysoké riziko ohrožení života a zdraví osob či ohrožení majetku, 

kde je velice důležité přesně dodržovat pracovní postupy, aby nedošlo ke zranění osob 

nebo škodám na majetku, dále činnost, kde je třeba přijmout zvýšená bezpečnostní 

opatření a další. Konkrétně se jedná například o práce s utajovanými informacemi, 

s chemickými látkami, o výrobu zbraní a výbušnin a podobně.55 

Výše uvedená ustanovení zákoníku práce jsou kogentní56, což znamená, že se od 

nich nelze smluvně ani jinak odchýlit a případný souhlas zaměstnanců by byl právně 

bezvýznamný a neúčinný, jelikož by se jednalo o jednání směřující k obcházení zákona. 

Podle § 19 odst. 1 zákoníku práce je neplatný právní úkon, kterým se zaměstnanec 

předem vzdává svých práv, tedy práva na soukromí. 

Zákoník práce v § 316 odst. 1 zakazuje zaměstnancům používat bez souhlasu 

zaměstnavatele jeho výrobní a pracovní prostředky pro svoji potřebu, a to včetně 

                                                 
55 Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H., Trylč, L. Zákoník práce. Komentář a předpisy a judikatura 
souvisící. Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 779. 
56 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 2/2009 – ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním 
zřetelem k monitoringu pracoviště, (www.uoou.cz). 
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výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení. Zároveň toto ustanovení zákoníku 

práce přiznává zaměstnavateli právo kontrolovat dodržování tohoto zákazu, ovšem musí 

o tom zaměstnance podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů a § 31 a § 37 odst. 5 

zákoníku práce předem informovat.  

Zaměstnanci od svého zaměstnavatele očekávají, že bude respektovat jejich 

právo na soukromí, jehož součástí je i právo na ochranu osobních údajů. Naproti tomu 

je zaměstnavatel oprávněn požadovat efektivní práci zaměstnance a chránit svůj majetek 

a dobré jméno, přičemž jeho legitimní oprávnění a zájmy by měly být v rovnováze 

s oprávněními zaměstnance. 

 

5.2.1. Monitorování elektronické pošty 

  

Rozvoj výpočetní techniky a snaha o zvýšení efektivity práce umožňuje 

zaměstnavatelům zavádět elektronickou poštu na většinu pracovišť. Ačkoli 

zaměstnavatel přiděluje zaměstnancům e-mailovou adresu k pracovním účelům, mnoho 

z nich ji využívá také k vyřizování soukromých záležitostí. Otázkou je, zda a do jaké 

míry je zaměstnavatel využívání elektronické pošty oprávněn kontrolovat. 

 Zde je třeba nové informační technologie (elektronickou poštu) připodobnit 

starým technologiím (klasická pošta) a považovat elektronické dokumenty za 

písemnosti podle § 40 občanského zákoníku, byť nejsou listinami. Potom můžeme 

vycházet z čl. 13 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že „nikdo nesmí 

porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již 

uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem“. Stejně je 

zaručeno tajemství zpráv podávaných prostřednictvím telefonu, telegrafu nebo jiným 

podobným způsobem. 

 I když má zaměstnavatel právo sledovat u svých zaměstnanců dodržování 

pracovní doby a její využití neznamená to, že má právo sledovat, monitorovat a 

zpracovávat obsah korespondence svých zaměstnanců. Zneužívání pracovních 

prostředků ze strany zaměstnanců může však bránit tím, že bude kontrolovat od koho a 

v jakém rozsahu zaměstnanec e-maily dostává a komu píše. 

 Pouze výjimečně může zaměstnavatel přečíst soukromý e-mail zaměstnance. 

Pokud je zaměstnanec například dlouhodobě nemocen nebo na dovolené a 
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zaměstnavatel by mohl utrpět újmu na svých právech z důvodu pozdního vyřízení 

zprávy, může zaměstnavatel v zájmu ochrany svých práv (je-li z hlavičky e-maily 

zřejmé, že se jedná o pracovní e-mail) soukromý e-mail zaměstnance přečíst. 

 Je-li elektronická adresa složena ze jména a příjmení zaměstnance např. 

jan.novak@zaměstnavatel.cz, je tato adresa osobním údajem, k jehož zpracování je však 

zaměstnavatel oprávněn. Naproti tomu věcně konstruovaná e-mailová adresa, např. 

info@zaměstnavate.cz, je úřední elektronickou adresou, a to i v případě, že ji spravuje 

pouze jeden zaměstnanec.57  

 Zaměstnavatel má právo stanovit jednotlivým zaměstnancům formu a způsob 

komunikace s jinými subjekty, zejména jsou-li zaměstnanci pověřeni výkonem činnosti 

zaměstnavatele, při které je třeba komunikovat i elektronickou formou. V takovém 

případě může zaměstnavatel e-mailové adresy svých zaměstnanců v potřebném rozsahu 

zpřístupnit a zveřejnit. Někteří zaměstnavatelé však zveřejňují elektronické adresy 

všech svých zaměstnanců, i když tito zaměstnanci navenek za zaměstnavatele 

nevystupují. To je však možné pouze v případě, že zaměstnanec udělil ke zveřejnění 

svého osobního údaje souhlas.58 

 

5.2.2. Monitorování služebních telefonů 

  

Další oblastí, kde se velmi často objevuje snaha zaměstnavatele monitorovat 

počínání svých zaměstnanců, je používání služebních telefonů ať už pevných linek nebo 

mobilních telefonů, neboť se snaží dosáhnout toho, aby zaměstnanec vyřizováním svých 

soukromých záležitostí nezvyšoval náklady zaměstnavatele za telefonní služby. 

 Listina základních práv a svobod zaručuje tajemství obsahu telefonních zpráv, 

což znamená, že nikdo, tedy ani zaměstnavatel, nemůže odposlouchávat telefonní 

hovory zaměstnance, byť by se jednalo o soukromé rozhovory nebo zařizování 

soukromých záležitostí pomocí telefonu na pracovišti a v pracovní době.59 

                                                 
57 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 2/2009 – ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním 
zřetelem k monitoringu pracoviště, (www.uoou.cz). 
58 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko k problémům z praxe č. 1/2003 – monitorování 
elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců, (www.uoou.cz). 
59 Bartík, V., Janečková, E. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy). Praha: Linde 
Praha, a.s., 2009, s. 151. 
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Zaměstnavatel by mohl pouze zjistit označení telefonního čísla, na které se zaměstnanec 

dovolal. Pouze z telefonního čísla však zaměstnavatel nemůže dovozovat, že se jednalo 

o soukromý hovor. V případě, že zaměstnanec užívá služební telefon k soukromým 

účelům, je zaměstnavatel oprávněn po něm požadovat náhradu škody, kterou mu tím 

způsobil, což bývá hlavním důvodem, proč zaměstnavatelé k monitorování hovorů 

přistupují. 

 

5.2.3. Kamerové systémy 

  

Fenoménem poslední doby se staly kamerové systémy. Setkáváme se s nimi 

téměř všude a pracoviště není výjimkou. Abychom mohli provozování kamerového 

systému považovat za zpracování osobních údajů, musí být vedle kamerového sledování 

prováděn záznam pořizovaných záběrů a zároveň musí být účelem pořizování záznamu 

jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.60 Pokud by 

totiž záběry neměly být nijak využívány, záznamové zařízení by postrádalo jakýkoli 

smysl.  

Naproti tomu při provozování kamerového systému v režimu on-line, který je 

pouhým „prodlouženým okem“ zaměstnavatele, nelze o zpracování osobních údajů 

hovořit, což ovšem nevylučuje aplikaci jiných právních předpisů, zejména ustanovení 

občanského zákoníku upravující podmínky ochrany osobnosti. O zpracování osobních 

údajů se nejedná ani v případě, že pořizování obrazových záznamů osob není cílem, 

nebo je to nevyhnutelné. Například je-li záznam pořizován mimo pracovní dobu 

zaměstnanců, během celozávodní dovolené nebo v prostorách, kam je zakázán vstup.

 Údaje uchovávané v záznamovém zařízení (obrazové, zvukové) jsou osobními 

údaji pouze za předpokladu, že ze záznamu lze přímo nebo nepřímo identifikovat 

konkrétní fyzickou osobu. Na snímku, na němž je osoba zaznamenána, může být 

zachycen její obličej a identifikace zaměstnance podle jeho vzhledu nebývá nijak 

náročná. Někdy však kamery monitorují tak velký prostor (celou halu), že zaměstnanci 

nejsou na první pohled identifikovatelní. Jejich identifikace však není nemožná, jelikož 

                                                 
60 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 1/2006 – provozování kamerového systému z hlediska 
zákona o ochraně osobních údajů, (www.uoou.cz). 
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zaměstnavatel zpravidla ví, nebo může zjistit, který zaměstnanec vykonával svoji práci 

v určitou dobu na určitém pracovišti. Je-li tedy možné osobu na snímku z kamerového 

systému určit, jedná se o osobní údaj. 

 Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je tedy možné 

na základě: 

• zákonného zmocnění (např. Policie České republiky); v těchto případech je třeba 

dbát ustanovení příslušného zákona, 

• souhlasu subjektu údajů, což v případě zaměstnanců ani není možné, neboť 

zaměstnavatel nesmí podle § 316 odst. 2 zákoníku práce sledovat zaměstnance 

na pracovišti, nebo 

• ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, tedy pokud je 

to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce 

nebo jiné dotčené osoby. 

Monitorování zaměstnanců je naprosto nepřípustné, pokud nejsou splněny 

objektivní (zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele) a subjektivní (závažný důvod) 

podmínky. S ohledem na zvláštní povahu kamerových systémů, které představují hrubý 

zásah do soukromí subjektů údajů, je lze použít teprve tehdy, kdy už všechny méně 

invazivní prostředky selhaly. To znamená, že kamerové systémy lze použít až poté, co 

se jiná opatření směřující k prevenci, ochraně nebo zabezpečení fyzické povahy, která 

nevyžadují pořizování obrazových záznamů, ukázala s ohledem na správcem 

prezentované legitimní účely jako nedostatečná nebo nepoužitelná. 

Při posuzování kamerového systému je nutné odlišit monitorování pláště budovy 

nebo prostor vchodu (tj. prostor bezprostředně před a za vchodem do budovy), anebo 

prostor, do nichž není běžně povolen přístup, od monitorování vnitřních chodeb nebo 

místností. V případě kamery umístěné u vchodu do budovy (nebo vstupu do oddělení) 

nepůjde, za předpokladu, že v jeho prostoru žádný zaměstnanec nevykonává pravidelně 

svoji práci, a že vstupující osoby budou zaznamenávány v řádu několika vteřin, 

o takový zásah do soukromí osob (zaměstnanců), který by byl v rozporu se zákony. 

Pokud sledované prostory neslouží k trvalému pobytu zaměstnanců při výkonu jejich 

pracovních činností, nelze je považovat za pracoviště nebo společné prostory 

zaměstnavatele. 
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Zaměstnavatel je před instalací kamerového systému povinen na tuto skutečnost 

upozornit své zaměstnance a v plném rozsahu je informovat o podmínkách provozu 

kamerového systému. Vůči třetím osobám, které do monitorovaných prostor vstupují, je 

třeba splnit informační povinnost (podle § 11 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů) 

umístěním informačních tabulek u vstupů do sledovaných prostor. Informační tabulka 

musí obsahovat informaci, že prostor je sledován kamerovým systémem, musí zde být 

uveden správce takto pořízených záznamů a musí zde být uvedeno, kde budou subjektu 

údajů, v případě jeho zájmu, poskytnuty informace o zpracování v plném rozsahu. 

Samozřejmě je také třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Doba 

uchovávání dat by neměla přesáhnout maximálně přípustný časový limit pro naplnění 

účelu provozování kamerového systému.61 U většiny zaměstnavatelů stačí, pokud 

uchovávají záznam po dobu 3 dnů (při standardním provozu).62 V případě existujícího 

bezpečnostního incidentu by měla být data předána orgánům činným v trestním řízení 

nebo jinému oprávněnému subjektu a zaměstnavatelem určená doba uchování záznamu 

se na dobu po předání výše uvedeným subjektům nevztahuje, neboť by mohl být zničen 

případný důkaz. I zde však platí, že poté, co záznam přestal splňovat svůj účel, má být 

ihned zlikvidován. 

Ohledně dalších povinností zaměstnavatele při provozování kamerového 

systému platí přiměřeně, co je uvedeno v předchozích kapitolách. 

Účelem instalace kamerového systému je většinou ochrana majetku 

zaměstnavatele, ale i samotných zaměstnanců. Kamery zaměřené na stroje a zařízení, na 

materiál, nápojové automaty, mikrovlnné trouby a další vybavení, skříňky zaměstnanců, 

ve kterých mají uloženy své věci (nikoli však šatny) a parkoviště nejsou v rozporu 

s právními předpisy, neboť nesledují zaměstnance, ale chrání majetek. 

Závažným důvodem pro pořízení kamerového systému je případ, kdy 

zaměstnanci účelově poškozují zařízení a technické vybavení, jehož hodnota dosahuje i 

několika milionů korun, s cílem nemuset vykonávat práci do doby odstranění závad a 

v silách zaměstnavatele přitom není prostřednictvím mistrů dohlížet, zda všichni 

                                                 
61 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 1/2006 – provozování kamerového systému z hlediska 
zákona o ochraně osobních údajů, (www.uoou.cz). 
62 Pokud u zaměstnavatele o víkendu nikdo nepracuje a případný incident by se stal v pátek, je tato 
skutečnost odhalena až v pondělí. Tři dny tedy stačí k tomu, aby byl záznam z kamerového systému včas 
vyhodnocen, a zároveň není tato doba nepřiměřeně dlouhá. 
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zaměstnanci pracují v souladu s jeho pokyny. Jsou-li zařízení, která jsou monitorována, 

rozměrnější a není-li proto možné snímat menší část prostor, kde jsou umístěna, neboť 

by nebyly vidět všechny součásti, které mohou být případně poškozeny, a je-li z tohoto 

důvodu nevyhnutelné, že na snímcích z kamer budou zaznamenáni i zaměstnanci, kteří 

se v blízkosti těchto zařízení vyskytují, ale jen po dobu nezbytnou k obsluze zařízení, 

což však nesmí být po celou pracovní dobu, není ani tento kamerový systém v rozporu 

s právními předpisy. 

Důvodem instalace kamerového systému je nejen ochrana majetku, ale také 

ochrana života a zdraví zaměstnanců. Přípustná je tedy například kamera, která 

zaznamenává pokladnu či jiné místo, kde dochází k manipulaci s většími obnosy peněz, 

neboť zaměstnancům hrozí fyzické napadení. Ani v tomto případě však zaměstnanec 

nesmí být monitorován po celou pracovní dobu. 

Jak je již uvedeno výše, zaměstnavatelé by měli přistoupit k instalaci 

kamerového systému a pořizovat záznam až v případě, kdy je to nezbytně nutné. 

 

5.3.  Předávání osobních údajů do jiných států 

  

Řada zaměstnavatelů řeší také otázku předávání osobních údajů svých 

zaměstnanců do zahraničí, přičemž důvody k takovému nakládání s osobními údaji jsou 

prakticky jenom dva: 

• za účelem zpracování údajů, které by jinak zaměstnavatel (jakožto správce) činil 

sám, nebo 

• za účelem jejich dalšího využití nebo pro potřeby jiného subjektu v zahraničí.63 

Podmínky, které je nutné splnit k tomu, aby mohly být osobní údaje do zahraničí 

poskytnuty a nebyl porušen zákon, jsou nastaveny tak, aby především zaručily 

minimálně stejnou ochranu osobních údajů, jaká je vyžadována v České republice. 

Jedním ze základních principů Evropských společenství je volný pohyb 

informací mezi státy Evropské unie, který je obsažen v článku 1 odst. 2 Směrnice 95/46. 

                                                 
63 Bartík, V., Janečková, E. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy). Praha: Linde 
Praha, a.s., 2009 s. 173. 
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Stejnou úpravu obsahuje i § 27 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, který stanoví, 

že „volný pohyb osobních údajů nemůže být omezován, pokud jsou údaje předány do 

členského státu Evropské unie“. V rámci Evropské unie lze předávat osobní údaje bez 

dalšího omezení a není třeba žádat Úřad o povolení. 

Obdobný režim platí i pro některé další země, které nejsou členskými státy 

Evropské unie, pokud zákaz omezování volného pohybu osobních údajů vyplývá 

z mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas, a kterou je Česká 

republika vázána. Takovou mezinárodní smlouvou je Úmluva 108. Vedle členských 

států Evropské unie podepsaly a ratifikovaly Úmluvu č. 108 tyto státy: Albánie, Bosna a 

Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, 

Moldavsko, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Andorra.64  

Další skupinou třetích zemí, do nichž je možné předávat osobní údaje bez 

povolení Úřadu, jsou země, o kterých, jakožto o zemích bezpečných z hlediska ochrany 

zpracování osobních údajů rozhodl orgán (Komise) Evropské unie. Těmito státy jsou 

Kanada, Argentina, Guernsey, Ostrov Man a Jersey. V případě Kanady toto platí jen pro 

určité správce. 

Trochu komplikovanější je situace při předávání osobních údajů do USA. Mezi 

Evropskou unií a USA byla sjednána úprava o bezpečném přístavu „Safe Harbour“, 

který je vystavěn na seberegulaci správců zaštítěných ústředním orgánem státní správy 

USA. Za bezpečný přístav se mohou prohlásit správci, kteří dodržují určitá pravidla 

ochrany osobních údajů a jsou v působnosti Federální obchodní komise nebo 

Departmentu dopravy USA. 

Za rozhodnutí Evropské unie (Komise), která umožňují předávání osobních 

údajů do zahraničí, se považují rozhodnutí o standardních smluvních doložkách pro 

předávání osobních údajů do třetích zemí. Správce má při jejich použití jistotu, že 

ochrana předávaných osobních údajů bude odpovídat smluvnímu standardu. 

Při nesplnění podmínky odpovídající právní úpravy v cílovém státu může být 

předání osobních údajů podle § 27 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů 

uskutečněno, jestliže správce prokáže, že: 

a) předání údajů se děje se souhlasem nebo na základě pokynu subjektu údajů, 

                                                 
64 Úřad pro ochranu osobních údajů. Aplikace Úmluvy Rady Evropy č. 108 ve vztahu k povinnosti žádat 
Úřad o povolení k předání osobních údajů do zahraničí (www.uoou.cz). 
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b) jsou v třetí zemi, kde mají být osobní údaje zpracovány, vytvořeny dostatečné 

zvláštní záruky ochrany osobních údajů, například prostřednictvím jiných 

právních nebo profesních předpisů a bezpečnostních opatření. Takové záruky 

mohou být upřesněny zejména smlouvou uzavřenou mezi správcem a 

příjemcem, pokud tato smlouva zajišťuje uplatnění těchto požadavků nebo 

pokud smlouva obsahuje smluvní doložky pro předání osobních údajů do třetích 

zemí zveřejněné ve Věstníku Úřadu, 

c) jde o osobní údaje, které jsou na základě zvláštního zákona součástí datových 

souborů veřejně přístupných nebo přístupných tomu, kdo prokáže právní zájem; 

v takovém případě lze osobní údaje zpřístupnit jen v rozsahu a za podmínek 

stanovených zvláštním zákonem, 

d) je předání nutné pro uplatnění důležitého veřejného zájmu vyplývajícího ze 

zvláštního zákona nebo z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika 

vázána, 

e) je předání nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, uskutečněné z 

podnětu subjektu údajů, nebo pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

subjekt údajů, 

f) je předání nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů mezi 

správcem a třetí stranou, nebo pro uplatnění jiných právních nároků, nebo 

g) je předání nezbytné pro ochranu práv nebo životně důležitých zájmů subjektu 

údajů, zejména pro záchranu života nebo pro poskytnutí zdravotní péče. 

Před předáním osobních údajů do třetích zemí na základě některého z výše 

uvedených důvodů je správce podle § 27 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů 

povinen požádat Úřad o povolení. Úřad při posuzování žádosti přezkoumá všechny 

okolnosti související s předáním osobních údajů, především jejich zdroj, konečné 

určení, kategorie osobních údajů, účel a dobu zpracování. Přitom Úřad přihlédne 

k dostupným informacím o právních a jiných předpisech upravujících zpracování 

osobních údajů ve třetí zemi. Zákonem o ochraně osobních údajů je Úřadu uložena 

povinnost stanovit v rozhodnutí o předávání dobu, po kterou může správce osobní údaje 

do zahraničí předávat. Dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, 

Úřad toto povolení změní nebo zruší. 
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Zaměstnavatel musí při předávání osobních údajů zaměstnanců do zahraničí 

splnit nejen podmínky stanovené v § 27 zákona o ochraně osobních údajů, ale 

zpracování osobních údajů musí splňovat i další požadavky tohoto zákona. Především 

musí být předávání osobních údajů zaměstnanců v souladu s účelem, ke kterému byly 

shromážděny.  

V řadě případů dochází k předávání osobních údajů zaměstnanců na základě 

požadavku tzv. „mateřské“ společnosti sídlící v zahraničí, která je z pohledu zákona 

o ochraně osobních údajů zpracovatelem a zaměstnavatel je povinen s touto společností 

uzavřít smlouvu podle § 6 zákona o ochraně osobních údajů. 

Velké nadnárodní společnosti mohou, v případě potřeby předání osobních údajů 

do třetí země, která nezajišťuje odpovídající úroveň jejich ochrany, samy zajistit 

ochranu zpracování a přenosu osobních údajů do třetích zemí tím, že přijmou „závazná 

podniková pravidla“ (Binding Corporate Rules). Společnost se musí při jejich přijetí 

zavázat, že stanovená pravidla ochrany osobních údajů budou přijata v celé společnosti, 

a že zajistí jejich dodržování prostřednictvím dozorových mechanismů. 

Při předávání osobních údajů zaměstnanců do zahraničí by měl zaměstnavatel 

zvolit takový způsob, který zajistí adekvátní ochranu těchto dat. Není-li zaměstnavateli 

zřejmé zda a za jakých podmínek smí osobní údaje do zahraničí předávat, je vhodné 

budoucí postup konzultovat s Úřadem. 
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6. Úřad pro ochranu osobních údajů 
  

Úřad byl zřízen ustanovením § 2 zákona o ochraně osobních údajů jakožto 

ústřední správní úřad pro oblast ochrany osobních údajů se sídlem v Praze.65 

 Úřad splňuje požadavky na dozorový orgán podle Úmluvy 108 (čl. 13) a 

Směrnice 95/46 (čl. 28). Tyto mezinárodní dokumenty požadují, aby byl zřízen 

nezávislý orgán, který bude dohlížet na dodržování předpisů upravujících zpracování 

osobních údajů. 

 Nezávislost Úřadu je výslovně uvedena v § 28 zákona o ochraně osobních údajů, 

podle kterého Úřad ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a jinými 

právními předpisy, přičemž do jeho činnosti lze zasahovat jen na základě zákona. Úřad 

tedy nepodléhá žádnému ministerstvu ani jinému státnímu orgánu. Úřad je nezávislý i 

po stránce ekonomické, jelikož jeho činnost je hrazena ze samostatné kapitoly státního 

rozpočtu České republiky. 

 Zaměstnanci Úřadu jsou předseda Úřadu, jmenovaný prezidentem republiky na 

návrh Senátu Parlamentu České republiky na dobu 5 let, 7 inspektorů Úřadu66, kteří jsou 

taktéž jmenováni prezidentem republiky (na období 10 let), a další zaměstnanci. Na 

zaměstnance Úřadu se, až na výjimky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, 

vztahuje zákoník práce. 

 Zákon o ochraně osobních údajů obsahuje v § 29 výčet oblastí, v nichž Úřad 

působí. Úřad tedy: 

a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování 

osobních údajů, 

b) vede registr zpracování osobních údajů, 

c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při 

zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení, 

d) zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své činnosti, 

e) vykonává další působnosti stanovené mu zákonem, 

                                                 
65 V současné době Úřad sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7. 
66 Na osobu předsedy a inspektorů jsou v zákoně o ochraně osobních údajů (§ 32 a 34) kladeny určité 
požadavky, které jsou jedním z předpokladů pro jmenování do funkce. Přestane-li předseda nebo 
inspektor některou z podmínek splňovat, je to důvod pro jeho odvolání. 
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f) projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty podle tohoto 

zákona, 

g) zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká 

republika vázána, a z přímo použitelných předpisů Evropských společenství, 

h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů, 

i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s orgány 

mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů. Úřad 

v souladu s právem Evropských společenství plní oznamovací povinnost vůči 

orgánům Evropské unie. 

Základním úkolem Úřadu je dozor nad dodržováním zákonem stanovených 

povinností při zpracování osobních údajů. Kontrolní činnost provádí Úřad 

prostřednictvím kontrol (na základě kontrolního plánu) nebo prověřováním podnětů a 

stížností na porušení zákona o ochraně osobních údajů. Oprávnění a povinnosti 

kontrolujících jsou poměrně detailně upraveny v § 37 a § 38 zákona o ochraně osobních 

údajů. V aspektech neupravených výše citovaným zákonem se kontrolní činnost řídí 

zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Činnost Úřadu zahrnuje i projednávání přestupků a jiných správních deliktů 

podle zákona o ochraně osobních údajů, ale i podle dalších zákonů, jimiž jsou 

například: 

• zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), 

• zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), 

• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 

• zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 

Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon 

o cestovních dokladech), 

• zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č  283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), 

• zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, nebo 
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• zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 

Za porušení jmenovitě určené povinnosti stanovené zákonem o ochraně 

osobních údajů je Úřad oprávněn uložit správci, zpracovateli nebo třetí osobě sankci. 

Správní delikty a sankce jsou upraveny v hlavě VII zákona o ochraně osobních údajů. 

 Fyzické osobě, která poruší povinnost mlčenlivosti podle § 15 zákona o ochraně 

osobních údajů lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč. Za přestupky, jichž se fyzická 

osoba dopustí jako správce nebo zpracovatel osobních údajů lze uložit pokutu do výše 

1 000 000 Kč. Pokud došlo neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního 

života k ohrožení většího počtu lidí nebo došlo-li k porušení povinností pro zpracování 

citlivých údajů, je horní hranice pokuty 5 000 000 Kč. 

Za správní delikty, které spáchá právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající 

podle zvláštních předpisů jako správce nebo zpracovatel lze uložit pokutu do 

5 000 000 Kč. Došlo-li neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života 

k ohrožení většího počtu lidí nebo k porušení povinností pro zpracování citlivých údajů, 

činí horní hranice pokuty 10 000 000 Kč. 

Správní delikty Úřad projednává ve správním řízení podle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, a přestupky jsou projednávány podle zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon o ochraně osobních údajů totiž zvláštní procesní 

úpravu neupravuje. 

Dalším úkolem Úřadu je vedení registru zpracování osobních údajů podle § 35 

zákona o ochraně osobních údajů, kam se zapisují informace z oznámení podle § 16 

odst. 2 tohoto zákona a datum provedení, příp. zrušení registrace. Informace zapsané do 

registru jsou, kromě informací uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) a i) zákona o ochraně 

osobních údajů, veřejně přístupné na internetových stránkách Úřadu na adrese 

www.uoou.cz. Postup při registraci zpracování osobních údajů je blíže popsán 

v kapitole č. 4. 

Úřad také poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. Na úřad se 

obrací soukromoprávní i veřejnoprávní subjekty nejčastěji s písemnými či telefonickými 

dotazy. Je však možná i konzultace osobní. Tato činnost úřadu pomáhá předcházet 

případným porušení zákona, jelikož subjekt, který si není svým postupem při 

zpracování osobních údajů jist, může svůj postup s Úřadem konzultovat a získat tak 

potřebné informace. 
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Závěr 
  

Cílem této práce bylo poukázat na problematiku ochrany osobních údajů 

v oblasti pracovněprávních vztahů. Právní úprava ochrany osobních údajů v České 

republice odpovídá mezinárodním požadavkům v této oblasti, nicméně je třeba, aby i 

nadále docházelo k dynamickému vývoji právních předpisů upravujících ochranu 

osobních údajů v návaznosti na rychlý vývoj informačních a komunikačních 

technologií, které navzdory svým výhodám představují hrozbu z hlediska ochrany 

soukromí. 

 Ačkoli je právní úprava ochrany osobních údajů v České republice na poměrně 

vysoké úrovni, je stále mnoho správců osobních údajů, kteří neznají své povinnosti a 

také příliš mnoho subjektů údajů, kteří si neuvědomují rizika spojená s poskytováním 

svých osobních údajů.  

 Zaměstnanci ochotně sdělují své osobní údaje svým zaměstnavatelům, aniž by se 

zajímali, proč jsou po nich dané údaje požadovány. Zaměstnavatelé zase často za 

účelem ochrany svého majetku, svých práv či dobrého jména kontrolují činnost svých 

zaměstnanců a mnozí z nich nejsou ochotni respektovat, že zaměstnanec má i na 

pracovišti právo na soukromí. Navíc ochranu svých práv mnohdy neoprávněně 

nadřazují nad právo na ochranu osobních údajů a soukromí zaměstnanců. 

 Otázkou ochrany osobních údajů, resp. porušením povinností souvisejících 

s ochranou těchto dat, se v poslední době často zabývají i média. Kolik osobních údajů 

kolika subjektů musí být ještě zneužito a kolikrát ještě musí dojít k zásahu do soukromí 

osob, než se lidé o ochranu svých osobních údajů začnou vážně zajímat? O to, aby se 

tato problematika dostala do povědomí správců, zpracovatelů i subjektů údajů se snaží i 

Úřad. Zda se mu to podaří a zda budeme moci prohlásit, že ochrana osobních údajů je 

v České republice na vysoké úrovni, ukáže až čas. 
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Seznam zkratek 
 

Zákon o ochraně osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů. 

Listina – zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky. 

Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

Úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Úmluva 108 – Úmluva ETS č. 108 o ochraně osob s ohledem na automatizované 

zpracování osobních dat. 

Směrnice 95/46 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne 

24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

volném pohybu těchto údajů. 

Pracovní skupina 29 – Pracovní skupina pro ochranu jednotlivců v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů (podle čl. 29 Směrnice 95/46). 
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Resumé 
 

The Protection of the personal data in the labour relations 

  

Considering the fast progression of modern technologies, which brings quite a 

few benefits and social improvement, happens to not only disturbance of individual 

privacy but also it happens to influence the relationship of man against society.  Indeed 

not everyone is notifying the intervention into the privacy and still exist lots of people 

who are willingly offering their personal data without knowledge of their misusage.  

Protection of the person and its right for privacy belongs to fundamental human 

rights guaranteed by the Declaration of Basic Rights and Freedoms of the Czech 

Republic, whereas one of the elements of right for privacy is also right for the personal 

data protection.  Mentioned basic human rights arise also from international agreements 

which is the Czech Republic´s duty to  keep and guarantee of them consequent rights 

(for example European agreement about the protection of human rights).  

Legal rule conditioning the personal data protection is in the Czech Republic 

ACT No. 101of 4 April 2000, on the Protection of Personal Data and on Amendment to 

Some Acts (further “Act n. 101/2000”), which regulates the rights and responsibilities 

while processing the personal data. Partial legal adjustment of the protection of the 

personal data is included in many special acts.  Some regulations for personal data 

processing include also the Labour Code.   

The intention of this work is not to give a complex interpretation about the 

personal data protection but only to point out the existence of certain rights and 

responsibilities related to processing of the personal data in labour relations.  

The first chapter mentions several of most important international documents 

conditioning the personal data protection of which also arise the legal regulations of the 

Czech Republic. Three of the most considerable of all of them are shortly mentioned in 

next chapter.  

The third chapter includes definitions and interpretation of basic terms which is 

using the Act n. 101/2000, Convention n. 108 and Directive 95/46/EC.  

Employers’ obligations before beginning of personal data processing, during the 

data processing including their obligations when ending the data processing are 
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explained in chapter four. This chapter mentions also the processor´s obligations and 

employee´s rights as the data subjects. 

 In chapter five this work offers answers for some questions which are 

employers fumbling with presently. These are processing of the personal identification 

number, transfer of the personal data to other countries and controlling of employees in 

the workplace.  

At the conclusion is brief discourse about the role of The Office for Personal 

Data Protection.  

The law adjustment of protection of the personal data in the Czech Republic is 

responding to international requirements in this region, however it is necessary to 

continue with dynamic development of law rules conditioning the protection of the 

personal data in sequence to fast development of informative and communication 

technologies which on purpose its benefits make a threat with a view of privacy 

protection.   
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