Úvod
V současné době dochází k přímo raketovému rozvoji informačních technologií.
V souvislosti s tím se v rámci západní civilizace a kultury objevují problémy a otázky,
které by ještě před několika desítkami let působily jako z fantastické literatury. Jejich
vyvstávání je mimo jiné způsobováno neustálým rozvojem lidských práv a snahou o
jejich prosazování. Oblastí, které se dotýkají, je pak i ochrana soukromí a
shromaţďování osobních údajů.
Problematika zpracování osobních údajů a ochrany soukromí se promítá do
všech oblastí ţivota. Jednou z nich jsou přirozeně i pracovněprávní vztahy. S ohledem
na fakt, ţe potřeba práce, respektive příjmu ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné
činnosti patří k elementárním potřebám člověka, jedná se o oblast bezesporu
z nejvýznamnějších.
Cílem předloţené práce je věnovat se zejména problematice ochrany osobních
údajů při vzniku pracovního poměru. Nicméně pro moţnost uchopení tohoto tématu je
třeba učinit předmětem zkoumání i otázky související, tzn. je třeba se primárně věnovat
otázce ochrany osobních údajů obecně a aţ následně se zaměřit na samotnou ochranu
osobních údajů při vzniku pracovního poměru.
Jedním z důvodů volby tohoto tématu byla skutečnost, ţe v současné době
zaměstnavatelé, často pod vlivem moţností, jeţ jim nabízejí moderní technologie, které
bez větších problémů umoţňují údaje uchovávat a sdruţovat, při vzniku pracovního
poměru, ale i během jeho trvání vyţadují od zaměstnance osobní údaje v rozsahu, který
se zdá být poněkud nepřiměřený. Není pak výjimečné, ţe zaměstnavateli je tak
umoţněno monitorovat v jistých oblastech poměrně podrobně ţivot jeho zaměstnance,
aniţ by k tomu měl jakýkoli legální, či snad legitimní důvod.
Problematika ochrany osobnostních práv, mezi které právo na soukromí spadá, a
ochrany osobních údajů vůbec je značně široká, a to zejména z toho důvodu, ţe je při
jejím řešení třeba se významnou měrou zaměřit i na otázky mimoprávní, z nichţ důvody
regulace příslušných sociálních vztahů v této oblasti vyplývají. Stejně tak její rozsah
notně
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převáţné z druhé poloviny minulého století, jeţ vytvářely jisté mezinárodněprávní
prostředí, jehoţ účelem bylo zejména umoţnit jednotný přístup k ochraně dat a
nakládání s nimi a odstranit tak překáţky jejich toku mezi jednotlivými členy
mezinárodního společenství, které fakticky způsobovaly nemoţnost efektivní realizace
pohybu sluţeb, zboţí, kapitálu a zejména pak pracovních sil.
Je zřejmé, ţe významnou roli v oblasti vnitrostátních úprav věnujících se
ochraně osobních údajů sehrála i Evropská společenství, resp. EU. Vţdyť právě
nastolení jistého pevného homogenního prostředí v této oblasti je předpokladem pro
moţnost realizace všech jejich základních svobod.
I přes uvedené zde však z důvodu racionálního rozsahu práce bude pozornost
zaměřena převáţně přímo na zákonnou úpravu ochrany osobních údajů při vzniku
pracovního poměru. Sloţitost identifikace relevantní právní úpravy, její nedostatky a
nejednotnost pak budou demonstrovány zejména na moţnosti zaměstnavatele získat
údaj o odsouzení uchazeče o zaměstnání, resp. zaměstnance za trestný čin.
Jakýmsi pomyslným závěrem, či snad výstupem po přečtení práce by pak měla
být ucelená představa o tom, jak dojít ke konkrétnímu rozsahu osobních údajů, které
můţe zaměstnavatel po uchazeči o zaměstnání, resp. zaměstnanci při vzniku pracovního
poměru poţadovat, a jak s nimi můţe a musí nakládat.
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1. Ochrana osobních údajů – důvod a účel
Základní tezí díla zástupce zájmové jurisprudence Rudolfa von Jheringa1) „Účel
v právu“ je: „Stvořitelem celého práva je účel“.2) Tuto tezi lze zjednodušit i tak, ţe
právo jsou především účely, resp. ţe právo není účelem samo o sobě, nýbrţ je nositelem
určitých cílů. I kdyţ existuje celá řada jiných pohledů na právo a vedou se o nich
rozsáhlé diskuse, lze pouţít zmíněné tvrzení jako východisko pro poukázání na zcela
základní a pragmatickou skutečnost. Tou je fakt, ţe kaţdý právní předpis má určitý účel
a smyl, směřuje k regulaci nějakého společenského vztahu, chrání nějakou společností
uznanou a pro společnost významnou hodnotu3) – hypoteticky by to tak alespoň být
mělo jak v případech právních předpisů technické, tak zejména netechnické povahy.
Zkušenost z aplikační praxe praví, ţe snaha o dosaţení tohoto primárního cíle
konkrétního předpisu bývá většinou opomíjena, resp. na předpis se nenahlíţí jako na
prostředek, jehoţ prostřednictvím se má tohoto konkrétního cíle dosáhnout.
Takový přístup je však nejen chybný z hlediska teoretického, ale zejména pro
skupinu osob vyskytujících se v rámci regulovaných vztahů i z hlediska praktického.
Důvod pro toto tvrzení je zcela prostý. Předpis představuje fakticky nástroj k dosaţení
určitého cíle, resp. naplnění nějakého účelu. Čím je předpis lepší,4) tím více se
k naplnění takového cíle hodí. Současně však také platí, ţe tím méně se hodí k naplnění
cíle jiného. To ostatně platí ve všech oblastech lidské činnosti – je zřejmé, ţe hodinář by
jen těţko mohl vykonávat svou práci, kdyby k jejímu provádění uţíval nástrojů
kameníka.
Uvedené směřuje k závěru, ţe pokud se nehledí na cíl, ke kterému byl předpis
určen a je zde naopak snaha jeho prostřednictvím naplnit cíl jiný – v případě
zaměstnavatelů zejména proto, ţe jim není známý skutečný cíl (v tomto případě
1)

Srov. Gerloch, A. Teorie práva, 3. rozšířené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň,
2004, s. 265. K tomuto dále cituje v úvodním slovu k Jheringově knize „Boj o právo“ prof. Holländer
z díla stejného autora „Účel v právu“: „Stvořitelem celého práva je účel“, z čehoţ plyne, ţe „neexistuje
právní věta, jeţ za svůj původ nevděčí nějakému účelu, tj. nějakému praktickému motivu“. Holländer, P. in
Jhering ŠL, R. Boj o právo, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2009, s. 5
2)
Holländer, P. Filozofie práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2006, s. 76
3)
K tomuto např. Melzer uvádí: „Tvorba práva není činností náhodnou, nýbrţ slouţí k uskutečnění
určitých hodnot, účel. Tyto hodnoty, účely lze zjistit a následně formulovat v normativní podobě právního
principu.“ srov. Melzer. F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2009, s. 59
4)
Čím více aspiruje k naplnění všech osmi hledisek vnitřní morálky práva – srov. Fuller, L. L. Morálka
práva, OIKOYMENH, Praha, 1998, s. 37 a násl.
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hodnota, která má být předpisem chráněna) – zdá se adresátovi úprava nesrozumitelná a
on sám ji povaţuje za nepřátelskou.
Z tohoto důvodu je na místě se nejprve krátce zdrţet u otázky, k čemu vlastně
předpisy na ochranu osobních údajů, resp. soukromí zaměstnanců na pracovišti mají
slouţit, jaký je jejich účel, jaké hodnotě je jejich prostřednictvím poskytována ochrana a
pod jakým zorným úhlem je tedy třeba jejich obsah vykládat.
V nejobecnějším slova smyslu lze říci, ţe účelem předpisů na ochranu osobních
údajů je poskytovat veřejnoprávní ochranu soukromí fyzických osob v procesech
zpracování jejich osobních údajů.

1.1. Pojem soukromí a jeho obsah
Obsah pojmu soukromí se značně liší u různých kultur a národů.5) Jedná se do
jisté míry o specifickou a variabilní veličinu, která se mění v závislosti na národu,
podnebí, ale i společenském postavení a zejména pak čase. Vţdy však platí, ţe obsah
tohoto pojmu nelze restriktivně omezit pouze na oblast příbytku a prostor, kde člověk
spí anebo bydlí, nýbrţ je třeba jeho obsah chápat daleko šířeji a zahrnout do něj jak
intimní prostor člověka, tak místa, kde se běţně zdrţuje, nebo místa, kde můţe důvodně
očekávat, ţe mu bude poskytnuta jistá míra diskrétnosti ve smyslu, ţe nebude muset být
zcela ve střehu a připraven hrát svou sociální roli. Soukromí lze v jistém smyslu tedy
vnímat i jako prostorově a časově ohraničené prostředí, kde člověk můţe bez jakéhokoli
strachu přestat hrát své sociální role, případně svou roli dle vlastní libosti změnit. Jeho
míra je pak určena souvztaţností osoby a konkrétního místa, resp. vztahem osoby
k tomuto místu a časovou určeností.
Tyto zóny klidu jsou zásadní pro duševní a psychickou pohodu člověka, kdyţ
mu umoţňují odpočinek od stresujících sociálních interakcí. Jejich existence, nutnost
jejich uchování a respektování pak zprostředkovaně přispívá ke zdraví a sociálnímu
smíru v rámci celé společnosti. Na soukromí v tomto smyslu má mít člověk nárok

5)

Příkladem budiţ vymezení osobního prostoru člověka, který rovněţ představuje jistou intimní a
soukromou sféru. Rozsah osobního prostoru je rozličný. Například u středomořských národů je znatelně
menší neţ u národů severských. K tomuto např. srov. Peas, A., Peas, B. Řeč těla, Portál, Praha, 2008
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alespoň v minimální míře, resp. s ohledem na jeho genezi člověk přirozeně očekává
jeho existenci alespoň v minimálním rozsahu na téměř všech místech.
S politováním je však třeba dodat, ţe obsah pojmu soukromí je v současné době
(zejména v rámci velkých měst) vnímán veřejností, více neţ kdykoli předtím, poměrně
značně úzce. Tento přístup nesporně souvisí se současným ţivotním stylem a
všudypřítomnými médii. Soukromí a soukromý a rodinný ţivot se v tomto kontextu
smrskává jen na prostory koupelen, toalet, případně byt nebo dům té které osoby. Tento
přístup je však v příkrém rozporu s naznačeným sociálně psychologickým rozměrem,
v jehoţ rámci soukromí, které zahrnuje osobní a rodinný ţivot, znamená jistou sféru
integrity jednotlivce a jeho blízkých, která v jistém ohledu obklopuje jednotlivce
samého, ať se nachází kdekoli – jeho míra se různí s ohledem na vztah osoby a
konkrétního místa (viz níţe).
Jelikoţ se v případě pojmu soukromí jedná o „neostrý“ pojem a samotné právo
na soukromí je fakticky svazkem dílčích práv, hovoří se v této souvislosti rovněţ také o
tzv. právu soudním – tzn. jak samotný pojem, tak obsah práva je tvořen aţ judikaturou
soudů ve vztahu ke konkrétnímu případu.6) V tomto směru lze pak obecně k pojmu
soukromých prostor mimo jiné citovat z rozhodnutí Městského soudu v Brně sp. zn. 7
Ca 204/2005 str. 3: „I prostory mimo obydlí se povaţují za soukromé prostory“7) – zde
je odkázáno na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, který dospěl k závěru, ţe
nelze limitovat soukromí pouze na vnitřní okruh, v němţ jednotlivec můţe ţít svůj
soukromý ţivot podle svých představ.8)

6)

Případné se zdá odkázat na zástupce amerického právního realismu O. W. Holmese, K. N. Llewellyna a
J. Franka, kteří ve své koncepci o právu jako takovém hovoří o „pravděpodobném právu“ – srov. Gerloch,
A. Teorie práva 3. rozšířené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, Plzeň, s. 267, nebo
Přibáň, J. Sociologie práva, Sociologické nakladatelství, Praha, 1996, s. 94 a násl.
7)
V dané věci se jednalo o napadení rozhodnutí ÚOOÚ, jímţ byla uloţena správci osobních údajů pokuta
za provoz kamerového systému ve společných částech bytového domu. Soud se na uvedenou větu, kterou
citoval v úvodní části rozsudku z odůvodnění napadaného správního rozhodnutí, a kterou správní orgán
přejal z judikatury ESLP, nepřímo odkázal tím, ţe se v této části s argumentací ţalovaného ztotoţnil. Celý
rozsudek srov. např. http://www.uoou.cz/files/judik_07.pdf
8)
Nepoměrně komplexněji se pak k otázce práva na soukromí vyjadřuje Ústavní soud České republiky ve
svém nálezu sp. zn. II. ÚS 517/99. V této souvislosti je podstatným faktem, co vychází z rozhodovací
praxe Ústavního soudu, tj., ţe právo na soukromí obsahuje jak pozitivní sloţku ve smyslu práva fyzické
osoby svobodně rozhodovat o tom, zda a v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být skutečnosti z jejího
ţivota zpřístupněny jiným osobám a subjektům, tak sloţku negativní, jeţ je představována právem bránit
se proti neoprávněnému zasahování do tohoto práva, resp. sféry, kterou je toto právo tvořeno. Ústavní
soud pak ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 517/99 konkrétně uvádí: „Stát má závazek zajistit, aby vztahy
vyplývající z práva na soukromí, tj. vztahy příbuzenské a jiné vztahy sociální, vztahy morální a případně i
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Evropský soud pro lidská práva se k obsahu pojmu soukromí vyslovil v souladu
s právě uvedeným tak, ţe je třeba „soukromím člověka rozumět právo kaţdého člověka
na vytváření a rozvíjení vztahu s dalšími lidskými bytostmi, a to i na pracovišti.“9)
Pro komplexnost lze dodat, ţe Úřad pro ochranu osobních údajů definuje pojem
soukromí jako „osobní, intimní sféru člověka v jeho integritě, která zahrnuje všechny
projevy osobnosti konkrétního a jedinečného lidského tvora. Pojem soukromí obsahuje

související vztahy materiální, jenţ jsou spojeny s rodinným ţivotem a soukromím, mohly normálně
fungovat a rozvíjet se. Je tedy úlohou zákonodárce, aby jednotlivým sloţkám tohoto práva, resp. tomuto
právu jako celku poskytl adekvátní ochranu.“
K tomuto rovněţ nepřímo srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. dubna 2009, sp zn.
33 Odo 134/2003, který uvádí: „Při uvedené úpravě zákona o rodině je proto nezbytné vycházet z
nejbliţší úpravy obdobné pojmu rodina, a to z § 116 ObčZ, který vymezuje pojem osoby blízké. Podle
tohoto ustanovení je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manţel; jiné osoby v poměru
rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliţe by újmu, kterou utrpěla
jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Je nutno vyjít z textu zákona, v němţ
zákonodárce na prvém místě mezi osobami blízkými uvedl příbuzné v řadě přímé, kterými jsou nejen
rodiče a děti, ale také prarodiče a jejich vnuci, event. i pravnuci. Uvedenou preferenci příbuzných v řadě
přímé akceptuje i trestní zákon, který obdobným způsobem vymezuje osoby blízké v § 89 odst. 8, podle
něhoţ se osobami blízkými rozumí nejprve příbuzní v řadě přímé a teprve potom další osoby. Taktéţ
trestní řád staví příbuzné v řadě přímé na prvé místo, kdyţ ve svém § 100 odst. 1 dává právo odepřít
výpověď "svědkům, kteří jsou příbuznými obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel,
osvojenec, manţel a druh"; stejným subjektům, pokud jsou v postavení poškozeného, přísluší podle § 163a
odst. 1 trestního řádu u vymezených trestných činů dispoziční právo se zahájením (i pokračováním)
trestního stíhání příbuzného v řadě přímé, který můţe být stíhán pouze na základě souhlasu poškozeného.
Z uvedené právní úpravy vyplývá, ţe příbuzní v řadě přímé zaujímají v našem právním řádu postavení
osob nejbliţších, a poţívají tak evidentně výsadnějšího právního postavení mezi osobami blízkými;
Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, ţe vztah příbuzných v řadě přímé je nutno zahrnovat do pojmu
rodina ve smyslu § 630 ObčZ. Nelze však přisvědčit názoru dovolatelky, ţe vymezení obsahu pojmu "člen
rodiny" podle § 630 ObčZ a pojmu "osoba blízká" podle § 116 ObčZ je totoţný. Zásadně je třeba
vycházet z toho, ţe vymezení v § 630 ObčZ je uţší.“
Ke koncepčnímu pohledu na soukromí je moţné zmínit dále to, co uvádí Mates, kdyţ odkazuje na K.
Klímu. Mates konstatuje, ţe „k podobnému, jako právě uvedenému závěru ústavního soudu je moţné dojít
i konstrukcí, dle níţ je pojem soukromí chápán jednak v uţším smyslu, jako ochrana subjektivně vytvářené
představy o soukromém ţivotě, jednak v širším smyslu, jakoţto ochranu rozsáhlého okolí, které
bezprostředně navazuje na ţivotní zájmy a potřeby osoby představované zejména rodinou, příbuznými,
přáteli apod. Funkcí právní ochrany soukromí je vytvořit potřebnou bariéru před jakýmkoli škodlivými
vlivy zvenčí, tedy jak ze strany veřejné moci, tak ze strany soukromých subjektů. I z tohoto pohledu má
právo na soukromí dvě dimenze: předně jde o intimní sféru, kam se má člověk moţnost uchýlit a bránit ji
vůči těm, jímţ sem není povoleno vstupovat a dále oprávnění zvolit si způsob ţivota, v němţ je obsaţena i
moţnost navazování nejrůznějších vztahů s okolním světem, souvisejících s osobností člověka (např.
vztahy pracovní, rodinné a sexuální).“ K tomuto srov. Mates, P. Ochrana soukromí ve správním právu.
Druhé, aktualizované a podstatně přepracované vydání, Linde, Praha, 2006, s. 16.
9)
K tomuto srov. např. Niemietz vs. Německo z roku 1992. ESD stíţnost č. 13710/88. Jednalo se o
prohlídku kanceláře advokáta provedenou bez jakéhokoliv omezení a bez přítomnosti nezávislého
pozorovatele za situace, kdy, podle názoru soudu, u tzv. svobodných profesí lze těţko odlišit aktivity
soukromého ţivota od aktivit profesních a kdy ochrana „soukromého ţivota“ a „domova“ zahrnuje i
profesní činnosti nebo prostory. Prohlídkou advokátní kanceláře, která se zakládala pouze na ne příliš
silném podezření z trestné činnosti a měla publicitu, ačkoliv nepřinesla ţádné výsledky pro trestní stíhání,
utrpěl advokát i újmu na své soukromé a profesní pověsti s moţnými důsledky pro advokátní praxi.

6

rovněţ hmotný i myšlenkový prostor jednotlivce, součástí soukromého ţivota je i právo
na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi.“10)
Z uvedeného je patrné, ţe je to tedy nejen prostor, kde se subjekt pohybuje,
resp. místní a časová určenost, na čem závisí míra soukromí, kterou osoba poţívá, nýbrţ
je to i subjekt sám, respektive jeho vztah k prostředí. Otázka subjektu a jeho vztahu k
danému prostředí je tedy zásadním faktorem, který určuje, jakou míru soukromí,
respektive hodnotu je v tom daném případě třeba chránit.
Ve vztahu k rozebíranému tématu je pak nutné zvlášť zmínit rozhodnutí
Evropský soudní dvůr ve věci Niemietz vs. Německo z roku 1992, v němţ se zmíněný
soud vyslovil ve smyslu, ţe „není moţné podat vyčerpávající definici pojmu soukromí
či jeho sloţek, jelikoţ je soukromí dynamickou kategorií, která se vyvíjí a můţe se
obohacovat o další sloţky vhledem k době, prostředí, společenské situaci, kultuře a
dalším objektivním prvkům a souvislostem, v níţ daná osoba ţije. Jeho konkrétní
podoba v rámci místa a času je pak povětšinou určována judikaturou soudů. Právě
proto bývá někdy označováno také jako právo soudní.“11)
Právo na soukromí lze tedy vymezit i prostřednictvím svazku práv, jeţ jej tvoří.
Mezi práva, která právo na soukromí fakticky zastřešuje, patří zejména právo na
nedotknutelnost obydlí neboli jinak také právo na ochranu domovní svobody (čl. 12
Listiny základních práv a svobod), právo na nedotknutelnost přepravovaných zpráv a
písemností neboli jinak také právo na ochranu listovního tajemství (čl. 13 Listiny
základních práva a svobod), právo na osobní identitu, jméno, příjmení a jejich ochranu,

10)

Srov.
Stanovisko
Úřadu
pro
ochranu
osobních
údajů
č.
6/2009,
in
http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2009_6.pdf
11)
K tomuto dále např. Mates, P. Ochrana soukromí ve správním právu. Druhé, aktualizované a podstatně
přepracované vydání, Linde, Praha, 2006, s. 15: „Rovněţ lze v této souvislosti zmínit Doporučení č. (81)
19 Výboru ministrů členským státům o přístupu k informacím uchovaným státními orgány, z roku 1981,
které do práva na soukromí zahrnulo nikoli pouze ochranu důvěrných osobních údajů, ale i ochranu
váţnosti a práv druhých.“
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právo na rodinný ţivot a jeho ochranu, ale i právo na zachování nedotknutelnosti
v otázkách intimních, jako je sexuální orientace, či sexuální ţivot obecně.12)
Jistě stojí za zmínku, ţe např. Evropský soud pro lidská práva13) do práva na
soukromí zahrnuje i právo na ochranu před poškozením ţivotního prostředí emisemi,
hlukem atp., kdyţ konstatuje, ţe „poškození ţivotního prostředí emisemi, hlukem atp.
představuje neoprávněný zásah do soukromí a rodinného ţivota“14). Zde je však otázka
ve směru moţností a mezí extenzivního výkladu dozajista na místě.15)
Materializujeme-li nepřímo uvedené, pak lze soukromí fakticky označit za jistý
druh statku, s nímţ je moţné určitým způsobem nakládat. Z mimoprávního (morálního)
pohledu je moţné říci, ţe jej lze do jisté míry legitimně omezit za účelem ochrany statku
jiného, jako je třeba majetek, a to i bez souhlasu toho, komu náleţí. S ohledem na fakt,
ţe je mnohdy pozice těch, kdo do něj mají zájem zasahovat, relativně silnější neţli těch,
komu náleţí, je třeba limitovat zásahy do něj činěné, a to i na základě souhlasu dotčené
osoby (k tomuto viz níţe).
Jestliţe bylo řečeno, ţe soukromí je statkem obdobně jako majetek, pak je nutné
dodat, ţe minimálně stejně jako soukromí i vlastnictví zasluhuje náleţitou ochranu.
Bylo by stejně nespravedlivé, jestliţe by někdo bez souhlasu jiného nebo bez zjevného
společenského zájmu druhému majetek svévolně odnímal anebo mu znemoţňoval s ním
nakládat či omezoval jiné ze svazku práv vlastnické právo tvořící.

12)

Tento katalog práv sdruţených pod pojmem práva na soukromí představuje neuzavřenou a
dynamickou skupinu, jejíţ rozsah závisí na jiţ zmíněných okolnostech. Obecně lze k právu na soukromí a
ochranu osobních údajů poznamenat, ţe míra jejich zachovávání a ochrany zásadně závisí zejména na
socioekonomické situaci. K tomuto tvrzení se nabízí citace z Rezoluce k problematice dalšího vývoje v
oblasti ochrany osobních údajů a soukromí, jeţ byla přijata Konferencí evropských komisařů ochrany dat
a soukromí, která se uskutečnila ve dnech 29.-30. dubna 2010 v Praze: „Konference prohlašuje, ţe
ochrana osobních údajů a soukromí zůstává významným výdobytkem naší civilizace“ –
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&submenu=689&loc=726
13)
Viz in Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Guerra a další vs. Itálie z roku 1998
(116/1996/735/932)
14)
Mates, P. Ochrana soukromí ve správním právu. Druhé, aktualizované a podstatně přepracované
vydání. Linde, Praha, 2006, s. 20
15)
Dále k právu na soukromí ESLP rovněţ např. ve věci X. a Y. vs. Nizozemsko ze dne 26. března 1985,
stíţnost č. 8978/80 – zde soud zahrnul do pojmu soukromí i tělesnou a duševní integritu, včetně
pohlavního ţivota, kdyţ se vyslovil ve smyslu, ţe právo na svobodu sexuálního ţivota tvoří důleţitou
součást soukromí proto, ţe právě zde lidé navazují a udrţují vztah s jinými bytnostmi a mohou tak
rozvíjet vlastní osobnost. K tomuto srov. rovněţ Mates, P. Ochrana soukromí ve správním právu. Druhé,
aktualizované a podstatně přepracované vydání, Linde, Praha, 2006, s. 20
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Ve vztahu k otázce ochrany osobních údajů v rámci pracovněprávních vztahů,
resp. z hlediska smyslu a účelu regulace příslušnou legislativou je pak třeba sloučit obě
zmíněné morální roviny. Tomu je třeba rozumět tak, ţe lze, resp. je legitimní bez
souhlasu, v přiměřeném rozsahu a po přiměřenou dobu zasáhnout do soukromí
zaměstnance, aby tak byl ochráněn majetek zaměstnavatele. Bylo by nemorální
(ilegitimní) odmítnout zaměstnavateli moţnost ochránit jeho majetek tím, ţe nesmí
zjistit nutné osobní údaje o zaměstnanci, resp. uchazeči o zaměstnání. Tímto sběrem
údajů však zaměstnavatel fakticky zasahuje do soukromí zaměstnance, a to zpravidla
jak na pracovišti, tak mimo něj. Stejně tak by ale bylo nemorální umoţnit
zaměstnavateli bez jakékoli limitace „olupovat“ zaměstnance jak na pracovišti, tak
mimo něj nadměrným sběrem údajů o jeho soukromí a umoţnit tak bez dalšího fakticky
pro některé případy (např. kamerové sledování) dokonce i částečně derogovat jeho
důstojnost, jíţ je soukromí součástí.
S právě uvedeným v jistém smyslu souvisí i to, ţe zaměstnanci mají legitimní
nárok na příznivé pracovní prostředí.16) Příznivé pracovní prostředí v současné době
v rámci západní civilizace totiţ neznamená pouze racionálně vysokou teplotu, vlhkost,
prašnost atp.,17) nýbrţ i racionálně nastavené limity ve vztahu k moţným zásahům do
soukromí.
Uvedená východiska lze (v jistém smyslu) nalézt explicitně vyjádřena i v rámci
právních předpisů. Ve vztahu k pracovněprávní rovině se jedná zejména o § 13 odst. 5,
resp. § 14 odst. 1 zákoníku práce18) – tato ustanovení je třeba vnímat jako obecná
interpretační východiska.

16)

Vzhledem k posunu zejména v rámci ţivotní úrovně se v současné době pod pojmem uspokojivé
pracovní podmínky nebo prostředí nerozumí pouze úprava pracovního prostředí ve smyslu světlo, hluk,
prach, ale i sociální klima, ochrana soukromí a rozvoj zaměstnance v rámci pracoviště. V tomto směru
pak platí, ţe obecně zaměstnanec pracující v uspokojivém pracovním prostředí bude vţdy dosahovat
lepších pracovních výsledků neţ zaměstnanec, jehoţ pracovní podmínky budou horší. Lepší pracovní
výsledky, které jsou podmíněny větší psychickou pohodou, současně zakládají vyšší morální poţadavky
na konkrétní osoby a nepřímo tak přispívají k sociálnímu smíru a zdraví populace.
17)
Viz Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci
18)
Tato ustanovení stanoví, ţe „zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření a rozvíjení
pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními právními předpisy a s dobrými mravy“,
resp. ţe „výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu
zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu
s dobrými mravy.“
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Tento bod lze pak ve světle uvedeného uzavřít s tím, ţe v případě ochrany
osobních údajů, resp. soukromí proti sobě stojí dvě hodnoty a otázky. Na jedné straně je
to bezpečnost – ochrana majetku, ţivota a zdraví, a na druhé straně je to ochrana
svobody, lidské důstojnosti a soukromí, a to nejen v konkrétním případě, ale i ve vztahu
k budoucnu.19)
Právě otázka kolize dvou ústavně vyjádřených hodnot je v tomto směru stěţejní,
jelikoţ v situaci, kdy zde neexistuje zákonné zmocnění pro konkrétní případ zpracování
osobních údajů a dochází k jejich zpracování na základě právními předpisy uznaného
důvodu vyjádřeného § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, je na správci
osobních údajů, aby sám provedl poměření těchto hodnot a objektivně rozhodl, které je
třeba dát přednost.20)

19)

Důvodem takového tvrzení je fakt, ţe zaţitím si omezení svobody dnes o ni lze přijít i v budoucnu,
resp. budoucí generace má v případě vytvoření příslušného paradigmatu odepřenu moţnost se
rozhodnout, zda si přeje takové omezení, či nikoli. Je totiţ třeba pamatovat na to, ţe člověk, který ţije
v určitém sociálním prostředí a určité sociální situaci po určitou dobu, si na pocity a rizika z ní
vyplývající zvykne a jeví se mu pak jako něco běţného a obvyklého (vytvoří si příslušný vzor chování).
K tomuto srov. např. Ash, T. Špehující stát, Respekt, 2008, č. 2, s. 63 a násl.
Jedná se zde fakticky o otázku sociální kontroly a svobody – k tomuto srov. např. Fromm E., Strach ze
svobody, Naše vojsko, 1993
20)
Jelikoţ jde o otázku poměrně sloţitou, jeví se jako vhodné odkázat na relevantní literaturu s tím, ţe
dále budou zmíněny spíše praktické aspekty řešení tohoto konfliktu. K tomuto srov. Morávek, J.
Pořizování záznamu kamerovým systémem ze zasedání obecního zastupitelstva. Právní rozhledy, 2009,
sv. č. 24, s. 875-881, Morávek J. Kdy je moţné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít jeho emailovou poštu?, Právo pro podnikání a zaměstnání, č. 3, 2010, s. 3 a násl., rozhodnutí Ústavního soudu
České republiky sp. zn. Pl. ÚS 4/94, Pl. ÚS 15/96, Pl. ÚS 16/98, Pl. ÚS 40/08 a další, nebo Telec, I. Váhy
a meč anebo test poměrnosti cíle a prostředku, Právní rádce, č. 7, 2009, s. 673 a násl., Dworkin, R. Kdyţ
se práva berou váţně, Vydavatelství a nakladatelství OIKOYMENH, Praha 2001, Holländer, P. Filozofie
práva. Plzeň, Aleš Čeněk, 2006, nebo rozhodnutí ESD z roku 1990 ve věci Fedesa (C-31/88 Fedesa
(1990) ECR 4023)
Poznámka k nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94 – Z ústavního pořádku a tohoto rozhodnutí vyplývá, ţe i
kdyţ to ústavní úprava nepředpokládá, můţe v případě kolize základních práv a svobod dojít k jejich
omezení. V takových situacích je nutné stanovit podmínky, za splnění kterých má prioritu základní právo
či svoboda a za kterých jiné. Při posuzování moţnosti omezení základního práva či svobody ve prospěch
jiného základního práva, resp. svobody lze stanovit tyto podmínky: a) vzájemné poměřování, b) šetření
jejich podstaty a smyslu (čl. 4 odst. 4 Listiny)
Vzájemné poměřování se sestává z poměřování: (a) Kritéria vhodnosti, které spočívá v otázce, zda institut
omezující určité základní právo umoţňuje dosáhnout sledovaného cíle (ochrany jiného základního práva);
(b) Kritéria potřebnosti, které spočívá v porovnávání legislativního prostředku omezujícího právo, resp.
svobodu, s jinými opatřeními umoţňujícími dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních
práv a svobod; (c) Kritéria porovnání závaţnosti obou v kolizi stojících základních práv nebo svobod –
proporcionality v uţším smyslu.
Porovnávání závaţnosti v kolizi stojících základních práv (po splnění podmínky vhodnosti a potřebnosti)
spočívá ve zvaţování empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů. Empirickým
argumentem lze chápat faktickou závaţnost jevu, jenţ je spojen s ochranou určitého základního práva.
Systémový argument znamená zvaţování smyslu a zařazení dotčeného základního práva či svobody v
systému základních práv a svobod. Kontextovým argumentem lze rozumět další negativní dopady
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Uvedené v tomto bodě v obecné rovině vyjadřuje dnešní pojímání ve vztahu
k tomuto pojmu. Je však třeba zmínit, ţe stejně věcně, nicméně nesporně stručněji se
k jeho obsahu vyjadřují jiţ S. D. Warren a L. D. Brandeis v článku z konce 19. století,
jeţ nesl název „The Right of Privacy“21). K rozpracování koncepce, resp. obsahu tohoto
článku pak došlo ve věci Olmstead vs. USA, a to v disentu druhého ze jmenovaných
autorů. Dalo by se říci, ţe zde bylo právo na soukromí chápáno poněkud úzce, kdyţ
bylo definováno jako „právo být ponechán o samotě“, mít zachován nerušený klid,
právo na neporušování citů, sféra, v níţ byl člověk „obezděn“ a měl by mít nárok na to,
aby nebyl znepokojován vnějšími zásahy především v jeho příbytku.22) Při hlubším
zamyšlení lze však tuto definici v její jednoduchosti a podstatě označit za určující,
univerzální a stále platnou, a to i ve směru ke všem prostředkům moderní techniky.
Závěrem zbývá pro úplnost v tomto směru dodat, ţe na mezinárodní úrovni,
resp. v rámci celosvětové deklarace v rámci mezinárodního společenství došlo
k vyjádření práva na soukromí aţ po druhé světové válce, kdy byla v rámci Všeobecné
deklarace lidských práva reflektována zkušenost s totalitními reţimy, které při
omezení jednoho základního práva v důsledku upřednostnění jiného. Hodnotový argument představuje
zvaţování pozitiv v kolizi stojících základních práv vzhledem k akceptované hierarchii hodnot.
Součástí porovnávání závaţnosti v kolizi stojících základních práv je i zvaţování vyuţití právních
institutů, které minimalizují argumenty podloţený zásah do jednoho z nich.
V případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho před druhým ze dvou v kolizi stojících základních
práv je nutnou podmínkou konečného rozhodnutí rovněţ vyuţití všech moţností minimalizace zásahu do
jednoho z nich. Tento závěr lze odvodit i z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.
Základní práva a svobody tak musí být šetřeny nejenom při pouţívání ustanovení o jejich mezích, nýbrţ
analogicky rovněţ v případě jejich omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.
Z uvedených rozhodnutí a textu ve vztahu k testu proporcionality vyplývá, ţe se test velice zjednodušeně
řečeno skládá ze tří otázek. Odpovědi na tyto otázky pak dávají na srozuměnou, které právo, či svoboda
má v dané chvíli přednost před jiným právem, či svobodou. Zmíněné otázky by pak bylo moţné
formulovat asi takto: (i.) je opatření zasahující do práv způsobilé k dosaţení sledovaného účelu, (ii.) je
opatření zasahující do práv nezbytné k dosaţení sledovaného účelu, (iii.) je opatření zasahující do práv co
nejméně zatěţující.
Z rozhodnutí lze dojít v tomto směru k závěru, ţe tam, kde existuje moţnost výběru mezi několika
vhodnými variantami řešení, je vţdy třeba vybrat tu nejméně zatěţující, čímţ se míní, ţe způsobené
nevýhody nesmějí být v nepoměru k výhodám pramenícím z dosaţeného cíle.
Pro praktické uţívání tohoto testu v běţných situacích je pak uvedené moţné zobecnit tak, ţe jestliţe je
moţné označit prostředek omezující jedno základních lidské právo či svobodu za účelem ochrany jiného
základního lidského práva či svobody za vhodný k dosaţení sledovaného účelu, tzn. ţe je moţné jeho
prostřednictvím sledovaného cíle dosáhnout, nutný, tzn., ţe neexistuje jiný objektivně srovnatelný legální
prostředek, který by byl schopný k dosaţení sledovaného cíle, a přiměřený, tzn., ţe hodnota, jejíţ ochraně
má být prostředek vyuţit, je vyšší/významnější, neţ-li ta, jejíţ omezení bude jeho uţitím způsobeno, pak
by měl a mohl být tento prostředek vyuţit. K tomuto srov. rovněţ např. Melzer. F. Metodologie nalézání
práva. Úvod do právní argumentace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 60
21)
Viz in Harward Law Review 4/1890, s. 193 a násl.
22)
Mates, P. Ochrana soukromí ve správním právu. Druhé, aktualizované a podstatně přepracované
vydání, Linde, Praha, 2006, s. 11.
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nedostatečné ochraně dat snadno shromaţďované údaje zneuţívaly, a to jak vůči
vlastním občanům, tak osobám na okupovaných územích. Právo na ochranu soukromí
tak bylo deklarováno jako jedno ze základních práv člověka, jenţ vyplývá z jeho lidské
přirozenosti a podstaty lidského bytí jako takového.

1.2. Soukromí zaměstnance na pracovišti
V návaznosti na výše uvedené zbývá stručně ve vztahu soukromí zaměstnance
na pracovišti ještě jednou zmínit jiţ citované rozhodnutí ESD ve věci Niemietz vs.
Německo z roku 199223), podle kterého je nutno pod pojmem soukromí člověka rozumět
„právo kaţdého člověka na vytváření a rozvíjení vztahu s dalšími lidskými bytostmi, a to
i na pracovišti“. Podle soudu není dost dobře moţné přesně oddělit soukromý a
profesní ţivot, neboť právě v rámci svých pracovních aktivit má většina lidí největší
příleţitost navazovat a rozvíjet vztahy s vnějším okolím, a proto právo na respektování
soukromého ţivota zahrnuje i právo na respektování soukromí v zaměstnání. V
podobném duchu rozhodl i ESLP ve věci Klass a ostatní vs. Německo z roku 197824).
Rovněţ tedy i ESLP ve své judikatuře zastává zcela jasný názor, ţe do pojmu
soukromí je třeba zahrnout i navazování normálních vztahů k vnějšímu světu, a to i
v rámci tzv. profesních aktivit. Podle jeho mínění neexistují ţádné důvody, aby pojem
soukromý ţivot tyto aktivity vylučoval, a to zejména vzhledem k tomu, ţe právě jejich
prostřednictvím mohou lidé rozvíjet své vztahy k vnějšímu světu.
Důvodem nevyloučit pro tento případ ochranu soukromí je zejména skutečnost,
ţe mnohdy fakticky ani není dost dobře moţné rozlišit, které vztahy či činnosti jsou
ještě vztahy či činnosti profesního anebo pracovního ţivota a které jiţ nikoli. V této
souvislosti je na místě zmínit např. i Doporučení č. (89) 2 Výboru ministrů členským
státům o ochraně osobních údajů poţívaných pro účely zaměstnání z roku 1989, v němţ
se konstatuje, ţe „respektování soukromí a lidské důstojnosti zaměstnance přestavuje i

23)

ESD stíţnost č. 13710/88. Zde je podstatné, ţe soud vycházel při interpretaci pojmu obydlí
z francouzského domicile, které je obsahově rozsáhlejší neţ anglický pojem home.
24)
ESLP Klass proti Německu, z 6. 9. 1978, A28. stíţnost č. 5029/71
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moţnost, aby zaměstnanec navazoval a udrţoval sociální a individuální vztahy na
pracovišti.“25)
Pro úplnost lze dodat, ţe se ESLP vyjádřil ve vztahu k čl. 8 evropské Úmluvy o
ochraně lidských práv a základních svobod26) jakoţto základnímu východisku v tomto
směru tak, ţe „i telefonní hovory ze zaměstnání mohou naplňovat podstatu pojmů
soukromý ţivot a korespondence.“27)
Nesporně tedy platí, ţe zaměstnanec má právo na jisté segmenty soukromí i
během výkonu své práce, a to i přímo na pracovišti. Tyto segmenty je nutné respektovat
a chránit tak zaměstnancovu důstojnost, která by jejich eliminací doznala jednoznačné
újmy. Jedině pokud vyloučení či alespoň omezení těchto segmentů je s ohledem na
uznaný a právními předpisy chráněný zájem vhodné, nutné a přiměřené, lze
k takovémuto zásahu do osobnostních práv zaměstnance přistoupit. Uvedené však
neznamená popření základní hypotézy pracovněprávních vztahů, resp. pracovního
poměru jako hlavního pracovněprávního vztahu, a sice ţe zaměstnanec má pracovní
dobu trávit primárně výkonem práce a aktivitami soukromé povahy se má zaobírat
pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné (nelze-li jinak), anebo tehdy, jestliţe mu to
zaměstnavatel výslovně povolil. Obdobné pak platí i ve vztahu k prostředkům svěřeným
zaměstnavatelem zaměstnanci k výkonu práce. V této souvislosti je třeba zdůraznit, ţe
zásadně platí, ţe zaměstnanec můţe prostředky mu svěřené (např. počítač, mobilní
telefon atp.) vyuţívat k soukromým aktivitám a k osobní potřebě pouze tehdy, jestliţe
mu to zaměstnavatel dovolí. Důvod je zcela zřejmý. Prostředky jsou ve vlastnictví
zaměstnavatele a ten dává zaměstnanci moţnost jejich uţití pouze k výkonu práce.28)

25)

Mates, P. Ochrana soukromí ve správním právu. Druhé, aktualizované a podstatně přepracované
vydání. Linde, Praha, 2006, s. 15.
26)
Publikována ve Sbírce zákonů sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992
Sb.
27)
Srov. ARD 4933/10/98; Berka, Die Grundrechte – Grundfreiheiten und Menschenrechte in Österreich
(1999)
28)
Uvedené samozřejmě neznamená, ţe by zaměstnanec například nemohl v krizové situaci (pro osobní
potřebu) pouţít mobilní telefon svěřený mu zaměstnavatelem k výkonu práce, aby si jím zavolal pomoc
atp. Tyto krizové situace jsou však jen výjimkou z pravidla. Pro tyto případy, které nesouvisí přímo
s vykonávanou prací (tzn. nedostal-li se zaměstnanec do krizové situace při jejím výkonu), jímţ skýtá
oporu § 128 odst. 1 občanského zákoníku, který stanoví, ţe „vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze
nebo v naléhavém veřejném zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu pouţita jeho
věc, nelze-li dosáhnout účelu jinak“; je zde však zásadní koncepční rozdíl v tom, ţe vzniklý vztah bude
občansko a nikoli pracovněprávní.
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Je třeba rázně odmítnout všechny názory, které se kloní k závěru, ţe
zaměstnanec můţe tyto prostředky uţít podle svého uváţení k soukromým účelům,
jestliţe mu to zaměstnavatel výslovně nezakáţe. Pro takovéto závěry nelze najít oporu
v ţádném právním předpise a s ohledem na hodnotové vyjádření ochrany vlastnictví
v rámci ústavního pořádku České republiky je zřejmé, ţe takováto moţnost by byla
zcela v rozporu i s hypotézou vyjádřenou čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.29)
Závěrem tohoto bodu je třeba dodat, ţe uvedené se primárně vztahuje
k případům, kdy se zaměstnavatel rozhodne zpracovávat osobní údaje zaměstnance ze
své vlastní vůle (např. zřídit kamerový systém na pracovišti). Pro tyto případy je nutné
zjišťovat, zda zaměstnavateli svědčí nějaký právními předpisy uznaný důvod, tzv.
právní titul, pro který bude jeho zájem (např. ochrana vlastnictví) převaţovat nad
ochranou soukromí zaměstnance. V ostatních případech, kdy je zaměstnavateli ex lege
uloţeno zpracovávat osobní údaje zaměstnance, je otázka poměru zájmu zaměstnance a
zaměstnavatele řešena zákonodárcem přímo.

1.3. Právo na soukromí – negativní statut?
Zajímavou otázkou, která se nabízí, je statut práva na soukromí. Toto právo, i
kdyţ fakticky zahrnuje celou škálu jiţ zmíněných práv, má tzv. negativní statut.
Opačný názor, by se však dalo říci, zastává např. Mates s odkazem na nález
Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 15/95, v němţ Ústavní soud konstatoval
povinnost aktivní činnosti státu v souvislosti s ochranou lidské důstojnosti, osobní cti a
dobré pověsti a jména. Stejné pak dle něj platí i pro ochranu soukromí.30) S tím však

29)

Čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní
stát zaloţený na úctě k právům a svobodám člověka a občana“, s tím, ţe v případě liberálně demokratické
republiky západní kultury/civilizace je soukromé vlastnictví a jeho ochrana jedním ze základních
definičních znaků.
30)
Mates uvádí, ţe „právo na soukromí či soukromý ţivot nezahrnuje pouze právo určit, komu budou
zpřístupněny určité údaje a moţnost bránit se proti neoprávněným zásahům do intimní sféry. Jeho součást
tvoří také závazek státu zajistit respektování tohoto práva. Vzhledem k tomu musí státy přijmout taková
opatření v podobě zákona, která brání tomu, aby se předešlo nebo zamezilo narušování práva jednotlivců
na soukromí činností jiných. Hranice mezi pozitivní a negativní povinností státu není ovšem pevně
stanovena, vţdy je však třeba, aby byla zachována rovnováha mezi protikladnými zájmy jednotlivce a
společnosti. Tento pozitivní závazek byl zprvu chápán především jako nástroj ochrany soukromí
jednotlivce vůči státu a jeho orgánům, tedy ve vztazích vertikálních. Od poloviny 80. let Evropský soud
došel k závěru, ţe povinnost státu chránit ţivot je třeba uplatňovat i ve vztazích horizontálních, tedy mezi
jednotlivci s rovným postavením. Odpovědnost státu tak můţe vzniknout nejen v případě, ţe jeho orgány
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z pojmového hlediska nelze zcela souhlasit. Při takovémto pojímání by totiţ bylo kaţdé
základní právo, či svobodu moţné definovat tak, ţe má pozitivní statut - je povinností
státu jej vţdy garantovat jak v rámci vztahů vertikálních, tak mu poskytovat ochranu ve
vztazích horizontálních. Z tohoto důvodu je třeba základní práva, či svobody
s pozitivním, resp. negativním statutem odlišovat dle přísnějšího kritéria ve smyslu
angaţovanosti státu na jejich zajištění. Při tomto pojímáním je pak pozitivním právem
v ryzím slova smyslu např. právo na zajištění přiměřeného hmotného zajištění ve stáří.
Garance tohoto práva ze strany státu v rovině vertikální, případně zprostředkovaně
v rovině horizontálních vztahů předpokládá vybudování příslušných mechanizmů a
uceleného systému. Právo na soukromí však z povahy věci takovouto povahu mít
nemůţe, a proto je základním právem s negativním statutem, i kdyţ s nedomyslitelným
závazkem státu poskytovat mu ochranu v rovině horizontálních právních vztahů a
prostřednictvím seberegulace veřejné moci do něj nepřiměřeně nezasahovat v rovině
vztahů vertikálních.
Uvedené lze podpořit i tím, co uvádí kolektiv autorů Veverka, Boguszak, Čapek
ve vztahu rozlišení základních lidských práv a základních práv sociálních v relaci
k právnímu státu.
Autoři rozlišují základní lidská práva ve trojím smyslu. Jedná se (i.) o lidská
práva ve smyslu hlavy druhé Listiny základních práv a svobod;31) (ii.) o lidská práva ve
smyslu prvního oddílu hlavy druhé Listiny základních práv a svobod; (iii.) a konečně o
ostatní lidská práva.32)
V souvislosti se shora zmíněnou otázkou kolektiv autorů uvádí, ţe „…protoţe se
sociální práva vztahují bezprostředně k hmotným podmínkám potřeb člověka či občana,
vyznačují se určitými odlišnostmi, lidských základních práv“.33) K tomuto pak kolektiv
autorů dodává, ţe „…lidská práva a základní svobody mají povahu absolutních
zasáhnou bez povolení, nedůvodně či nad potřebnou míru, ale i v případě, ţe nepřijme potřebná opatření
chránící jednotlivce jak vůči mocenským orgánům, tak neoprávněnému vměšování soukromých subjektů
do soukromí jiných. Soukromí přitom můţe být zasaţeno nejen činností, ale také opomenutím ze strany
státu účinně schránit práva jednotlivce zejména v případě, ţe se nachází v situaci, kdy si sám není
schopen takovou ochranu zajistit a je vystaven útokům, jimţ se nemůţe s ohledem na vzniklé poměry
bránit.“ srov. Mates, P. Ochrana soukromí ve správním právu. Druhé, aktualizované a podstatně
přepracované vydání, Linde, Praha, 2006, s. 19
31)
Pod tuto skupinu spadají základní základní lidská práva ve smyslu uvedeném níţe.
32)
Veverka, Buguszak, Čapek, Základy teorie práva a právní filozofie, CODEX, Praha, 1996, s. 168
33)
Veverka, Buguszak, Čapek, Základy teorie práva a právní filozofie, CODEX, Praha, 1996, s. 178 a
násl.
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subjektivních práv veřejnoprávního charakteru. Při jejich vyuţití tedy stát má – stejně
jako všechny ostatní subjekty – jen povinnost non facere, totiţ nerušit, neomezovat,
neklást překáţky výkonu subjektivního práva. Povinnost něco určitého konat či dát
vzniká teprve při ochraně subjektivního práva tohoto druhu, tzn., je-li toto právo
porušeno druhým subjektivním právem (včetně porušení státním orgánem). Naproti
tomu sociální práva mají charakter relativních subjektivních práv veřejnoprávního
povahy. Odpovídají jim nutně od počátku povinnosti něco určitého dát (dare) nebo
konat (facere); jinak není subjektivní sociální právo realizovatelné. Tyto povinnosti
státu (nebo jiných zákonem určených subjektů, zejména zaměstnavatelů) vůči tomu,
komu jsou přiznána sociální práva, ovšem nemohou být dost určitě vymezeny přímo
samým ústavním zákonem.34)
Autoři se rovněţ věnují otázce právní ochrany těchto práv. V této souvislosti
konstatují, ţe existuje základní rozdíl mezi základními lidskými právy a základními
sociálními právy, kdyţ v rámci řízení před Ústavním soudem České republiky je moţné
příslušná ustanovení ústavního pořádku vztahující se k základním lidským právům,
oproti ustanovením vztahujícím se k základním sociálním právům aplikovat přímo,
kdeţto práva sociální pouze v mezích čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.35)
Právě tento zásadní rozdíl v moţnosti aplikovat přímo úpravu ústavního pořádku
lze pak vnímat jako potvrzení shora naznačeného rozlišování základních práv a svobod
s negativním a pozitivním statutem.

1.4. Derivát – korelát
V návaznosti na uvedené v předešlém bodě lze zmínit ještě jednu koncepční, i
kdyţ nikoli tak významnou otázku. K její formulaci je třeba si vypůjčit několik vět z
Dworkinova díla „Kdyţ se práva berou váţně“, které uvádí v rámci polemiky nad
Rawlsovým pojetím a rozpracováním konceptu společenské smlouvy. Dworkin
konstatuje: „..nechci jen říci, ţe práva a povinnosti si mohou odpovídat jako líc a rub
téţe mince....v mnoha případech však odpovídající práva a povinnosti nejsou koreláty,

34)

Veverka, Buguszak, Čapek, Základy teorie práva a právní filozofie, CODEX, Praha, 1996, s. 179
Veverka, Buguszak, Čapek, Základy teorie práva a právní filozofie, CODEX, Praha, 1996, s. 179 a
násl.
35)
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ale jedno je derivátem druhého, přičemţ záleţí na tom, co je derivátem čeho. Je rozdíl
mezi představou, ţe vy máte povinnost mi nelhat a já mám právo, aby se mi nelhalo, a
představou, ţe já mám právo, abyste mi nelhal, jelikoţ vy máte povinnost nelhat.“36)
Otázka tedy zní, je právo na soukromí korelátem povinnosti do něj nezasahovat
či je jejím derivátem, resp. je povinnost do něj nezasahovat korelátem práva na něj nebo
je jeho derivátem?
Odpověď se můţe různit v závislosti na hierarchické příčce normativní struktury
právního řádu, v jejímţ rámci bude tato otázka poloţena. Budeme-li vycházet
z ústavního základu, pak lze jasně konstatovat, ţe povinnost zdrţet se zásahu do práva
na soukromí je jeho korelátem.

1.5. „Historické ohlédnutí“37)
V souvislosti na doposavad uvedené není bez zajímavosti ve vztahu k právu na
ochranu soukromí dodat, co uvádí Jan Cirák, jehoţ slova mají dnes více méně stejnou
platnost jako v roce 1994, kdy vydal svou publikaci zabývající se ochranou osobnosti.38)
Cirák konstatuje, ţe ochrana soukromí zabírá širokou ochranu intimní sféry,
vnitřního myšlenkového či citového ţivota člověka, jakoţ i jeho ţivot v rodině, ve
vztahu k jiné osobě, s kterou je v úzkém citovém, přátelském apod. vztahu. Svým
způsobem jde o základní osobnostní právo, protoţe zásahy do práva na jméno, podobu,
projevy osobní povahy či tělesnou integritu se zvlášť bezprostředně dotýkají i vnitřní,
intimní sféry občana.
Obsahem práva na osobní soukromí v pozitivním smyslu je subjektivní
dispoziční právo na vyuţití skutečností svého osobního ţivota. Je tedy v plném rozsahu
na fyzické osobě, aby podle vlastního uváţení veřejnosti toto právo zpřístupnila, anebo
ne. V negativním smyslu se obsah práva na osobní soukromí váţe k oprávnění bránit se
neoprávněným zásahům do svého soukromí.
36)

R. Dworkin, Kdyţ se práva berou váţně, Vydavatelství a nakladatelství OIKOYMENH, Praha 2001. s.
219
37)
Text vychází z publikace Cirák, J., Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve, Vydavateľské
oddelenie Právnické fakulty UK, Bratislava, 1994
38)
Cirák, J., Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve, Vydavateľské oddelenie Právnické
fakulty UK, Bratislava, 1994
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Zásah do osobního soukromí můţe nastat jednak neoprávněným získáním
vědomostí o soukromém ţivotě oprávněné osoby a jednak neoprávněným vyuţíváním
skutečnostní intimní sféry na veřejnosti.
Ne kaţdé zveřejnění skutečnosti, váţící se na vnitřní, intimní sféru občana, má
za následek zásah do osobního soukromí. Neoprávněné vyuţívání těchto skutečností
musí být objektivně způsobilé narušit psycho-morální integritu osobnosti v oblasti
nedotknutelnosti soukromého ţivota.
K zásahům do osobního soukromí nejčastěji dochází při nejrůznějších
dotazníkových akcích, kde se nezřídka objevují i otázky týkající se i intimní sféry.
Velmi závaţné jsou například dotazníkové listiny, které se v některých případech
vyţadují jako podmínka na uzavření pracovního poměru. V této souvislosti je moţné
připomenout problémy týkající se těhotenství či předcházejících trestů.39)
V této souvislosti je pak třeba říci, ţe stejně jako před patnácti lety přetrvávají
nesrovnalosti a interpretační problémy ve vztahu ke zmíněným údajům, a to i přes
přijetí speciálních právních předpisů a transpozici evropských norem. Bylo by na místě
se domnívat, ţe speciální právní úprava dokáţe vyřešit a překonat tyto nikoli nové
problémy. Zdá se však, ţe efekt je v důsledku sloţitosti vztahů mezi předpisy spíše
opačný.
Při komparaci úprav některých států pak Cirák konstatuje, ţe je právo na
ochranu soukromí jiţ v roce 1994 výslovně zakotveno v § 83 maďarského Občanského
zákoníku, čl. 23 a 24 polského Občanského zákoníku, čl. 28 švýcarského Občanského
zákoníku, a ţe se v Německu toto právo odvíjí od ústavy a je dále rozpracované
judikaturou jednotlivých států.40)
Ve vztahu k ochraně osobnosti při automatizovaném zpracování dat pak autor
dodává, ţe ochrana práv spjatých s osobností člověka úzce souvisí s dynamickým
rozvojem vědy a techniky. K tomuto pak dodává, ţe při moderních medicínských
výkonech se stávají mimořádně aktuální a závaţné otázky ochrany dat člověka v oblasti
jejich automatizovaného zpracování, a ţe moţnosti tezaurácie nejrůznějších údajů
39)

Cirák, J., Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve, Vydavateľské oddelenie Právnické
fakulty UK, Bratislava, 1994, s. 97 a násl.
40)
Cirák, J., Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve, Vydavateľské oddelenie Právnické
fakulty UK, Bratislava, 1994, s. 99
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pomocí počítačů, vznik databank a potenciál vyuţitelnosti těchto údajů v národním či
mezinárodním kontextu přináší spolu s pozitivní revolucí v informatice i negativní
důsledky v podobě moţností zneuţité údajů té nejvyšší osobnostní povahy.
V této souvislosti podotýká, ţe velmi citlivé na uţívání jsou především
lékárenské a psychologické údaje o pacientech. Rozmanité dotazníkové akce mohou dle
jeho mínění při účelném soustředění jednotlivých údajů v komplexním celku dokonale
zmapovat jednotlivce z různých úhlů.
Specifické otázky související s automatizovaným zpracováním a vyuţíváním
údajů tak dle jeho názoru vedly ve vyspělých světových zemích k přijetí zákonného
úpravy ochrany dat.41) Na tomto místě pak autor odkazuje např. na zvláštní úpravy
týkající se dat, které byly do té doby realizovány např. v SRN, Švédsku, USA,
Holandsku, Rakousku a Maďarsku.42)
Dle Ciráka následný vývoj však nepochybně otázku přiměřené osobnostní
ochrany nastolí i v této oblasti.
Konstrukce práva na ochranu soukromí – osobních dat, by dle jeho mínění měla
vycházet z vymezení jeho předmětu v tom smyslu, ţe občan má právo na ochranu svých
dat, s tím ţe zásahy do této oblasti je moţné akceptovat jedině v zákonem stanoveném
rozsahu a ve veřejném zájmu.
Z uvedeného je zřejmé, ţe i v době teprve počínajícího zavádění moderních
technologií a jejich přístupnosti pro běţného uţivatele dokázal Cirák poměrně přesně
vystihnout podstatu problému, který v současné době představuje oblast ochrany dat při
procesech jejich zpracování prostřednictvím výpočetní techniky.

1.6. Několik poznámek k testu poměřování cíle a prostředku
Z doposavad uvedeného vyplývá, ţe pro řešení zde rozebírané problematiky má
zásadní význam otázka kolize dvou základních lidských práv a svobod. Konkrétně se
jedná o lidskou důstojnost, resp. její část představovanou právem na soukromí, a
vlastnické právo – zejména ve smyslu zájmu zaměstnavatele přijmout jen takové
41)

Cirák, J., Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve, Vydavateľské oddelenie Právnické
fakulty UK, Bratislava, 1994, s. 99 a násl.
42)
Knap, K. – Švestka, J.: Ochrana osobnosti v čs. občanském právu., 1989, s. 284
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zaměstnance, jejichţ zapojení do pracovního procesu pro něj bude přínosem, a u nichţ
bude mít relativní jistotu, ţe z jejich strany nedojde k páchání jakýchkoli škodlivých
jednání.
I kdyţ jiţ byla učiněna o testu poměřování cíle a prostředku (testu
proporcionality) krátká poznámka, je třeba mu pro objasnění koncepčních východisek
ve vztahu k předmětu této práce věnovat bliţší pozornost. Zejména pak je nezbytné
zaměřit se na poměr mezi základními lidskými právy a svobodami a objasnit, jakým
způsobem je moţné dojít k odpovědi na otázku, kdy je třeba dát přednost jednomu na
místo druhého.

1.6.1. Poměřování základních lidských práv
Formálně jsou si lidská práva a základní svobody vyjádřená v rámci Listiny
základních práv a svobod rovna. Tento pozitivistický přístup vychází z jednoduché
premisy, jíţ je, ţe daná práva najdeme v rámci jednoho právního předpisu, který má ve
všech svých částech formálně vzato identickou právní sílu. Z materiálního hlediska však
toto jiţ neplatí absolutně. Tomuto je třeba rozumět tak, ţe jestliţe dojde ke kolizi
základních lidských práv, musí být jedno upřednostněno na úkor druhého.43)
Jiţ z názvu hlav, respektive oddílů hlav, Listiny základních práv a svobod je
zřejmé, ţe i kdyţ obecně všechna tato práva vycházejí z článku 1 Ústavy České
republiky a jsou neodmyslitelnými axiomy demokratického právního státu západního
typu, resp. liberálně demokratické republiky dnešní doby v rámci západní kultury, jsou
např. práva politická – Oddíl II. Hlava II Listiny v takovém případě principielně
základními lidskými právy niţšího řádu, neţli základní lidská práva a svobody – Oddíl
I. Hlava II. Listiny. Na toto tvrzení lze z hlediska vnitrostátního usuzovat např. i ze
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,44) systematiky
jeho zvláštní části.
43)

Z hlediska justice např. i z důvodu principu zákazu odepření spravedlnosti.
V tomto směru je třeba říci, ţe je účelem zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, i kdyţ to TRZ explicitně nestanoví, je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České
republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob (účel je tak obsahově shodný s účelem
vyjádřeným v § 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“) –
k tomuto srov. např. Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná
část, 6. přepracované vydání vycházející z nového trestního zákoníku, Wolters Kluwer, Praha, 2010, s. 33
44)
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Další opora uvedeného tvrzení pak úzce souvisí s předešlým odstavcem, a
směřuje do sféry mezinárodního práva veřejného. Zde je třeba upozornit na oblast
zejména mezinárodního práva trestního, konkrétně na tzv. zločiny proti lidskosti a
s tímto spojené i kontroverzní téma tzv. humanitárních intervencí. Sepjetí tohoto zcela
jasně ukazuje, ţe tzv. skupina základních základních lidských práv, mezi které patří i
právo na lidskou důstojnost, představuje principielně kvalitativně jinou skupinu, neţli
ostatní základní lidská práva a svobody. V tomto smyslu se vyjadřuje i řada rozhodnutí
například Ústavního soudu České republiky (viz níţe).

1.6.1.1. Základní základní lidská práva
Termín základní základní lidská práva byl uţit záměrně. Lidská práva, ač je
tvrzeno, ţe jsou si formálně rovná, mají jako navenek homogenní skupina jistou vnitřní
stratifikaci, která je zaloţena na hodnotovém principu vycházejícím z jejich geneze a
vztahu k integritě lidské bytosti, respektive její podstatě. Nelze popřít, ţe v různých
situacích se můţe jejich váha měnit a být různá, avšak v případě, kdy by byla ohroţena
všechna najednou, vytvořila by určitou hierarchickou strukturu.
Tuto strukturu si lze představit tak, ţe všechna základní lidská práva a svobody
tvoří skupiny, resp. sféry, které obalují onu podstatu a tvoří tak jistou hierarchickou
strukturu, kde sloţka (představme si obal nebo slupku), které je blíţe podstatě, středu
celého systému, má vyšší váhu a postavení a nemůţe být omezena ve prospěch sloţky
podstatě vzdálenější. Během toku času dochází k neustálému pozvolnému procesu
rozšiřování vrstev, které podstatu obalují a současně i k vzájemnému prostupu mezi
vrstvami.
a násl., nebo Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část, 1. vydání podle nové
právní úpravy účinné od 1. 1. 2010, Leges, Příbram, 2009, s. 68 a násl. Ve vztahu k tomu je nutné
připomenout, ţe objektem trestného činu, který lze definovat jako „právní vztahy hodnoty a zájmy, na
jejichţ zachování má společnost zvláštní zájem, takţe jim stát poskytuje trestněprávní ochranu. Jedná se o
abstraktní duchovní hodnoty společenského řádu, které jsou předmětem ochrany v trestním právu, a
nikoli o konkrétní předměty vnímatelné smysly“, jsou fakticky společenské hodnoty - k tomuto srov.
Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část, 6. přepracované
vydání vycházející z nového trestního zákoníku, Wolters Kluwer, Praha, 2010, s. 143 a násl., nebo
Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část, 1. vydání podle nové právní úpravy
účinné od 1. 1. 2010, Leges, Příbram, 2009, s. 150 a násl. Kaţdá skutková podstat vymezená TRZ
představuje vůli státu garantovat ochranu nějaké významné hodnoty, nebo práva. Nejpřísněji chráněnými
jsou pak právě základní lidská práva ve smyslu Oddílu I. - Hlavy II. Listiny základních práv a svobod,
coţ lze mimo jiné dovodit i ze struktury zvl. části vymezující základní skutkové podstaty.
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Tento proces je obrazem vývoje lidské společnosti a v jeho rámci je reakcí na
socioekonomický a politický vývoj. V rámci sfér dochází i k jistým posunům, kdy se na
úkor jednoho práva, nebo vrstvy, upřednostňuje jiné z důvodů, které se v tu dobu zdají
jako racionální a správné. Ilustrací tohoto procesu jsou tzv. „ekologická základní
práva“, která představují poslední objevivší se skupinu lidských práv, a která se ve
světle obav o osud Země a obav z globálního oteplování posunují v hierarchii výše na
úkor práv jiných.
Kolem podstaty (středu) této pomyslné koule však existuje vrstva, kterou nelze
omezit, resp. v jejích základních rysech by k jejímu omezení v moderní liberálně
demokratické společnosti západní kultury nemělo vůbec docházet, a to za ţádných
okolností. Tato práva pak nemohou být derogována jiným právem.
Uvedené pak potvrzuje např. i Eliáš, kdyţ uvádí: „právě dějinné východisko
přirozených osobnostních práv v českých zemích spatříme v rakouském ABGB z roku
1811, který v § 16 a 18 v duchu osvíceneckého liberalismu a racionalismu rozlišuje
mezi: (a) právy vrozenými (angeborne Rechte), vyplývajícími ipso facto z povahy
osobnosti, z nichţ můţeme uvést na prvém místě subjektivní přirozené právo ţít, neboť
ţijeme bez ohlednu na stát, kmen, rod, církev nebo jakoukoli jinou společenskou
autoritu, která by byla zákonodárcem; hovoříme proto také o právech nezadatelných;
srov. čl. 1 Listiny; (b) právy nabyvatelnými (erwerbliche Rechte) neboli subjektivními
právy zadatelnými společenskou autoritou (zákonodárcem).“45)
Ve vztahu k naznačenému dělení lidských práv a svobod rovněţ viz výše, co
uvádí Veverka, Čapek, Buguszak.46)

1.6.1.2. Hierarchie hodnot
Zmíněná hierarchie základních lidských práv a svobod se fakticky neodvíjejí od
ničeho jiného, neţli od hierarchie základních zásad, resp. hodnot. S odkazem na R.
Dworkina je v rámci této hierarchie hodnot na první příčce, jakoţto nejzákladnější a
nejzásadnější

právo

a

hodnota,

rovnost.

Dworkin

v této

souvislosti

uvádí:

45)

Eliáš, K. a kolektiv. Občanský zákoník – Velký akademický komentář, Linde, Praha, 2008, s. 98
Veverka, Buguszak, Čapek, Základy teorie práva a právní filozofie, CODEX, Praha, 1996, s. 168 a
násl.
46)
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„...nejzákladnějším z práv je určité pojení práva na rovnost, jeţ nazýváme právem na
rovnou pozornost a úctu“47). Těmito slovy pak Dworkin nemíní formální nebo
faktickou rovnost, nýbrţ rovnost v přirozenosti, rovnost, jenţ vyplývá z lidské
přirozenosti. K tomuto pak dodává, ţe „...tradiční práva jsou odvozená, nikoli však
z nějakého abstraktnějšího obecného práva na svobodu jako takovou, ale z práva na
rovnost.“48) V této souvislosti Aristoteles praví: „kdyby si lidé byli zcela rovni, tak by
měli stejné vlastnosti a společenský vývoj by byl výrazem dějinné nahodilosti, kdyby si
byli zcela rozdílní, tak bychom nemohli mluvit o lidské přirozenosti.“49) Z tohoto
pojímání pak vychází jiţ první základní lidské právo – konkrétně za jinak stejných
okolností stejné právo na ţivot a ochranu zdraví atd.
Strukturu základních hodnot lze pak vystavět jako rovnost, důstojnost, svoboda,
právní jistota, spravedlnost a solidarita.
Aby bylo moţné mluvit o rovnosti, je třeba, aby došlo k naplnění určitých
předem vymezených předpokladů rovnosti, mezi které lze zahrnout; to, ţe (i.) kaţdý má
mít stejnou rovnost (moţnost) rozvinout své schopnosti, kdy záleţí ohledně dalšího
směřování primárně zejména na úsilí; (ii.) ţe kaţdý má mít stejný přístup k veřejným
sluţbám; a konečně zásadní dimenzi právní rovnosti, tj. (iii.) zákazem diskriminace
v jakémkoli ohledu a z jakéhokoli důvodu.
V rámci relativní právní rovnosti je pak třeba zásadně rozlišovat rovnost před
zákonem a rovnost v právech. Rovností před zákonem je třeba rozumět rovnost při
aplikaci práva, tj. východisko, ţe za stejných relevantních podmínek nastanou ve všech
případech stejné právní následky. To, které podmínky jsou relevantní, pak stanoví
zákon, resp. objektivním právo. V této souvislosti se jedná o zdůraznění právní rovnosti
- s rovnými nakládat stejně s rozdílnými rozdílně, resp. stejná rovná aplikace práva.
Rovností v právech se pak rozumí, ţe ustanovení právních norem nesmí
obsahovat ţádné diskriminující, nebo naopak privilegující ustanovení. Musí obsahovat
práva a povinnosti stejné pro všechny subjekty. Případná jakákoli privilegia musí mít
vţdy racionální zdůvodnění a musí být podepřena sociálními ideály.
Jestliţe hovoříme o rovnosti, lze o ní pojednávat v právním, nebo sociálním
smyslu. Stejně tak je moţné rovnost uchopit z formálního nebo materiálního hlediska,
47)

R. Dworkin, Kdyţ se práva berou váţně, OIKOYMENH, Praha, 2001. s. 13
R. Dworkin, Kdyţ se práva berou váţně, OIKOYMENH, Praha, 2001. s. 14
49)
Jeho slova tak však směřují k závěru svědčícímu pro částečnou nerovnost.
48)
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kdy formální rovnost spočívá ve formální posuzování vyprázdněných prvků, kdeţto
materiální rovnost klade důraz na skutečné hodnoty a jejich význam.50) Právo jako
systém norem regulujících společenské vztahy je pak postaveno na formální rovnosti ve
zmíněném smyslu, coţ však způsobuje tzv. paradox rovnosti, kdy je zde zásadní rozpor
v tom, ţe se právo aplikuje formálně rovně na materiálně nerovné subjekty. Zpravidla
pak dochází zvýšením formálních hledisek a absolutizováním formální rovnosti ke
zvyšování materiální nerovnosti.
Ve spojitosti s rovností je pak třeba říci, ţe za tzv. společný jmenovatel jak
základních, tak základních základních lidských práv je moţné označit lidskou
důstojnost - směřují k dosaţení a zachování lidské důstojnosti.
Ohledně další kategorie, tj. svobody pak platí, ţe úzce souvisí s rovností. Jejich
vztah je někdy konfliktní, někdy je doplňkový. Svobodou z právního hlediska míníme,
co zde jiţ bylo řečeno, moţnost, resp. oblast, v níţ se můţe realizovat svobodná vůle.
Toto „pole svobody“ je ohraničeno objektivním právem a v jeho mezích pak ještě končí
svobodou druhého.
Při spojení svobody a rovnosti pak hovoříme o svobodě v rovnosti, resp. o
rovnosti ve svobodě. Tento vztah má komplementární charakter. Záleţí na společenské
struktuře, kterou z uvedených

svobod

bude

upřednostňovat,

tzn.

zda bude

upřednostněna sociální rovnost, či svoboda na úkor rovnosti.
Z uvedeného je zřejmé, ţe základem a nejblíţe středu shora zmíněné pomyslné
koule je rovnost v přirozenosti, tj. rovnost v důstojnosti a v právech, kterou pak
přirozeně následuje konkrétní vyjádření jejích prvků, tj. právo na ţivot.51) Na téměř
stejném stupínku je pak lidská důstojnost, kterou následují její sloţky - zákaz mučení,
krutého, nelidského nebo poniţujícího zacházení, nebo trestání, zákaz otroctví, zákaz
nucených prací nebo sluţby52), zákaz diskriminace, právo na soukromí, právo vlastnit
majetek, domovní svoboda, listovní tajemství, atd.

50)

K tomuto srov. např. Holländer, P. Filozofie práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň,
2006, s. 245 a násl.
51)
V případě zbavení ţivota pří nutné obraně nebo dovoleném pouţití zbraně se jedná o krajní případy,
kdy proti sobě stojí kvalitativně stejné práva. Důvodem upřednostnění jednoho před druhým je
protiprávnost jednání útočníka. – k této otázce rovnosti v tomto směru viz výše.
52)
I kdyţ jsou tato práva vyjádřena negativně, je nutné je jako práva vnímat - tj. jako neodpiratelné právo
nebýt mučen apod.
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Ohledně postavení práva na soukromí a z něj vyrůstajících práv na ochranu
soukromého a rodinného ţivota je pak třeba podotknout, ţe jej lze postavit naroveň,
resp. principiálně nad právo vlastnické (tzn., ţe tato práva se pohybují v rámci té samé
slupky, respektive sféry). Při kolizi těchto práv můţe dojít k rozličným situacím, při
nichţ můţe dostat přednost jedno, nebo druhé.
V tomto směru pak např. Eliáš konstatuje: „právní ochrana člověka, lidské
osobnosti a rodiny, jakoţ i úprava osobního stavu lidí a právnických osob, patří vedle
úpravy vlastnictví, závazků a odpovědnosti za delikty mezi pilíře obecného soukromého
práva (práva občanského). Chtěli-li bychom tyto pilíře ještě více zúţit, zůstaly by nám
v zásadě jen dva z nich, chápané v jejich širším pojetí: lidská osobnost a vlastnictví.
Výslovně srov. § 1 odst. 1, v jehoţ smyslu občanský zákoník „přispívá k naplňování
občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví“.
Úvodní ustanovení občanského zákoníku je konformní s ústavním pořádkem i
s mezinárodním lidskoprávním řádem. Bez hodnotového významu nejsou dvě věci.
Jednak ţe mezi chráněnými statky je uvedena osobnost a vlastnictví, jednat pořadí,
v němţ jsou oba statky zákonem vyjmenovány. Lidská osobnost systematicky i jazykově
předbíhá vlastnictví. Z toho vyplývá celá řada právních důsledků, o nichţ bude
pojednáno. Přirozeně a vědecky oprávněně náleţí vloţit mezi osobnost a vlastnictví,
tedy na druhé místo, rodinu.53)
V případě, ţe jsou tato práva v kolizi, lze na základě odpovědi na následně
uvedené otázky dojít k závěru, kterému je třeba dát přednost. Konkrétně se jedná o
otázky: (i) jakou míru soukromí v daném prostoru člověk poţívá; (ii) zda můţe omezení
soukromí ochránit druhé z práv; (iii) jak velký zásah do druhého práva hrozí, nebo trvá
(toto bude záviset např. na hodnotě ohroţeného majetku, případně rozsahu hrozící
škody, ale i na míře soukromí). Tato situace představuje poměr dvou v rovině stojících
práv, resp. práv pohybujících se ve stejné sféře. Je však třeba vidět, ţe při kolizi
vlastnického práva s právem na soukromí nemůţe jedno plně a trvale ustoupit druhému.
V této relaci pak platí, ţe v rámci této stejné sféry stojí ochrana osobnosti (soukromí)
přece jen o něco málo blíţe středu. Naznačený postup lze uţít s ohledem na uvedené
tedy jen tehdy, kdyţ dochází ke krátkodobému omezení soukromí, resp. jestliţe je
53)

Eliáš, K. a kolektiv. Občanský zákoník – Velký akademický komentář, Linde, Praha, 2008, s. 92 a
násl.
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hodnota chráněného majetku s přihlédnutím ke všem okolnostem objektivně větší, neţli
je s ohledem na místo, čas, povahu prostor a vztah osoby k nim soukromí dotčené
osoby.
Jinak řešeno lze po zjištění, ţe je konkrétní prostředek vhodný k dosaţení
sledovaného cíle přistoupit k zásahu do soukromí konkrétní osoby pouze tehdy, jestliţe
bude způsobený následek niţší, neţli dosaţený přínos.54)

1.6.1.3. Konkrétní příklad – ilustrace hypotézy
Ideálním příkladem pro ilustraci zmíněného pojímání je válečný stav, resp.
konkrétní ohroţení nějakého místa (typicky města) probíhajícími válečnými operacemi.
Za takové situace dochází v důsledku mimořádných událostí k vytvoření zmíněné
hierarchie a suspenzi všech práv niţšího řádu.
K tomuto příkladu je třeba připomenout, ţe v rámci válečného stavu je třeba
rozlišovat mezi tzv. kombatanty a nekombatanty, kdy by se přímé boje měly v rámci
norem mezinárodního humanitárního práva odehrávat pouze mezi kombatanty. Rovněţ
je třeba připomenout, ţe účelem boje je nikoli maximalizace utrpení druhé strany, či její
zničení, resp. zabití všech jejích kombatantů, nýbrţ a jen její neutralizace, resp.
neutralizace jejich kombatantů.55)
Zmíněná hierarchická struktura pak bude ukázána na nekombatantech, a to
zejména proto, ţe v případě kombatantů dochází právě z toho titulu, ţe jsou
kombatanty, ke specifické situaci, kdy je mimo jiné moţné zasáhnout i do jejich práva
na ţivot. Stejně tak je třeba vyloučit i ty příslušníky válčících stran, které označujeme za
tzv. záškodníky, tj. ty osoby, které se dopouštějí záškodnických akcí například úmyslně
v uniformě druhé válčící strany atp.
V případě nekombatantů pak zásadně platí, ţe i v případě takovéto extrémní
situace zůstává zachována základní suma oněch základních základních lidských práv.
54)

K poměřování lidských práv také rovněţ srov. rozhodnutí Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl.
ÚS 4/94, Pl. ÚS 15/96, Pl. ÚS 16/98, Pl. ÚS 40/08 a další, anebo např. Telec, I., Váhy a meč anebo test
poměrnosti cíle a prostředku, Právní rádce, č. 7, 2009, s. 673 a násl.
55)
K tomuto srov. např. Potočný, O., Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné - Zvláštní část. 4., doplněné a
rozšířené vydání, Praha: C. H. Beck, s. 381 a. násl., nebo David, V., Sladký, P., Zbořil, F. Mezinárodní
právo veřejné. 3. přepracované a doplnění vydání. Linde, Praha, s. 401 a násl., nebo Seidl-Hohenveldern,
I. Mezinárodní právo veřejné. 3. vydání. ASPI, Praha, s. 347 a násl.

26

Konkrétně je i v této situaci vţdy zachováno jejich právo na ţivot a ochranu zdraví,
resp. právo na nedotknutelnost osoby (ve smyslu fyzickém), a to mimo jiné i proto, ţe
z norem mezinárodního humanitárního práva, resp. mezinárodního práva humanitárního
vyplývá povinnost i pro kombatanty nepřátelského státu v případě okupace území tato
práva respektovat.
Dále musí být nesporně zachována zásada rovnosti v důstojnosti ve
spolupůsobení s principem zákazu diskriminace. V této souvislosti je třeba nicméně
vidět, ţe s ohledem na danou situaci můţe docházet k jisté diskriminaci na základě
pohlaví (pozitivní diskriminace ţen) a státní příslušnosti (zajišťující opatření
respektující zásadu ochrany lidské důstojnosti, vůči příslušníkům znepřáteleného státu).
Nicméně i tak stále platí, ţe jestliţe se jedná o diskriminaci opodstatněnou a nezbytnou,
v rámci skupin na základě vydefinovaných znaků musí platit princip rovnosti v lidské
přirozenosti.
Dalším základním právem stejného řádu, resp. principem, je tedy zachování
lidské důstojnosti (podstaty bytí vyplývající z lidské přirozenosti). V této souvislosti je
třeba vidět, ţe svazek práv, které tvoří lidskou důstojnost, můţe být relativně značně
široký. Jeho rozsah je pak zásadně odvislý právě od objektivních skutečností, jako je
místo, čas, probíhající události, vyspělost a hospodářské moţnosti společnosti atd. O
jejím obsahu v této souvislosti jiţ bylo pojednáno. I tak je nicméně moţné pro upřesnění
připomenout, ţe za její dílčí části lze označit nedotknutelnost osoby a z ní vyplývající
zákaz mučení, krutého a nelidského zacházení nebo trestání, osobní svobodu a zákaz
uvěznění, pokud se nejedná o případy, kdy je to v demokratické společnosti nezbytné na
ochranu práva a svobod druhých, resp. vyjma případů, které stavový zákon, zákaz
nucených prací, nebo sluţby, právo na soukromí, listovní tajemství, domovní svobodu
atp.
V případě výše popsané situace však můţe dojít ke značné restrikci obsahu
tohoto svazku, a to právě aţ na nezbytné minimum vyplývající z lidské přirozenosti.
Konkrétně je zcela jistě legitimní v takto vypjaté situaci vůči civilnímu obyvatelstvu
v zájmu ochrany státu, jeho demokratických struktur a územní celistvost derogovat
téměř zcela listovní tajemství, v přiměřené míře i domovní svobodu a právo na
soukromí. S přihlédnutím k ostatním limitům jako je nedotknutelnost osoby a zákaz
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krutého a nelidského zacházení nebo trestání je moţné v takovém případě civilnímu
obyvatelstvu uloţit i nezbytné práce slouţící k obraně vlasti. Rovněţ je moţné v jistém
směru rozšířit případy, kdy je moţné zbavit osobu osobní svobody - především ve
vztahu k důvodům spočívajícím v zabránění spolupráce s nepřítelem atp.
V ţádném případě však není moţné derogovat a vyloučit zákaz krutého, nelidské
a poniţujícího zacházení nebo trestání a stejně tak nedotknutelnost osoby jako takové.
Právo, které je však v takové situaci typicky vţdy moţné omezit a k jehoţ
omezení se prakticky vţdy v jisté míře sahá, je právo vlastnit majetek. V případě
mimořádné situace je moţné omezení, nebo dokonce odnětí vlastnického práva, a to
s odkazem na zachování lidské důstojnosti aţ na předměty osobní potřeby, které osoba
nezbytně potřebuje k přeţití.
V této situaci je dále nutné říci, ţe zpravidla dochází i k omezení svobody
pohybu a slova, a dále pak typicky i k restrikci práva na informace a s ním souvisejících
práv jako jsou právo petiční atp. Rovněţ dochází k zásadní změně v oblasti sociálních
práv, které se omezují pouze na nezbytně nutný rozsah potřebný k přeţití obyvatelstva,
je-li alespoň tento vzhledem k situaci moţný. Stejně tak z povahy věci dochází
k vyloučení koaliční svobody.
Kdyţ shrneme uvedené, pak je ona základní hierarchie ve svém základu
následující: (i) rovnost v důstojnosti a v právech – rovnost v přirozenosti, (ii) právo na
ţivot, (iii) zákaz diskriminace, presumpce neviny a s tím spojené právo na spravedlivý
soud a právo na obhajobu v trestních věcech, (iv) lidská důstojnost – nedotknutelnost
osoby, zákaz mučení, krutého a nelidské zacházení, nebo trestání, (v) zákaz nucených
prácí, nebo sluţeb, omezení osobní svobody jen ze zákonem stanovených důvodů, (vi)
osobní soukromí, (vii) domovní svoboda, (viii) vlastnictví, (ix) listovní tajemství, (x)
právo petiční, svoboda projevu, koaliční svoboda, právo na informace, (xi) sociální
práva atd.
Uvedená práva by pak bylo moţné rozčlenit do jiţ shora uvedených slupek na
(A) zcela neomezitelná práva, kam by spadala práva uvedená pod čísly i. aţ iv., (B)
částečně omezitelná práva, kam by spadala práva uvedená pod čísly v. aţ vii. a (C) zcela
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omezitelná práva, kam by spadala práva uvedená v pod čísly viii. a násl. s tím, ţe
vlastnické právo je fakticky na pomezí mezi B a C.56)
Závěrem tohoto bodu se jeví jako vhodné připojit jakési pozitivně vyjádřené
východisko pro uvedená tvrzení, které mimo jiné dává zřetelně na srozuměnou, ţe
základním principem obecně je a má být za všech okolností rovnost v přirozenosti.
Jedná se o čl. 4 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který
říká, ţe „je-li za mimořádné situace, která je úředně vyhlášena, ohroţen ţivot národa,
mohou státy, smluvní strany Paktu, přijmout opatření zmírňující jejich závazky podle
Paktu v rozsahu, který si vyţádají potřeby takové situace za podmínky, ţe tato opatření
nejsou v rozporu s jejich jinými závazky podle mezinárodního práva a neznamenají
diskriminaci podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboţenství nebo sociálního původu.“
Z citovaného ustanovení vyplývá, ţe nikdy a za ţádných okolností není přípustná
diskriminace na základě rasy, barvy, pohlaví, jazyk, náboţenství a sociálního původu,
coţ fakticky znamená nepřímé vyjádření zásady rovnosti jak v důstojnosti, tak
v právech.57)

56)

Dělení základních lidských práv a svobod v tomto smyslu pak srov. Veverka, Buguszak, Čapek,
Základy teorie práva a právní filozofie, Vydavatelství a nakladatelství CODEX, Praha, 1996, s. 168 a
násl.
57)
K tomuto srov. např. rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 1990 ve věci Fedesa (C-31/88
Fedesa (1990) ECR 4023), rozhodnutí Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 4/94, Pl. ÚS
15/96, Pl. ÚS 16/98, Pl. ÚS 40/08, nebo Telec, I. Váhy a meč anebo test poměrnosti cíle a prostředku,
Právní rádce, č. 7, 2009, s. 673 a násl., R. Dworkin, Kdyţ se práva berou váţně, Vydavatelství a
nakladatelství OIKOYMENH, Praha 2001, Holländer, P. Filozofie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006.
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2. Základní právní rámec ochrany osobních údajů v pracovněprávní agendě
V základním právním rámci upravujícím oblast ochrany osobních údajů při
jejich zpracování v rámci pracovněprávních vztahů bývá někdy poněkud úzce zaměřena
pozornost výlučně na zákoník práce, jakoţto základní kodex upravující pracovněprávní
vztahy, a zákon o ochraně osobních údajů, jakoţto základní právní předpis vymezující
podmínky pro zpracování osobních údajů.
Oba předpisy jsou pro danou oblast jednoznačně stěţejní. Rozsah relevantní
právní úpravy je však nepoměrně širší. Primárním východiskem v předpisech
jednoduchého práva58), jenţ zakládá právo na ochranu osobnosti před neoprávněnými
zásahy (ať jiţ jsou činěny jakýmikoli prostředky), je občanský zákoník – konkrétně jeho
§ 11 a násl. Tato právní úprava obecně vymezuje základní katalog osobnostních práv
s tím, ţe současně představuje hmotněprávní základ v oblasti soukromoprávní, o nějţ
lze opřít nárok na ochranu osobnosti ze strany moci soudní.
Občanský zákoník je však v tomto směru pouze úpravou základní a obecnou,
k níţ následně přistupují předpisy další, které se speciálně věnují regulaci určitých
společenských vztahů, tj. například vztahů vznikajících při výkonu závislé práce. Tyto
právní předpisy pak z poměru speciality precizují a specifikují ochranu dílčích částí
osobnostních práv vymezených § 11 občanského zákoníku, a to jak z hlediska jejich
ochrany před specifickými typy zásahů (útoků) – jako je například zpracování osobních
údajů, tak pro oblasti specifických vztahů, v nichţ z povahy věci musí docházet
k omezení těchto práv – jako jsou pracovněprávní vztahy. Tyto speciální právní
předpisy pak, někdy za spolupůsobení dalších zákonů, poskytují dotčené osobě další
prostředky právní ochrany její osobnosti (části její osobnosti). Tyto speciální právní
předpisy působí vůči obecné úpravě občanského zákoníku (zejména prostřednictvím
prvků veřejnoprávní regulace) restriktivně, a to jak ve smyslu omezení osobnostních
práv, tak ve smyslu omezení moţností zásahů do nich. Z uvedeného lze pak vytušit, ţe
se v tomto případě nejedná pouze o vztah zákoník práce – zákon o ochraně osobních
údajů.

58)

Tj. mimo ústavní pořádek České republiky ve smyslu čl. 112 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ústavy
České republiky.
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Souvztaţnost všech relevantních předpisů pro tuto oblast představuje jakousi
pavučinu pojítek vycházejících zejména z principu lex specialis derogat legi generali,
tj. jedná se zde o vztahy speciality – generality – subsidiarity.
Základní strukturu vztahů lze z hlediska ochrany osobních údajů vyjádřit takto:
(a) zákon o ochraně osobních údajů – generální předpis pro oblast ochrany
osobních údajů;
(b) zákoník práce – speciální právní předpis zakládající zaměstnavateli jistá
oprávnění pro zpracování osobních údajů svých zaměstnanců;
(c) speciální právní předpisy jako např. zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, či zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, anebo speciální sektorové právní předpisy
upravující výkon určitých povolání, jako je zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání
(ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
atp. – ukládající zaměstnavateli provádět určitá zpracování určených osobních údajů
jeho zaměstnanců;
(d) občanský zákoník jako subsidiární právní předpis poskytující ochranu
osobnosti v mezích omezených pro daný případ působením všech právních předpisů
v rozmezí bodů (a) aţ (c) – tj. právní předpis poskytující ochranu zaměstnanci jako
fyzické osobě v oblasti soukromoprávní, jestliţe došlo k vybočení z případů
zpracování osobních údajů, resp. překročení podmínek takového zpracování, jeţ
nastavily předpisy obsaţené pod (a) aţ (c).59)
Vrátíme-li se k otázce právní ochrany, je třeba říci, ţe v tomto směru převládá
jistá mystifikace z hlediska její šíře ve vztahu k zaměstnanci, jelikoţ zde často dochází
ke směšování prostředků soukromoprávních – tj. zejména podání ţaloby na ochranu
59)

V této souvislosti nelze opomenout ani fakt, ţe např. v samotném zákoníku práce dochází v jistých
případech k tomu, ţe některá jeho ustanovení z pozice speciální úpravy vylučují pouţití ustanovení
jiných, která mají povahu toliko generální. Takovým ustanovením je např. i § 316 odst. 4 zákoníku práce.
K otázce poměru § 316 odst. 4 zákoníku práce a příslušných ustanovení např. antidiskriminačního zákona
či zákona o zaměstnanosti srov. např. Pichrt, J., in Hůrka, P., a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 2.
vydání, Wolters Kluwer ČR, Praha, 2010, s. 16
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osobnosti a ţaloby na náhradu škody záleţejících výlučně na iniciativě poškozeného,
s prostředky veřejnoprávními, které poskytují správní orgány, resp. v případech
závaţnějších porušení orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti.
Právě uvedené lze nejlépe ilustrovat na praktickém příkladu.
Př. 1: Zaměstnavatel přímo na pracovišti zaměstnance (druh práce prodavač
papírnického zboţí) bez toho, aby zde existovalo nějaké podezření na škodlivé jednání
zaměstnance nebo důvodná obava o jeho ţivot či zdraví anebo majetek zaměstnavatele,
umístil kamerový systém pořizující záznam, který zaměstnance nepřetrţitě monitoruje –
kromě prostor provozovny, kde je umístěno zboţí, i v zázemí, tj. prostorách, v nichţ se
zaměstnanec pravidelně převléká. Zaměstnavatel záznamy uchovávané bez časového
omezení (limitován je pouze velikostí HDD) sleduje pro vlastní potěšení a současně za
účelem zjistit, zda zaměstnanec neporušuje pracovní kázeň. Zpracování osobních údajů
prostřednictvím kamerového systému se záznamem zaměstnavatel neoznámil ÚOOÚ.
Takto provozovaný kamerový systém nesplňuje zákonem vymezené podmínky.
V tomto případě se zaměstnanci otevírá hned několik moţností obrany proti
jednání zaměstnavatele. Z hlediska ochrany veřejnoprávní má zaměstnanec přirozeně
právo obrátit se se svou stíţností jak na ÚOOÚ, tak na inspekci práce a pokud se
domnívá, ţe se jedná o závaţné porušení jeho práv, i na orgány činné v trestním řízení.
Pokud orgány činné v trestním řízení dojdou k závěru, ţe se o trestný čin nejedná,
nicméně budou mít za to, ţe zde byl porušen zákon a jedná se o správní delikt, odevzdají
věc ÚOOÚ, resp. inspekci práce. Na tomto úseku právní ochrany pak jednají státní
orgány z úřední povinnosti. Podstatné je, ţe pokud se nebude jednat o trestný čin, kdy
by měl zaměstnanec jako poškozený moţnost se v rámci adhezního řízení domáhat
náhrady škody (ve smyslu § 43 a násl. zákona č. 141/1961 Sb., tzn. i imateriální újmy),
nemohou ani inspekce práce, ani ÚOOÚ přiznat zaměstnanci náhradu škody, resp.
imateriální újmy. Tyto orgány pouze vysloví porušení zákona ze strany zaměstnavatele,
resp. naplnění příslušné skutkové podstaty správního deliktu a uloţí mu trest – pokutu.
ÚOOÚ pak – pokud se nejedná o případ kontroly – nemá moţnost uloţit
pachateli ani opatření k nápravě, tj. nemá moţnost mu fakticky takové jednání propříště
zakázat. A dokonce ani opatření k nápravě fakticky nejsou úkonem zakazujícím takové
jednání pro futuro činit. Představují pouze závazné pokyny k odstranění zjištěného
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závadného stavu. Kompetence ve smyslu § 13 občanského zákoníku sice byly ÚOOÚ
původně svěřeny, nicméně jich byl následně zbaven novelou zákona o ochraně osobních
údajů provedenou zákonem č. 439/2004 Sb.
Fakt, ţe se zaměstnanec obrátí na zmíněné orgány a ony začnou v dané věci
z úřední povinnosti konat anebo dokonce v dané věci rozhodnou a uloţí zaměstnavateli
pokutu, však v ţádném případě neznamená, ţe tím dochází z hlediska zaměstnance
k vyloučení jeho moţnosti podat ţalobu na ochranu osobnosti (případně na náhradu
škody) k příslušnému civilnímu soudu60) – specifický případ je, jestliţe zaměstnanec
jakoţto poškozený uplatnil před trestním soudem v rámci adhezního řízení nárok na
náhradu škody vůči obviněnému.
V případě ţaloby na ochranu osobnosti pak můţe soud s odkazem na § 13
občanského zákoníku zakázat ţalovanému nadále zasahovat do osobnosti ţalobce,
případně přikázat odstranění způsobeného následku – to však pro tento případ není
zrovna reálné – a dále případně přiznat přiměřené zadostiučinění (s odkazem na § 13
odst. 2 i v penězích).61)

60)

Srov. např. Winterová, A. a kolektiv. Civilní právo procesní, 4. aktualizované vydání, Linde, Praha,
2006, s. 241, K tomuto pak rovněţ Madar, Z. Slovník českého práva, 3. rozšířené a podstatně
přepracované vydání, Linde, Praha, 2002; heslo OCHRANA OSOBNOSTI: „…To znamená, ţe se
ochranou osobnosti rozumí ochrana i proti jiným narušením integrity fyzické osoby. Na tom nic nemění,
ţe je ochrana poskytována – kromě obecné úpravy obsaţené v občanském zákoníku – téţ dalšími právními
předpisy, jako např. trestním zákonem, zákonem o přestupcích, zákoníkem práce, autorským zákonem,
zákonem o periodickém tisku atd…“
61)
K tomuto srov. rovněţ ÚOOÚ k problémům z praxe č. 4/2010 „Zveřejňování osobních údajů na
internetu“ http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=729
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3. Zákoník práce a základní východiska
Je zřejmé, ţe z hlediska pracovněprávních vztahů je rozsah činností
zaměstnavatele, při nichţ dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců, relativně
značný. Celou myslitelnou šíři zpracování osobních údajů zaměstnanců jejich
zaměstnavatelem lze rámcově rozdělit na:
(a)

případy zpracování, ke kterým je zaměstnavatel ex lege povinen,

(b)

případy, které zákon předvídá (předdefinované), ale jsou fakultativní a

(c)

případy, které zaměstnavatel uskutečňuje pouze na základě vlastního

rozhodnutí – pro jejich uskutečnění je třeba zvlášť hledat právními předpisy
uznaný důvod (právní titul).
Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatelem lze dále rozdělit i
z hlediska trvání pracovního poměru na zpracování
(i.)

před vznikem pracovního poměru,

(ii.)

při vzniku a za trvání pracovního poměru,

(iii.)

po jeho skončení.

Z povahy věci je zřejmé, ţe zaměstnavatel můţe zpracovávat jisté kategorie
osobních údajů jiţ před vznikem pracovního poměru, tj. ve fázi výběru zaměstnanců
z uchazečů o zaměstnání. Zde je zásadním limitem jejich rozsahu a kvality zejména §
30 ve spojení s § 316 zákoníku práce a zákonem o ochraně osobních údajů. Ve vztahu
k těmto údajům nemusí nutně platit, ţe v případě neúspěšných uchazečů o zaměstnání
musí zaměstnavatel k likvidaci údajů vţdy přistoupit v plném rozsahu ihned po
ukončení výběrového řízení – je nesporně legitimní, jestliţe si ponechá určitou sumu dat
např. pro účely obrany v soudní při, bude-li vystaven nařknutí (ţalován)
z diskriminačního postupu při výběru zaměstnanců.62) Zde limit doby uchování dat
vychází primárně z promlčecí doby ve vztahu k případnému ţalobci (blíţe viz bod
8.1.1).
Hlavní těţiště zpracování osobních údajů v rámci pracovněprávních a
souvisejících vztahů však přestavují případy sub. (ii.), tj. zpracování osobních údajů
62)

Bude ţalován neúspěšným uchazečem o zaměstnání na základě § 10 antidiskriminačního zákona.
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souvisejících se vznikem a trváním pracovního poměru. V rámci této kategorie lze pak
nalézt všechny shora uvedené případy podřazené pod písmena (a) aţ (c).
Následující výklad k zákonu o ochraně osobních údajů, jeho základnímu
pojmosloví, obsahu povinností, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů
zakládá atd., se vztahuje obecně ke všem právě zmíněným skupinám. Důvodem jest, ţe
z hlediska úpravy ochrany soukromí v procesech zpracování osobních údajů se zákon o
ochraně osobních údajů jako generální úprava uţije vţdy, není-li zvláštním právním
předpisem explicitně nebo implicitně stanoveno jinak. Uvedené znamená, ţe je třeba
k němu (např. ohledně povinnosti zabezpečit zpracovávané údaje a zpracování jako
takového) přihlíţet i tehdy, jestliţe zvláštní právní přepis upravuje nějaké podmínky
konkrétního zpracování výslovně sám (typicky např. zpracování osobních údajů pro
účely daňové).
Právě tento fakt byl základním východiskem i pro pojetí této práce. Seznámení
se s komplexním přehledem relevantních povinností a institutů za současného odkázání
na případy ex lege uloţených zpracování a se současným naznačením moţných
zpracování by mělo dát odpovídající základ pro následně uvedené závěry.
Ve fázi vzniku a trvání pracovního poměru ukládají zaměstnavateli obligatorně
zpracovávat osobní údaje jeho zaměstnanců pro jimi stanovené účely zejména předpisy
z oblasti sociálního zabezpečení63) a z oblasti daňové64). Neopomenutelným pramenem
řady nutných zpracování osobních údajů je však i sám zákoník práce65), či další
63)

V této oblasti lze uvést např. § 37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 95 a § 96 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů.
64)
Např. zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, např. jeho ustanovení §
35ba, § 37j a § 38j. V rámci zákoníku práce lze mezi ustanoveními, jeţ zaměstnavateli přímo nebo
nepřímo (zejména proto, ţe u něj předvídají znalost určitého údaje zaměstnance) ukládají zpracovávat
nějaké osobní údaje zaměstnance, jmenovat např. §§ 103, 105, 112, 123, 141, 147, 156, 191, 196, 211 aţ
227, 235, 303, 304, 310, 311, 312 aţ 314, 348, 363. Ze souvisejících právních předpisů pak znalost
určitých údajů zaměstnance předvídá např. nařízení vlády č. 564/2004 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě.
65)
Přímo ze zákoníku práce § 96 je zaměstnavatel povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci
(a) odpracované
(1.) pracovní doby [§ 78 odst. 1 písm. a)],
(2.) práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93],
(3.) další dohodnuté práce přesčas [§ 93a)],
(4.) noční práce (§ 94),
(5.) doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2),
(b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec drţel [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95]
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související předpisy66). U určitých povolání nebo funkcí pak další nutná zpracování
mohou vycházet i z příslušných sektorových předpisů.
Celou oblast tohoto obligatorního zpracování osobních údajů, jeţ má zpravidla
prostřednictvím příslušných předpisů předdefinované podmínky, lze označit jako
zpracování osobních údajů pro účely personální a mzdové agendy67).
Zpracováním osobních údajů pro účely personální a mzdové agendy je například
vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání dle § 105 odst. 6 zákoníku práce
nebo evidence zaměstnávaných osob se zdravotním postiţením dle § 80 písm. e) zákona
o zaměstnanosti atp.
Pro tyto případy zpracování osobních údajů platí v rámci zákona o ochraně
osobních údajů v jistém směru speciální reţim – např. ohledně nich zaměstnavatel
nemusí plnit oznamovací povinnost vůči ÚOOÚ.
Zpracování osobních údajů pro účely personální a mzdové agendy však, jak jiţ
bylo naznačeno, představuje pouze jednu z oblastí zpracování osobních údajů
prováděných zaměstnavatelem ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vzhledem k
jistému předdefinování zpracování se jedná o oblast méně komplikovanou – minimálně
kvůli absenci hledání právního titulu pro realizaci těchto zpracování osobních údajů.
Z hlediska jak dozorové pravomoci příslušných státních orgánů, jako je například
ÚOOÚ, tak samotných zaměstnanců a zaměstnavatelů je zde poměrně jasně čitelné, zda
zaměstnavatel provádí zpracování za účelem personální a mzdové agendy v souladu se
zákonem, či nikoli. Důvodem je fakt, ţe účel zpracování zde stanoví právní předpis,
s tím, ţe na ţádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umoţnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu
pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě
stejnopisy na náklady zaměstnavatele.
66)
V této oblasti lze uvést např. § 80 a § 102 zákona o zaměstnanosti.
67)
K tomu Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – Ke zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců:
„Jestliţe účastník řízení uchovává v osobním spise pouze ty písemnosti (tedy osobní údaje na nich
uvedené), jejichţ uchování je stanoveno právními předpisy, tj. v pracovněprávních vztazích zejména
předpisy o důchodovém a sociálním zabezpečení, daňovými zákony nebo zákony upravujícími nakládání s
rozpočtovými prostředky, jedná se o zpracování v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č.
101/2000 Sb., tedy o zpracování nezbytné pro dodrţení právní povinnosti účastníka řízení, k němuţ není
zapotřebí souhlas subjektů údajů. Obdobně i uchování osobních údajů (písemností) z důvodu
probíhajících, popř. reálně, v dohledné době hrozících soudních a jiných sporů, lze povaţovat za
zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., konkrétně s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) tohoto
zákona, k němuţ také není třeba disponovat souhlasem dotčených subjektů údajů.“ Dále uvádí příklady
obligatorních zpracování osobních údajů např. Matoušová, M., Hejlík, L. Osobní údaje a jejich ochrana,
2. doplněné a aktualizované vydání, ASPI, Praha, 2008, s. 149, z hlediska zaměstnavatele pak zejména s.
179.
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podobně jako třeba rozsah údajů a někdy i délku jejich uchování atp. Jedinou relativně
neřešenou otázkou v této oblasti bývá zabezpečení zpracovávaných dat, resp.
zpracování jako takového.
Vedle této oblasti obligatorního zpracování osobních údajů zde však existuje i
značná část zpracování osobních údajů, která jsou fakultativní povahy, tzn. ţe
zaměstnavatel o tomto zpracování osobních údajů rozhoduje z vlastní iniciativy a
provádí jej za účelem, který si sám stanoví, anebo za účelem, který je předdefinován
příslušným právním předpisem. Za nejčastější případ fakultativního zpracování
osobních údajů, které není nijak ve zmíněném smyslu předdefinováno (kromě určitých
výjimečných případů), lze označit provozování kamerového systému se záznamem
v rámci provozovny zaměstnavatele.
Aţ na případné zákonem předvídané výjimky musí zaměstnavatel kaţdé takové
fakultativní nepředdefinované zpracování osobních údajů ÚOOÚ oznámit.
Z povahy věci je zřejmé, ţe se zde není moţné věnovat všem moţným případům
takovýchto zpracování osobních údajů. Z hlediska pracovněprávní úpravy lze však, a to
zejména proto, ţe nutným podmínkám plynoucím v tomto směru ze zákona o ochraně
osobních údajů bude podrobněji věnována pozornost níţe, jaksi před závorku vytknout
určité jak zákonem pozitivně vyjádřené, tak mimo něj existující principy, které je třeba
zohlednit a na jejichţ základě je třeba vţdy posuzovat kaţdé takové fakultativní
zpracování osobních údajů.
Jedná se o § 13 odst. 568) a § 14 zákoníku práce, jeţ představují pozitivní
vyjádření obecných právních zásad „zákazu výkonu práv v rozporu s dobrými mravy“ a
„zákazu zneuţití práva“69).

68)

Obecně ustanovení § 13 aţ § 15 zákoníku práce, tj. Hlava III. Část I. zákoníku práce vymezuje
základní zásady pracovněprávních vztahů. K základním zásadám pracovněprávních vztahů srov. např.
Pichrt, J. in Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck,
2010, s. 79 a násl.
69)
K tomuto blíţe srov. např. Morávek, J. Kdy je moţné evidovat přístup zaměstnance na internet a
otevřít jeho e-mailovou poštu?, Právo pro podnikání a zaměstnání, 2010, sv. č. 3, s. 3-8
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3.1. Ustanovení § 316 zákoníku práce a povaha pracovněprávních vztahů
Z hlediska platné právní úpravy je krom ustanovení § 13 a § 14 zákoníku práce
ve vztahu k problematice ochrany osobních údajů v rámci pracovněprávních vztahů
(zejména jde-li o případy fakultativních zpracování osobních údajů), resp. k otázce
ochrany osobních údajů při vzniku pracovního poměru nutné pomyslně před dalším
výkladem pomyslně před závorku vytknout ještě jedno ustanovení – tím je § 316
zákoníku práce70). V souvislosti s ním lze připomenout i povahu pracovněprávních
vztahů jako takových a úlohu a účel, ke kterému jsou vůbec předpisy v oblasti
pracovního práva určeny.
Pracovní právo je souborem právních norem, které upravují – v oblasti
individuálních pracovněprávních vztahů – právní vztahy, jejichţ objektem je výkon
závislé práce za odměnu71). Na rozdíl např. od předpisů obchodněprávních upravují
nikoli primárně právní skutečnosti vedoucí ke vzniku právního vztahu, nýbrţ zejména
obsah právního vztahu – pracovního poměru, a případně obsah právních vztahů s ním
souvisejících či od něj odvozených. Důvod regulace obsahu těchto právních vztahů
vychází právě ze skutečnosti, ţe se zde jedná o výkon závislé práce zaměstnance pro
zaměstnavatele, resp. o právní vztah mezi nerovnými subjekty. Prostřednictvím
pracovněprávních předpisů pak dochází k jisté snaze o narovnání této nerovnosti, a to
prostřednictvím prvků veřejnoprávní regulace, která se staví na ochranu zaměstnance.
Právě ochranná funkce pracovního práva je pak ve vztahu k oblasti ochrany osobních
údajů v rámci pracovněprávních vztahů stěţejní. Jedná se o faktor, který ještě zesiluje
ochranu, jeţ osobě, jejíţ osobní údaje jsou zpracovávány, poskytuje zákon o ochraně
osobních údajů. Právě tuto skutečnost je třeba zohledňovat při nahlíţení na fakultativní
případy zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích, tzn. ţe je třeba se vţdy
před přistoupením k posuzování konkrétního případu podle úpravy určené na ochranu
osobních údajů ptát, zda je splněna obligatorní podmínka pro moţné (fakultativní)
zpracování spočívající v tom, zda takové zpracování připouštějí i předpisy

70)

Důvodem je zejména fakt, ţe většina fakultativních zpracování osobních údajů zaměstnanců je
motivována záměrech chránit majetek zaměstnavatele, a to jak před útoky (tj. např. odcizením či
poškozením) ze strany zaměstnanců, tak zejména třetích osob. Následně uvedenou hypotézu je třeba
zohlednit pro všechny takové případy.
71)
Ke kriteriím třídění pracovněprávních vztahů srov. Pichrt, J. in Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 4.
doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 145 a násl.
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pracovněprávní, tj. zda pracovněprávní předpis takové zpracování z důvodu ochrany
zaměstnance jako slabší strany nevylučuje (nezakazuje).
Za ustanovení, které lze brát jako jakési primární východisko pro případy
fakultativních (nepředdefinovaných) zpracování v rámci pracovněprávních vztahů, ale i
částečně pro zpracování osobních údajů při vzniku pracovního poměru, lze pak označit
právě § 316 zákoníku práce72). Tomuto paragrafu zde bude věnována pozornost krom
uvedeného i proto, ţe při jeho interpretaci dochází k relativně častým chybám, jeţ
spočívají v tom, ţe jsou jeho odstavce čteny odděleně, stejně jako v tom, ţe celé
ustanovení je někdy vnímáno izolovaně od zbytku zákoníku práce – coţ je však přístup,
který nedává moţnost poznat skutečnou podstatu a smysl úpravy, stejně jako skutečné
postavení ustanovení v zákoníku práce. Při jeho izolované interpretaci tak můţe mylně
být dojito k závěru, ţe určité údaje dovoleno shromaţďovat není, i kdyţ ve skutečnosti
s ohledem na pozici § 316 v zákoníku práce a zásadu lex specialis derogat legi generali
shromaţďovat takové údaje lze.
Závěrem je v obecné rovině třeba dodat, ţe ustanovení § 316 zákoníku práce je
s odkazem na § 2 odst. 1 zákoníku práce ustanovením kogentním, tzn. ţe se od jeho
dikce nelze odchýlit jednostranným ani vícestranným projevem vůle, resp. v případě §
316 odst. 4 se s odkazem na § 2 odst. 1 a § 363 odst. 1 zákoníku práce v tam uvedeném
rozsahu jedná o ustanovení relativně kogentní, tzn. v jeho případě se dá odchýlit ve
prospěch zaměstnance – tj. rozšířit jím poskytovanou ochranu. Ustanovení § 316 odst. 4
zákoníku práce je dále věnována pozornost v bodu 8.1.1.

3.1.1. Ustanovení § 316 zákoníku práce jako východisko pro možnost
sledování zaměstnance při výkonu práce
V současné době je často diskutovanou otázkou v oblasti ochrany osobních
údajů v rámci pracovněprávních vztahů moţnost sledování zaměstnance při výkonu
práce. S ohledem na to, ţe hypotéza, ze které vychází dikce následně rozebraného
ustanovení, fakticky představuje základ pro jakékoli fakultativní, právními předpisy
nepředdefinované zpracování osobních údajů zaměstnavatelem, a současně i proto, ţe
72)

K ustanovení § 316 zákoníku práce blíţe srov. např. Štefko, M. in Bělina M. a kol. Zákoník práce.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 816 a násl.
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koncepčně není vhodné se v rámci následujícího výkladu separátně touto otázkou
zabývat, bude v rámci tohoto bodu obecně vymezeno, kdy je moţné podrobit
zaměstnance při výkonu práce sledování, a to zejména za účelem ochrany majetku.
Ustanovení § 316 odst. 1 zákoníku práce stanoví, ţe „zaměstnanci nesmějí bez
souhlasu zaměstnavatele uţívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky
zaměstnavatele včetně výpočetní techniky a ani jeho telekomunikační zařízení“.
Dodrţování tohoto zákazu je pak zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem
kontrolovat. Vyjádření podstaty tohoto ustanovení, jeţ směřuje k ochraně majetku
zaměstnavatele, lze s jistou mírou abstrakce najít v Části XI. Hlavě I. zákoníku práce
„Předcházení škodám“. Právě předcházení škodám lze v tomto směru vnímat
z koncepčního hlediska jako oblast nejbliţší účelu § 316 odst. 1 zákoníku práce.
Konkrétněji lze poukázat na § 248 odst. 2 zákoníku práce, který stanoví, ţe
„zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět
kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě
provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce musí být dodrţena ochrana
osobnosti podle § 11 občanského zákoníku. Osobní prohlídku můţe provádět pouze
fyzická osoba stejného pohlaví.“
Z povahy pracovněprávního vztahu a závislé práce, jak je vymezena § 2 odst. 4
zákoníku práce73), a s odkazem zejména na jeho § 81 a § 301, vyplývá, ţe zaměstnanec
je povinen po celou pracovní dobu konat práci dle pokynů zaměstnavatele nebo být
k výkonu práce na základě pokynu zaměstnavatele či vedoucího zaměstnance
v pracovní době na pracovišti připraven a ţe je povinen pracovat řádně dle svých sil,
znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a
spolupracovat s ostatními zaměstnanci, vyuţívat pracovní dobu a výrobní prostředky k
vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodrţovat právní
předpisy vztahující se k vykonávané práci, dodrţovat ostatní předpisy vztahující se k
vykonávané práci (byl-li s nimi řádně seznámen), řádně hospodařit s prostředky
svěřenými mu zaměstnavatelem a střeţit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před
poškozením, ztrátou, zničením a zneuţitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy
zaměstnavatele. Je zřejmé, ţe z uvedeného nelze v ţádném případě dovozovat, ţe by
73)

K tomuto srov. např. Pichrt, J. in Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání.
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 160 a násl.
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zaměstnanec ve chvíli, kdy mu práce není přidělena, mohl pracovní dobu naplnit
volnočasovými aktivitami, k nimţ by bez souhlasu zaměstnavatele uţíval prostředků mu
zaměstnavatelem svěřených pro výkon práce. Interpretací samozřejmě nelze dojít ani
k závěru, ţe zaměstnanec je mimo svou pracovní dobu oprávněn uţít těchto prostředků
bez souhlasu zaměstnavatele k jím zvoleným volnočasovým aktivitám. Tento závěr pak
není ničím jiným, neţ konstatováním práva zaměstnavatele coby vlastníka prostředků
plně a svobodně rozhodovat v souladu s § 123 občanského zákoníku, resp. čl. 11 Listiny
základních práv a svobod, jak bude s předmětným majetkem nakládáno74).
Jakékoli nakládání s majetkem zaměstnavatele bez jeho souhlasu75) nebo mimo
právními předpisy vymezené případy je zásahem do jeho vlastnického práva, vůči
němuţ je oprávněn ke všem legálním způsobům obrany, které v tomto případě
v hmotněprávní a soukromoprávní rovině nabízí jak občanský zákoník, tak zejména
zákoník práce76).
Je tak naprosto legitimní, aby měl zaměstnavatel právo a právními předpisy
obecně určené prostředky a moţnost kontrolovat uţívání zaměstnanci svěřeného
majetku k plnění pracovních úkolů. V opačném případě, tj. mohli-li by zaměstnanci
s těmito prostředky volně disponovat, by se fakticky jednalo o porušení článkem 11
Listiny základních práv a svobod.
Onu legitimní moţnost kontroly zaměstnavateli nabízí § 316 odst. 1 zákoníku
práce. Podmiňuje ji však kumulativním splněním následujících podmínek:
(a) kontrola musí být činěna přiměřenými prostředky,
(b) při jejím provádění nesmí dojít k neproporcionálnímu zásahu do práva
zaměstnance na zachování jeho důstojnosti, resp. práva na ochranu jeho
soukromého a osobního ţivota.
Otázka kontroly zaměstnance během výkonu závislé práce se však nevyčerpává
pouze § 316 odst. 1 zákoníku práce. Toto ustanovení je totiţ třeba číst spolu s odst. 2 a 3
stejného ustanovení. Zákoník práce v tomto směru stanoví, ţe „zaměstnavatel nesmí bez
závaţného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat
74)

Odstavec je citací: Morávek, J. Kdy je moţné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít jeho emailovou poštu? Právo pro podnikání a zaměstnání, 2010, sv. č. 3, s. 3-8
75)
Za moţnou výjimku v tomto směru lze povaţovat uvedené u odkazu č. 24
76)
Srov. ob. cit. 69
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soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím,
ţe podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu
jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek
adresovaných zaměstnanci.“ Jestliţe je však dán závaţný důvod spočívající ve zvláštní
povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů, je
zaměstnavatel „povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o
způsobech jejího provádění“ s tím, ţe při plnění této informační povinnosti je
zaměstnavatel povinen splnit i své povinnosti dle §§ 11, 12 a 21 zákona o ochraně
osobních údajů (k tomuto viz bod. 6.4), jestliţe se na tuto jeho činnost vztahuje
působnost zákona o ochraně osobních údajů.
Odstavce 1, 2 a 3 § 316 zákoníku práce tak fakticky představují spojité nádoby.
Tomu je třeba rozumět tak, ţe zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat přiměřeným
způsobem, jak zaměstnanci nakládají s hodnotami svěřenými k výkonu práce.
Kontrolou nesmí docházet k zásahům do osobnosti zaměstnance (§ 11 občanského
zákoníku), ledaţe je zde dán závaţný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti
zaměstnavatele. V takovém případě je zaměstnavatel oprávněn podrobit zaměstnance
otevřenému či skrytému sledování ve vztahu k tomu, jak zaměstnanec se svěřenými
hodnotami nakládá. Zaměstnavatel je pak s odkazem na odstavec 3 zmíněného
ustanovení, jakoţ i na § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů povinen přímo
informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění77).

3.1.1.1.

Závažný

důvod

spočívající

ve

zvláštní

povaze

činnosti

zaměstnavatele78)
V souvislosti s § 316 zákoníku práce je často řešena otázka, jaký obsah má zde
uvedená podmínka „závaţného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti
zaměstnavatele“ – tj. fakticky jaký je obsah tohoto neurčitého právního pojmu.
K ţivotaschopné a racionální aplikaci ustanovení jako celku je třeba činnost
zaměstnavatele rozdělit na činnost v širším a v uţším smyslu. Činností v širším smyslu
77)

Morávek, J. Kdy je moţné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít jeho e-mailovou poštu?
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2010, sv. č. 3, s. 3-8
78)
K tomuto rovněţ srov. Morávek, J. Kdy je moţné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít
jeho e-mailovou poštu? Právo pro podnikání a zaměstnání, 2010, sv. č. 3, s. 3-8
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se pak míní činnost, resp. předmět činnosti, který je vymezen zaměstnavatelovým
předmětem podnikání, ţivnostenským oprávněním nebo povahou činnosti obecně.
Takto vymezený předmět činnosti je však příliš široký a pro účel § 316 zákoníku práce
nevhodný.
Vedle činnosti v širším smyslu lze však uvaţovat i o činnosti zaměstnavatele
v uţším smyslu, tj. o souboru činností, které ve svém úhrnu realizují činnost
zaměstnavatele v širším smyslu – činnost zaměstnavatele v širším smyslu je tvořena
souhrnem činností v uţším smyslu, které realizují právo zaměstnatele podnikat nebo
provozovat jinou hospodářskou činnost, tedy činnost zaměstnavatele v širším smyslu79).
Závaţný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele je proto
nutné vztahovat k činnosti zaměstnavatele v uţším smyslu. Můţe tak nastat situace, kdy
při činnosti v širším smyslu, která se nezdá být takové povahy, ţe by mohla
ospravedlnit zásah do soukromí zaměstnanců, existuje úsek činnosti zaměstnavatele
v uţším smyslu, kde takový důvod dán je. Naopak i v rámci činnosti v širším smyslu,
kde by se mohlo zdát, ţe je důvod dán vţdy, mohou existovat jak úseky činnosti
zaměstnavatele v uţším smyslu, kde takový důvod dán zcela jistě je, tak současně i
úseky činnosti zaměstnavatele v uţším smyslu, kde takový důvod dán není.

79)

Činnost zaměstnavatele v širším smyslu můţe např. představovat zaměstnavatelovo ţivnostenské
oprávnění, které mu dává právo provozovat hostinskou činnost. Činnost zaměstnavatele v uţším smyslu
můţe představovat činnosti, práva a povinnost směřující k naplnění činnosti v širším smyslu, které jsou
realizovány samotným zaměstnavatelem, jeho zaměstnanci nebo subdodavateli, jako zásobování, příprava
jídel, obsluha zákazníků, povinnost vést účetnictví atd.
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4. Zákon o ochraně osobních údajů a jeho působnost
V bodě 2, v němţ byl vymezen vztah mezi předpisy aplikujícími se na tuto
oblast, bylo řečeno, ţe zákon o ochraně osobních údajů zde představuje základní, tj.
obecný právní předpis obsahující úpravu ochrany osobních údajů při procesech jejich
zpracování. I kdyţ lze poměrně snadno vyčíst, jaká je působnost tohoto zákona přímo
z dikce jeho § 3, je vhodné se v krátkosti zastavit u několika problematických otázek,
které se při vymezování jeho působnosti opakují80).
Primárně je třeba říci, ţe z hlediska osobní a věcné působnosti se zákon o
ochraně osobních údajů vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, bez ohledu na
jeho prostředky, prováděné státními orgány, orgány územní samosprávy, jinými orgány
veřejné moci, jakoţ i fyzickými a právnickými osobami, kdy v relaci zaměstnavatel –
zaměstnanec má i stát postavení právnické osoby. Vedle tohoto pozitivního vymezení
zákon svou působnost dále specifikuje i prostřednictvím vymezení negativního tak, ţe
se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné výlučně pro osobní potřebu,
jakoţ ani na nahodilé shromaţďování osobních údajů, pokud nejsou tyto údaje dále
zpracovávány.
Právě zmíněné negativní vymezení někdy mezi zaměstnavateli působí problémy.
V této souvislosti je třeba podotknout, ţe zpracování osobních údajů pro osobní potřebu
přichází v úvahu, coţ i zákon sám stanoví, pouze v případě fyzických osob. Zpracování
osobních údajů fyzickou osobou podnikající, jestliţe je uskutečňováno v souvislosti s
její podnikatelskou činností, není a z povahy věci pojmově ani nemůţe být zpracováním
osobních údajů pro osobní potřebu – jedná se o zpracování osobních údajů pro účely
podnikání.
Další věcí je vymezení obsahu neurčitého právního pojmu „osobní potřeba“. To
však s ohledem na cílové určení této práce bude ponecháno stranou. Postačí snad jen
konstatovat, ţe směrnice 95/46/ES, z níţ zákon o ochraně osobních údajů vychází
(transponuje ji), v tomto směru negativně vymezuje působnost (i kdyţ pouze v rámci
úvodních recitálů, jeţ nemají závaznou povahu) tak, ţe by se právní předpisy ji
80)

Předmět úpravy je v rámci § 1 zákona o ochraně osobních údajů konkrétně vymezen tak, ţe „tento
zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká
republika vázána, a k naplnění práva kaţdého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí
upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichţ se uskutečňuje
předání osobních údajů do jiných států.“
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provádějící neměly vztahovat na „zpracování údajů fyzickou osobou při výkonu
činností, které mají výlučně osobní povahu, jako je korespondence nebo vedení
adresáře“81), resp. „the processing of data carried out by a natural person in the
exercise of activities which are exclusively personal or domestic, such as
correspondence and the holding of records of addresses.“82)
Další problematický okruh (otázka) se týká kategorie systematičnosti, resp.
nahodilosti zpracování ve vztahu k působnosti zákona. Odpověď se zde však jasně
nabízí, jestliţe tuto podmínku spojíme s vymezením pojmu zpracování osobních údajů.
Z povahy věci je zřejmé, ţe činnost, kterou označíme za zpracování osobních údajů,
musí být systematická. V této relaci se pak toto negativní vymezení působnosti jeví jako
nadbytečné.
Vedle zmíněných případů negativního vymezení zákon o ochraně osobních
údajů dále v § 3 odst. 5 uvádí řadu dalších obecně vymezených výjimek z jeho
působnosti jako celku – konkrétně směřuje do mezinárodněprávní oblasti a EU – s tím,
ţe navazující odstavec (§ 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů) taxativně
vypočítává skupinu případů, při nichţ dochází k částečnému vyloučení předpisu, resp.
v tam uvedené situaci nacházející se správce osobních údajů je zbaven některých
zákonem stanovených povinností83).
Z hlediska systematiky zákona lze pak jen dodat, ţe pro zaměstnavatele je
v tomto směru stěţejní zejména Část I. – Ochrana osobních údajů, konkrétně pak její
81)

Recitál č. 12 směrnice 95/46/ES – v českém znění.
Recitál č. 12 směrnice 95/46/ES – v anglickém znění. Uvedené lze pak přeloţit jako „případy
zpracování uskutečněné fyzickou osobou k výkonu činností, které jsou výlučně osobní nebo soukromé,
jako je korespondence a uspořádávání si adres.“ – V souvislosti s povinností eurokonformního výkladu
je otázka skutečného obsahu pojmu uţitého v zákoně o ochraně osobních údajů, jímţ dochází k zúţení
působnosti předpisy, jistě na místě. K tomuto Gadamer uvádí, ţe „...z jednoho jazyka do jiného lze
překládat jen tehdy, kdyţ pochopíme smyl řečeného a znovu ho vystavíme v médiu jiného jazyka,
předpokládá tato událost řeči pochopení…“ srov. Gadamer, H. G. Člověk a řeč (výbor textů) – Uspořádal
Jan Sokol, Praha: OIKOYMENH – Edice Oikúmené, 1999, s. 48
83)
Ustanovení § 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů: „Ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 se
nepouţijí pro 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 peněţního oběhu a platebního styku, jakoţ 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), 10) nebo (h) činností spojených se zpřístupňováním svazků bývalé
Státní bezpečnosti.“
82)
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Hlava II – Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, případně Hlava III –
Předávání osobních údajů do jiných států a Hlava VII – Správní delikty.
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5. Základní pojmosloví ochrany osobních údajů
V předchozích bodech bylo jiţ několikrát operováno s pojmy jako zpracování
osobních údajů, správce osobních údajů atp., aniţ by byly naplněny konkrétním
obsahem. Pro moţnost dalšího výkladu a přiblíţení problematiky je však základním
pojmům z oblasti ochrany osobních údajů třeba věnovat poněkud bliţší pozornost84).
Nutno předznamenat, ţe seznámení se základním pojmoslovím je zde pojato
zejména jako spojení zákonné dikce s praktickým příkladem a případně odkazem na
relevantní literaturu nebo stanoviska ÚOOÚ či pracovní skupiny WP 2985). Důvodem
takovéhoto způsobu výkladu je zejména fakt, ţe některé z pojmů jsou v rovině
teoretické relativně nejasné a toto jejich uchopení dává snazší moţnost je naplnit
konkrétním obsahem.

5.1. Osobní údaj, subjekt údajů a příjemce údajů
Za základní pojem v rámci celé problematiky je jistě moţné označit pojem
osobní údaj. Zákonodárce jej pro účely zákona o ochraně osobních údajů [§ 4 písm. a)
zákona] uchopil tak, ţe se jím rozumí „jakákoliv informace týkající se určeného nebo
určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se povaţuje za určený nebo určitelný, jestliţe
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.“
Na tuto definici lze navázat definicí související, tj. vymezením pojmu subjekt
údajů. Jím se ve smyslu § 4 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů rozumí „fyzická
osoba, k níţ se osobní údaje vztahují“ – coţ dává jasnou odpověď na otázku, zda je
zákonem o ochraně osobních údajů poskytována ochrana i osobám právnickým.

84)

Stručně k základnímu pojmosloví ochrany osobních údajů srov. rovněţ „Slovníček nejdůleţitějších
pojmů“ http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=281&submenu=441&loc=455
85)
Pracovní skupina WP 29 (z anglického termínu Article 29 Data Protection Working Party) je skupinou,
která byla zřízena na základě článku 29 Směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady z 24. října
1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů. Skupina má status poradního a nezávislého orgánu v oblasti ochrany údajů a soukromí. Blíţe ke
skupině WP 29 viz http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/index_en.htm. srov. Pichrt,
J., Morávek, J. Whistleblowing: Právo pro podnikání a zaměstnání, 2009, sv. č. 7-8, s. 19-25, odkaz č. 4
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Spojíme-li obě definice, lze říci, ţe osobním údajem je kaţdá informace o určené
fyzické osobě anebo kaţdá informace, na základě které, či na základě které ve spojení
s dalšími informacemi, je fyzická osoba pro určitou skupinu příjemců alespoň
určitelná86).
V praxi bývá někdy ve vztahu k otázce, zda je určitá informace osobním údajem,
či nikoli, mylně argumentováno, ţe se o osobní údaj nejedná, pokud je třeba ke zjištění
identity subjektu údajů nepřiměřené mnoţství času, úsilí či materiálních prostředků.
Tato restriktivní podmínka byla součástí vymezení pojmu osobní údaj aţ do novely
zákona o ochraně osobních údajů provedené zákonem č. 439/2004 Sb.
Otázka, zda se jednalo o šťastný zásah do znění předpisu, či nikoli, je věcí
druhou – zejména s přihlédnutím k dnešnímu stavu techniky, kdy je moţné téměř
kaţdou informaci po vyvinutí dostatečného úsilí vztáhnout k nějaké osobě. Faktem však
je, ţe k ní jaksi implicitně bývá přihlíţeno i nadále – zejména co se míry zásahu do
soukromí subjektu údajů týče.
Z hlediska uvedené definice nelze mít pochyb o jednoznačnosti pojmu subjekt
údajů, stejně tak jako o hledisku určenosti. Stěţejní je v tomto směru kategorie
určitelnosti, která zejména dělá z osobního údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních
údajů kategorii relativní. Tato relativita znamená, ţe informace můţe mít povahu
osobního údaje pouze ve vztahu k určité skupině osob a přesto neztrácí statut osobního
údaje – tzn. pro naplnění definičních znaků není nutné, aby byl schopen informaci
vztáhnout ke konkrétní fyzické osobě kaţdý (obecný) příjemce87).
Uvedené lze nejlépe ilustrovat na příkladech.
Př. 2: Představme si situaci, kdy je na webové stránce zveřejněna fotografie průčelí
domu s jeho adresou spolu s obecným příjmením jeho obyvatel nebo obyvatele
v mnoţném čísle – např. „Novákovi“.
86)

K tomu srov. např. vyjádření ÚOOÚ k problémům z praxe č. 1/2001 „K pojmu osobní údaj“ –
www.uoou.cz, či pracovní dokument č. 4/2007 – jinak také známý jako WP 136 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_cs.pdf
87)
K tomu Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Pojem osobní údaj“: „Osobním údajem se dle § 4 písm. a)
zákona č. 101/2000 Sb. rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
Subjekt údajů se povaţuje za určený nebo určitelný, jestliţe 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. Správní orgán k tomu dodává, ţe
subjekt údajů můţe být podle iniciál a adresy trvalého bydliště v případě, ţe na uvedené adrese bydlí
pouze jedna osoba s takovými iniciálami, přesně určen. (čj. SPR-2904/08-3).“
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Samotné zveřejnění zmíněných údajů prostřednictvím internetu je z povahy věci
takovou dispozicí s daty, která je povaţována za zpracování osobních údajů, jestliţe
jsou data, kterými je disponováno, osobními údaji. Zásadní se tak ukázala otázka, zda
lze soubor zveřejněných dat povaţovat za osobní údaje.
Obecně lze ve vztahu k souhrnu uvedených dat (tj. adresa domu, jeho fotografie
a obecné příjmení v mnoţném čísle) říci, ţe ani jejich spojením s veřejně přístupnými a
běţně dostupnými údaji, jako jsou například údaje v katastru nemovitostí, nemůţe
osoba, která není znalá místních poměrů, určit, k jaké fyzické osobě se konkrétně
vztahují. Vztáhneme-li uvedené k příjmení Novák, pak, i kdyţ v katastru nemovitostí
bude, ţe je dům ve společném jmění manţelů Karla Nováka a Jiřiny Novákové,
zveřejněné údaje nedávají jejich příjemci ţádnou jistotu o tom, zda v domě oba manţelé
skutečně ţijí – myslitelných situací je zde řada: jeden z manţelů mohl zemřít, ţije zde
jen pozůstalý z nich a doposud nebyly provedeny příslušné zápisy, v domě ţije potomek
vlastníků, kteří bydlí jinde atp. V návaznosti na uvedené by se na poloţenou otázku
nabízela odpověď, ţe se v tomto případě o osobní údaje nejedná.
Takovýto ukvapený závěr by však nebyl v ţádném případě správný. Právě ona
relativnost určitelnosti je zde zásadní. Zveřejněné informace totiţ budou představovat
osobní údaje – bude je moţné vztáhnout ke konkrétní osobě z hlediska toho, kdo zná
anebo můţe získat další fakta a údaje (o rodinných poměrech těchto osob a jejich
konkrétní identitě). Budou tak představovat osobní údaje pro sousedy Novákových,
stejně jako pro jejich rodinné příslušníky, známé atd. Zde je nutné poznamenat, ţe právě
s přihlédnutím k otázce nutně vynaloţeného úsilí pro získání této znalosti zde není brána
v potaz moţnost, ţe případný příjemce se vypraví do takové obce a začne tam další
nutné údaje sbírat.
Zjednodušíme-li uvedené, pak z hlediska, zda je nějaká informace osobním
údajem, je zásadní fakt, jestli alespoň určitá skupina lidí můţe tuto informaci spojit
s konkrétní fyzickou osobou.
V této souvislosti lze dodat, ţe zásadní skutečností, která se odvíjí od míry nutné
předchozí znalosti určitých fakt osobou, u níţ k identifikaci subjektu údajů dochází, je
míra zásahu do soukromí subjektu údajů a v návaznosti na to případná škodlivost
nezákonného jednání konkrétního správce osobních údajů – míněno pro případy
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porušení zákona. Platí, ţe čím větší míra znalosti či získaní dalších fakt je u příjemce
zveřejněné informace vyţadována pro moţnost identifikovat subjekt údajů, tím menší je
zásah do soukromí subjektu údajů, a tím menší je současně i závaţnost jednání
pachatele a společenská škodlivost jeho činu, jestliţe se jedná o jednání protiprávní.
Další skutečností, jeţ v této relaci můţe zvyšovat zásah do soukromí subjektu údajů, je,
zda v rámci souboru zveřejněných informací byly uvedeny i takové skutečnosti (údaje),
které by (buď přímo anebo ve spojení s jinými dostupnými zdroji) vedly k jednoznačné
identifikaci jednotlivých osob, a zejména pak údaje, které by byly pro příjemce svou
povahou nové, hovoříme-li o zpřístupnění/zveřejnění údajů.
Vedle subjektu údajů a osobního údaje lze pak zmínit ještě další související a
významný základní pojem, o kterém jiţ byla řeč. Jedná se o příjemce údajů. Podle § 4
písm. o) zákona o ochraně osobních údajů se jím rozumí „subjekt, kterému jsou osobní
údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovaţuje subjekt, který zpracovává osobní údaje
podle § 3 odst. 6 písm. g).“ Osoba příjemce je zásadní zejména ve vztahu k případům
zpracování osobních údajů, jeţ se dějí formou zveřejnění, resp. zpřístupnění (viz níţe).
Z předchozího odstavce jasně vyplývá, ţe právě na osobě příjemce dat a na míře jeho
předchozí znalosti údajů o subjektu údajů závisí zejména míra zásahu do soukromí
dotčené osoby, tj. případně poškození osobnostních práv subjektu údajů, a hlavně to,
zda je informace vůbec osobním údajem.
Uvedené lze nejlépe ilustrovat na příkladu.
Př. 3: V rámci informačního systému vysoké školy, jenţ je přístupný pouze členům
akademické obce, došlo k vyvěšení sdělení o tom, ţe s konkrétními studenty (jméno,
příjmení studenta, ročník, ve kterém student studuje) došlo k zahájení disciplinárního
řízení spolu s podezřením na konkrétní disciplinární prohřešek.
V tomto případě, kdy jsou příjemci sdělení (zpřístupněných osobních údajů)
pouze členové akademické obce, s ohledem na povahu vztahu člen akademické obce –
vysoká škola, lze uvaţovat o tom, ţe předmětné sdělení (ideálně v případě, ţe by v rámci
disciplinárního řádu vysoké školy bylo stanoveno, ţe je to standardní postup) bylo
v souladu s právními předpisy.
Ne zcela jednoznačnou by však byla situace, kdyby sdělení byla vyvěšena na
elektronické úřední desce vysoké školy, případně fakulty, a příjemcem těchto dat by byl
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relativně neomezený okruh osob. Při posuzování legálnosti takového zpracování
osobních údajů by pak zásadně záleţelo na obsahu disciplinárního řádu vysoké školy,
resp. fakulty.
Hlavní rozdíl mezi oběma způsoby zpřístupnění osobních údajů je v míře zásahu
do osobnosti, resp. soukromí studentů – členové akademické obce oproti obecným
příjemcům mají z povahy věci (třeba jen pro účely voleb do orgánů fakulty) právo vědět
o podobných skutečnostech, současně je pravděpodobné, ţe konkrétního studenta
alespoň část členů akademické obce bude znát s tím, ţe tito se ze zveřejněných údajů
jako novou informaci dozví nanejvýše to, ţe s konkrétní osobou bylo zahájeno řízení a
z jakého důvodu.
Závěrem tohoto bodu je třeba zdůraznit ještě jeden zásadní fakt, který by však
jiţ měl vyplývat ze shora uvedené definice osobního údaje a připojených příkladů.
Osobními údaji ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů nejsou pouze informace
typu jméno, příjmení, datum narození, nýbrţ jimi jsou např. i informace o tom, ţe určitá
osoba se v určitou dobu pohybovala na určitém místě, ţe tam vykonávala určitou
činnost anebo třeba i jen to, ţe taková osoba něco má či měla. Mimo jiné i z těchto
důvodů je zpracováním osobních údajů pořízení videozáznamu zachycujícího fyzickou
osobu – dosahuje-li záznam kvality nutné k jejímu rozpoznání.
Osobním údajem je kaţdá informace, jiţ je moţné vztáhnout ke konkrétní
fyzické osobě a na jejímţ základě anebo i na jejímţ základě ji lze identifikovat a
současně tak získat alespoň dílčí poznatek o jejím soukromém a osobním ţivotě.

5.2. Citlivé údaje
Specifickou skupinou údajů jsou údaje citlivé. Podstata jejich odlišnosti spočívá
v tom, ţe vypovídají o určité stránce osobnosti fyzické osoby, jeţ je svou povahou, dalo
by se říci intimnější, anebo o skutečnostech, jejichţ znalost v rámci společnosti můţe
působit stigmatizačně atp. S tím pak souvisí fakt, ţe v případě neoprávněného nakládání
s takovými údaji je zásah do osobnosti (soukromí) subjektu údajů větší, neţli v případě
údajů, jeţ takovou povahu nemají. Tato skutečnost je důvodem, proč jsou pro moţnosti
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dispozic s nimi nastaveny podmínky přísnější (zejména z hlediska právního titulu pro
jejich zpracování), neţli je tomu u údajů osobních.
Zákonodárce v návaznosti na směrnici 95/46/ES (částečně nad jí vymezené
minimum) do této skupiny subsumoval údaj o „národnostním, rasovém nebo etnickém
původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboţenství a
filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním ţivotě
subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů“. Dále konstatoval, ţe „citlivým údajem
je také biometrický údaj, který umoţňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu
údajů“ [§ 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů].
Jistou alternativu tohoto vymezení lze najít jak v rámci § 316 odst. 4 zákoníku
práce, tak v rámci zákona o zaměstnanosti (§ 12 odst. 2)88), jakoţ i v rámci
antidiskriminačního zákona. Všechny tři zmíněné zákony pak společně směřují
k záměru předcházet ani ne tak zásahům do soukromí prostřednictvím zpracování
osobních údajů, jako spíše zásahům do osobnosti konkrétní fyzické osoby činěným
prostřednictvím diskriminace zakládající se na některém z tam uvedených údajů.
Problematické se v této souvislosti jeví to, ţe jednak jsou v těchto zákonech rozsahy
údajů lehce odlišné, jednak ţe tyto zákony nepouţívají zcela stejnou terminologii (není
dodrţena zásada jednotnosti pojmosloví), a jednak – a to je zásadní – ţe některé
předpisy po zaměstnavateli vyţadují, aby určitý z tam uvedených údajů od zaměstnance
získal, anebo nepřímo počítají stanovením povinnosti zaměstnavatele něco činit, ţe
takový údaj zná.89) Jedinou moţností, jak řešit tuto pomyslnou kolizi, je povaţovat
zákaz sběru těchto dat za obecné ustanovení, k němuţ jsou případné předpisy či
ustanovení předvídající jejich znalost v poměru speciality a zakládají zákonné zmocnění
k jejich shromáţdění.

88)

Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti: „Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců
vyţadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství
v odborových organizacích, náboţenství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich
vyţadování v souladu s § 4 odst. 3 a 4, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje,
které neslouţí k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na ţádost
uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost poţadovaného osobního údaje.
Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příleţitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se
o zaměstnání. Ustanovení § 4 odst. 3 platí i zde.“
89)
Například lze uvést § 240 zákoníku práce – nutnost znalosti údaje o rodinných poměrech, § 286 odst. 2
zákoníku – nutnost znalosti údaje o členství v odborové organizaci, nebo § 105 odst. 6 zákoníku –
povinnost zaměstnavatele vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání.
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K údajům zařazeným do skupiny údajů citlivých ve smyslu § 4 písm. b) zákona
o ochraně osobních údajů není třeba podávat konkrétnější výklad. Snad jen ve vztahu
k údaji o národnosti lze říci, ţe v jeho případě dochází poměrně často k jistému zmatení,
kdyţ bývá zaměňován s údajem o státní příslušnosti, resp. státním občanství. Zpravidla
se tak děje nevědomky, kdyţ se zaměstnavatel snaţí získat údaj právě o státním
občanství, jenţ např. s odkazem na 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti o zaměstnanci
evidovat musí.
Rozdíl mezi těmito údaji, zjednodušeně řečeno, spočívá v tom, ţe údaj o státní
příslušnosti, resp. úţeji o státním občanství90), je ze své povahy údajem o vztahu fyzické
osoby a určitého státu, jenţ má svou institucionalizovanou právní formu91). Osobě
z tohoto vztahu plynou v relaci ke státu určitá specifická (občanská) práva a povinnosti.
Národnost oproti tomu vyjadřuje příslušnost osoby k určitému národu, tj. společenství
spojenému společnou historií, kulturou atp.92) Na příslušnost osoby k určité národnosti
sice rovněţ mohou být navázána určitá specifická práva (zpravidla existují pro
příslušníky nějakého národa, jestliţe je tento národ v dané zemi minoritou – taková
práva se pak označují jako tzv. „práva menšinová“93)), nicméně z hlediska
pracovněprávního národnost nehraje roli94). Zapovězení získávání tohoto údaje ve fázi
90)

Státní příslušnost je kategorie vyjadřující vztah osoby (právnické či fyzické) k určitému státu jakoţto
členu mezinárodního společenství. Zpravidla by měla mít osoba státní příslušnost toho státu, s nímţ má
tzv. uţší faktický vztah – tato kategorie můţe mít ze své povahy i podobu ryze faktickou – k tomuto srov.
např. rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ve věci Nottebohm, resp. Barcelona Traction (srov.
Scheu, Ch. S., Danová, E., Urbanová, V. Případy a materiály ke studiu mezinárodního práva.
Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004, s. 21 a násl.). Státní občanství je pak vyjádřením uţšího
faktického pouta fyzické osoby k určitému státu, jenţ má i své institucionalizované právní vyjádření – tj.
fyzickou osobu, která má státní občanství určitého státu, lze pak označit za státního příslušníka tohoto
státu. K tomuto srov. např. Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné, EUROLEX BOHEMIA,
Praha, 2003, s. 90, 94
91)
K tomu srov. Hendrych, D. a kol. Právnický slovník 2. rozšířené vydání, C. H. Beck, Praha, 2001,
heslo „státní občanství“.
92)
K tomu srov. Seidl-Hohenveldern, I. Mezinárodní právo veřejné. 3. vydání, ASPI, Praha, 2006, s. 224
a násl.
93)
K této otázce částečně např. Potočný, M., Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část 4.,
doplněné a přepracované vydání, C. H. Beck, Praha, 2003, s. 10, 87
94)
Obecně však není vyloučeno, aby i pracovněprávní předpisy operovaly s kategorií národnosti. Lze najít
případy, kdy v jiných zemích na části jejich území můţe určitou činnost (práci) vykonávat pouze
příslušník minority – třeba zástupce původního obyvatelstva.
K otázce údaje o národnosti v rámci pracovněprávních vztahů rovněţ např. ÚOOÚ k problémům z praxe
č. 2/2005 „Zpracování osobních údajů zaměstnanců ve vztahu k oznamovací povinnosti správce podle §
16 zákona o ochraně osobních údajů“: „Cizím státním příslušníkům, kteří na území naší republiky
dlouhodobě pobývají (většinou z pracovních důvodů), je dle § 81 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, vydáván průkaz o povolení k pobytu. V
tomto dokladu, kterým cizinci prokazují svoji totoţnost, je uveden také údaj o státní příslušnosti, nikoliv
tedy citlivý osobní údaj o národnostním původu, který zaměstnavatelé často mylně a nadbytečně od
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výběru zaměstnanců, které vyplývá z § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti – s limity
nastavenými § 4 odst. 3 a 4 stejného zákona a § 5 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně
osobních údajů, lze pak pro tento případ povaţovat za jistý (legitimní) prvek prevence
diskriminace na jeho základě.
Závěrem tohoto bodu lze zmínit jednu s kategorií citlivých údajů diskutovanou
otázku. Tou je, zda záznam z kamerového systému či např. fotografie je, anebo není
nositelem citlivých údajů. Objektivně vzato, zejména s ohledem na současný stav
techniky, je zřejmé, ţe oba zmíněné prostředky tento potenciál mají – minimálně ve
vztahu ke kategorii údajů biometrických, či údaji o rasové příslušnosti. Tyto nosiče
údajů zde však existují jiţ značně dlouhou dobu a prostředky umoţňující z nich pořídit
zmíněné údaje (vyjma rasové příslušnosti) se staly obecně dostupnými aţ v poslední
době. Za rozhodující faktor tak lze (v tomto případě) označit zejména účel a určené
prostředky zpracování. Jejich souvztaţnost pak bude určující pro to, zda pro daný případ
zpracování je, či není konkrétní nosič údajů prostředkem k pořízení příslušného
citlivého údaje – zejména jedná-li se o údaj biometrický95).

5.3. Zpracování osobních údajů
S ohledem na jiţ zmíněné vymezení působnosti zákona o ochraně osobních
údajů, jakoţ i na rozebrání dalších shora uvedených oblastí, je zřejmé, ţe ve vztahu
k celé problematice je zásadním pojmem „zpracování osobních údajů“ [§ 4 písm. e)
zákona ].
Zákon v tomto směru stanoví, ţe zpracováním osobních údajů se rozumí
„jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky
provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním
osobních údajů se rozumí zejména shromaţďování, ukládání na nosiče informací,
cizince vyţadují, přitom však takový údaj k ţádnému zákonnému účelu zpracovávat nepotřebují. Naopak
informaci o státní příslušnosti potřebuje mít zaměstnavatel k dispozici, aby mohl plnit další povinnosti,
které mu ukládají zvláštní zákony (např. odvod pojistného za zaměstnance dle § 5 zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění; vedení evidence o zaměstnancích pro účely nemocenského
pojištění dle § 22 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti apod.). I v tomto případě nedochází k oznamovací povinnosti, neboť je
nutno aplikovat liberační ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.“
95)
K tomuto srov. ÚOOÚ k problémům z praxe č. 3/2010 „K pouţití fotografie, obrazového a zvukového
záznamu fyzické osoby“
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zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, pouţívání, předávání, šíření,
zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace“,
k čemuţ pak poněkud nadbytečně a fakticky zcela nevhodně pomocí definice kruhem
dodává, ţe shromaţďováním osobních údajů je „systematický postup nebo soubor
postupů, jehoţ cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uloţení na nosič
informací pro jejich okamţité nebo pozdější zpracování“ [§ 4 písm. f) zákona], a dále,
ţe „uchováváním osobních údajů udrţování údajů v takové podobě, která je umoţňuje
dále zpracovávat“ [§ 4 písm. g) zákona]. K tomuto lze ještě poznamenat, ţe pro účely
zákona se míní „blokováním osobních údajů vytvoření takového stavu, při kterém je
osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat“ [§ 4 písm. h)
zákona], a konečně „likvidací osobních údajů fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické
vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování“ [§ 4 písm. i) zákona].
K citované dikci § 4 písm. e) je pak pro účely pojednání o předmětu této práce
zásadní říci tolik, ţe zpracováním osobních údajů je kaţdá činnost, při níţ dochází
k nějakému systematickému sběru nebo uspořádávání údajů, jeţ naplňují definiční
znaky údajů osobních, anebo údajů citlivých. Z hlediska subjektivní stránky jednání
osoby, jejíţ činnost lze označit za zpracování osobních údajů, pak platí, ţe zde musí
existovat úmysl – alespoň v hrubých obrysech musí mít tato osoba představu o tom, ţe
chce nějakým způsobem data uspořádat či jinak zpracovat. Pokud tento úmysl
absentuje, lze uvaţovat nad tím, zda taková činnost není pouhým nahodilým sběrem dat.
I nahodile sebraná data, jestliţe jsou následně nějak systematicky uspořádávána, se však
stávají předmětem zpracování.
Z povahy věci je z hlediska zmíněné definice dále zřejmé, ţe posloupnost
jakéhokoli zpracování – ať jiţ s nahodile, nebo záměrně sebranými daty – primárně
předpokládá právě jejich shromáţdění a pak následně prováděné operace.
Otázka prostředků je ve vztahu k označení činnosti za zpracování osobních
údajů vedlejší. Zpracováním osobních údajů tak bude jak vedení papírové kartotéky
(např. u lékaře), tak vedení počítačové databáze o stejném obsahu v rámci
multimediálního prostředí.
V této souvislosti lze ve vztahu k pracovněprávním vztahům označit za zásadní
jiţ zmíněný fakt, tj. ţe zpracováním osobních údajů se míní i pořizování záznamu
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z kamerového systému. Kaţdý záznam z kamerového systému však nelze automaticky
povaţovat za zpracování osobních údajů. Takováto kvalifikace pořizování záznamu je
podmíněna alespoň minimální a reálnou pravděpodobností zachycení fyzické osoby
v zorném poli kamery.
Uvedené lze nejlépe ilustrovat na příkladu.
Př. 4: Zaměstnavatel provozuje kamerový systém v rámci své provozovny sestávající se
ze zázemí, kde se pohybují výlučně jeho zaměstnanci, externích skladových prostor, kde
se pohybují jeho subdodavatelé a zaměstnanci, a prodejny, kde se pohybují jeho
zákazníci a zaměstnanci. Kamery jsou umístěny na přístupových cestách do prodejny a
zázemí v rámci prodejny tak, ţe snímají uzamykatelnou skříň s drahou elektrotechnikou,
v rámci skladu, v němţ však ţádný ze zaměstnanců pravidelně a obvykle nevykonává
svou práci – zaměstnanci sem pouze sporadicky chodí pro zboţí, a na vodní nádrţi
umístěné ve sklepních prostorách – kamera snímá výlučně skleněnou stěnu nádrţe za
účelem průběţného prověřování čirosti vody, která je nutná pro výrobní činnost.
Kamerový systém jako celek zaměstnavatel oznámil ÚOOÚ.
Z hlediska otázky zpracování osobních údajů je na tomto nadsazeném příkladu
zřejmé, ţe v případě posledně zmiňované kamery se o zpracování osobních údajů ve
smyslu zákona o ochraně osobních údajů jednat nebude. Na druhou stranu lze záznam
z této kamery označit za důkazní prostředek ve směru k zaměstnanci, jehoţ náplní práce
je udrţovat čirost vody.
Ve vztahu ke kamerovému systému si je třeba uvědomit, ţe při posouzení jeho
legálnosti – zejména co do titulu pro zpracování osobních údajů – dochází k jeho
pomyslnému rozloţení na jednotlivé prvky (kamery). Stejný postup pak platí i pro
zjišťování, zda dochází ke zpracování osobních údajů – tzn. ohledně kaţdé jednotlivé
kamery je třeba zodpovědět otázku, zda jejím prostřednictvím dochází ke zpracování
osobních údajů. Aţ teprve kamery, jejichţ prostřednictvím dochází, resp. bude reálně
docházet ke zpracování osobních údajů, představují kamerový systémem relevantní pro
účely zákona o ochraně osobních údajů.
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V souvislosti s vymezením pojmu zpracování osobních údajů je třeba zvlášť
zopakovat, ţe výčet činností, jeţ jsou za zpracování zákonem přímo označeny,96) je
(uvozuje jej slovo „zejména“) pouze příkladmý. I přes přímé uvedení v § 4 písm. e)
zákona však bývá zaměstnavateli často opomíjeno, ţe zpracováním je i zveřejnění, resp.
zpřístupnění dat.
K ilustraci uvedeného je moţné uţít následujícího příkladu
Př. 5: Zaměstnavatel – velká společnost s řádově stovkami zaměstnanců – vede
personální agendu, v jejímţ rámci shromaţďuje v osobních spisech zaměstnanců i jejich
fotografie. Zaměstnanci mají současně i povinnost mít přístupovou kartu do objektů
zaměstnavatele, jeţ je opatřena jejich fotografií a jménem. Zaměstnavatel, který provádí
uvedené zpracování osobních údajů svých zaměstnanců v souladu s příslušnými
právními předpisy, se rozhodl, ţe s ohledem na to, ţe zaměstnanci mají stejně povinnost
nosit zmíněnou kartu se svou fotografií (tzn. v rámci jejich pracoviště je můţe kaţdý
snadno identifikovat), umístit na webové stránky bez souhlasu dotčených zaměstnanců
(zaměstnanci, kteří se nacházejí ve výrobě a nepřicházejí do styku s klienty
zaměstnavatele), kopie fotografií z jejich personálních spisů spolu s jejich jmény.
Rozhodl se tak proto, aby jednotliví vedoucí zaměstnanci měli přehled, kdyţ za nimi
konkrétní zaměstnanec přijde (vedoucímu zaměstnanci podléhá vţdy alespoň 50
zaměstnanců), o jakého zaměstnance se jedná. Zaměstnavatel se totiţ domníval, ţe u
zveřejnění jde o analogickou situaci.
V rámci

uvedeného

příkladu

lze

identifikovat

jednu

zásadní

chybu

zaměstnavatele, jeţ způsobila, ţe jeho postup je v rozporu se zákonem o ochraně
osobních údajů. Zaměstnavatel v obdobné situaci je nesporně oprávněn z titulu
realizace svých práv v rámci pracovněprávního vztahu (pracovního poměru) a
personální agendy nastavit interní informační systém tak, aby vedoucí zaměstnanec,
jenţ nemá moţnost všechny své podřízené konkrétně znát, měl přístup k alespoň
zjednodušené personální databázi, v níţ budou uloţeny i fotografie zaměstnanců.
Nicméně zveřejněním fotografií na internetu, i kdyţ za účelem stejným, jako by byl
v případě zjednodušeného interního informačního sytému, došlo ve veřejně přístupné
96)

Demonstrativní výčet činností označených zákonem o ochraně osobních údajů za zpracování osobních
údajů: „zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, pouţívání, předávání, šíření,
zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování“ – § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních
údajů.
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síti ke zpřístupnění osobních údajů (jméno, příjemní, fotografie, údaj o tom, ţe osoba
pracuje u konkrétního zaměstnavatele, případně i na jaké pozici atd.) formou zveřejnění
neomezenému počtu příjemců, čímţ zaměstnavatel jasně vybočil ze zákonem
nastavených mezí pro moţnost uţití jím shromáţděných údajů.

5.4 Správce a zpracovatel osobních údajů
Vedle subjektu údajů a příjemce údajů jsou dalšími subjekty, jeţ vystupují
v procesu zpracování osobních údajů, správce osobních údajů a zpracovatel osobních
údajů. S ohledem na povahu jejich vztahu a postavení jim bude věnována pozornost
společně.
Před naznačením vztahů těchto subjektů je třeba se v prvé řadě zastavit u osoby
správce osobních údajů. Z doposavad uvedeného je zřejmé, ţe osoba správce osobních
údajů je pro celé zpracování osobních údajů zásadní. Jedná se fakticky o obligatorní
prvek, který musí existovat v kaţdém případě zpracování osobních údajů.
Zákon o ochraně osobních údajů vymezuje správce osobních údajů tak, ţe se
jedná o „kaţdý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů,
provádí zpracování a odpovídá za něj“ [§ 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů].
Na první pohled je s odkazem na úvod definice (kaţdý subjekt) zřejmé, ţe se v pozici
správce můţe nacházet jak osoba fyzická, tak osoba právnická, stejně jako např. stát
jako vykonavatel a nositel veřejné moci.
Budeme-li se definici věnovat dál, můţeme v ní identifikovat hned několik
podmínek, resp. znaků, na jejichţ základě je moţné subjekt označit za správce osobních
údajů. V prvé řadě se jedná o to, ţe
(a)

správce stanovuje účel zpracování osobních údajů, dále ţe

(b)

určuje prostředky zpracování,

(c)

zpracování osobních údajů provádí, a konečně, ţe

(d)

za něj odpovídá.

Leč by se mohlo zdát, ţe uvedené prvky definice musí být splněny kumulativně,
resp. ţe z hlediska čistě jazykového výkladu tohoto ustanovení lze dojít k závěru, ţe
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správcem můţe být jen ten, kdo stanovil účel a prostředky zpracování osobních údajů a
zpracování osobních údajů provádí (s výjimkou, kdy se na zpracování podílí
zpracovatel osobních údajů), čehoţ je pak důsledkem, ţe za něj odpovídá, není tomu
tak. Praxe – zejména z důvodu nutnosti zachovat odpovědnost osoby, na základě jejíhoţ
rozhodnutí dochází prostřednictvím zpracování osobních údajů k zásahům do soukromí
subjektů údajů – se k tomuto ustanovení postavila tak, ţe se jedná – v případě podmínek
(a) aţ (c) – o definici, jejíţ prvky nemusí být nutně vţdy naplněny kumulativně.
Před uvedením moţných odklonů je třeba se v krátkosti zastavit u jednotlivých
prvků.
Stanovení si účelu zpracování osobních údajů. Účelem zpracování osobních
údajů lze rozumět cíl, k němuţ činnost správce (zaměstnavatele) s osobními údaji
směřuje, tj. cíl, ke kterému správce osobních údajů údaje shromaţďuje a případně s nimi
dále jinak systematicky disponuje. Účely zpracování osobních údajů lze rozdělit na
dvě skupiny. S tímto rozdělením pak souvisí prvý z odklonů.
A.

Prvou skupinou jsou účely zpracování osobních údajů, které správci

ukládá zákon – vyplývají pro správce ex lege.97) V případě těchto účelů správce
nemá na vybranou, zda bude, či nebude osobní údaje zpracovávat. Z hlediska
zaměstnavatele se jedná například o zpracování osobních údajů pro účely
daňové. Tato skupina pak zpravidla nečiní v praxi přílišné problémy, jelikoţ
právní předpis kromě toho, ţe správci vymezuje, i kdyţ třeba nepřímo, účel
zpracování osobních údajů, určuje mu většinou současně nepřímo i prostředky
zpracování, a zejména pak přímo rozsah údajů, které má k realizaci účelu
zpracovat. V této souvislosti dochází k porušení zákona povětšinou pouze ve
směru překročení nastavených mezí (rozsahu údajů, doby uchování atp.), které je
však pro tyto případy jasně rozpoznatelné, anebo např. v oblasti zabezpečení dat
atp.

97)

V této souvislosti je na místě uvést, ţe je vhodné, aby zaměstnavatel v případě, ţe se jedná o
zpracování uloţené mu zákonem, zachovával jeho označení tak, aby bylo moţné jej bez pochybností jako
takové identifikovat. Takovýto postup je v případě kontroly ze strany ÚOOÚ jistě transparentnější a
umoţňuje vyhnout se zbytečnému dokazování skutečně zamýšleného účelu a cíle. srov. Matoušová M.,
Hejlík L. Osobní údaje a jejich ochrana. Druhé, doplněné a aktualizované vydání. ASPI, Wolters Kluwer,
2008, s. 204.
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B.

Druhou skupinou účelů, resp. zpracování osobních údajů jsou pak ty,

které si správce určuje ze své vlastní vůle.
Tyto účely bývají často jistou aspirací k ochraně konkrétní hodnoty
správce. V převáţné většině případů je cílem takového zákonem nezaloţeného
zpracování osobních údajů ochrana majetku či ţivota a zdraví správce anebo jiných
osob. Fakt, ţe tyto účely nejsou zaloţeny přímo zákonem, neznamená, ţe správce
můţe zpracovávat osobní údaje mimo zákonem určené meze. Zde stále platí, ţe
„kaţdý můţe činit, co není zákonem zakázáno“ a právě zákazy v tomto směru
obsahuje zejména zákon o ochraně osobních údajů.
Právě tyto účely bývají v praxi, zejména v případě zaměstnavatelů, nejvíce
problematické, a to zejména proto, ţe účel a prostředky zpracování osobních údajů,
stejně tak jako třeba doba jejich uchování anebo způsob jejich zabezpečení, zde nejsou
nijak explicitně právním předpisem předdefinovány, resp. stanoveny a je pouze na
konkrétním správci, aby o nich se zřetelem na limity plynoucí ze zákona o ochraně
osobních údajů rozhodl. O jednotlivých povinnostech a způsobu, jak v těchto případech
dojít ke správnému závěru ohledně jejich obsahu a jak je správně plnit, bude pojednáno
níţe. I tak lze však zejména z hlediska koncepčního rámce legálnosti těchto
fakultativních případů zpracování osobních údajů, které je moţné zpravidla určitým
způsobem hodnotově vyjádřit, jak bylo uvedeno shora, zmínit základní postup jak
posoudit, zda je, či není konkrétní účel pro daný případ legální, tzn. zda je moţné
k dosaţení toho konkrétního účelu pouţít zpracování osobních údajů.
Postup pro poměřování hodnot, které mají být případným zpracováním osobních
údajů chráněny, tj. poměr mezi sledovaným cílem a hodnotami, které budou
zpracováním osobních údajů zasaţeny, resp. negativním důsledkem provedeného
zpracování ve sféře osobnostních práv subjektů údajů, vychází z tzv. testu
proporcionality.98)
Zjednodušeně řečeno se zde vychází ze sepjetí tří otázek, a to:
(i.)

zda je konkrétní zpracování osobních údajů vhodné k dosaţení

sledovaného účelu, tzn. zda jeho prostřednictvím je vůbec moţné účelu
dosáhnout;
98)

K tomuto srov. ob. cit. 20
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(ii.)

zda je nutné, tzn. zda neexistuje jiný objektivně srovnatelný a legální

prostředek, kterým by bylo daný účel moţno naplnit bez zásahu nebo při
menším zásahu do osobnostních práv subjektů údajů, na coţ fakticky navazuje
třetí z otázek, jeţ spočívá v tom,
(iii.)

zda je zpracování osobních údajů pro daný případ co nejméně zasahující

– zde se také hovoří o proporcionalitě v uţším smyslu.99)
Právě v poslední z uvedených otázek pak dochází k poměřování mezi cílem
jednání a důsledkem způsobeným v osobnostní sféře subjektu údajů. Aby bylo moţné
takové fakultativní zpracování osobních údajů [opírající se o § 5 odst. 2 písm. e)
zákona] označit za legální, musí být všechny tři otázky zodpovězeny kladně.
Na tomto místě je třeba zdůraznit, ţe ve vztahu k této druhé skupině účelů platí,
ţe jestliţe by se jednalo o zpracování osobních údajů, které by fyzická osoba prováděla
pro vlastní (osobní) potřebu

100)

, a jestliţe by se nejednalo o účel, který by byl

protiprávní, byla by tato osoba, jakoţto správce osobních údajů, vyňata z působnosti
zákona o ochraně osobních údajů. Tato výjimka však v případě zaměstnavatelů, jak jiţ
bylo uvedeno, nepřichází v úvahu, zpracovávají-li údaje v souvislosti s jejich
podnikatelskou činností101).
K uvedenému je pak moţné dodat, ţe hypotéza, ţe zpracování osobních údajů
pro protiprávní účel – například pro účel přípravy trestného činu podvodu atp. – nemůţe
být zpracováním osobních údajů pro osobní potřebu, tzn. nelze jej kvalifikovat jako
zákonem uznanou výjimku z působnosti zákona o ochraně osobních údajů, vychází ze
zásady nutné nerozpornosti právního řádu, resp. ze zásady, ţe „kaţdý můţe činit, co není
zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“. Jestliţe je tedy
určité jednání právním předpisem přímo zakázáno (dokonce označeno za trestné), nelze
takové jednání v rámci jiného právního předpisu kvalifikovat jako uznanou výjimku

99)

K bliţšímu seznámení se s testem srov. Morávek, J. Pořizování záznamu kamerovým systémem ze
zasedání obecního zastupitelstva. Právní rozhledy, 2009, sv. č. 24, s. 875-881
100)
S ohledem na uvedené ve vztahu k eurokonformnímu výkladu pojmu osobní potřeba – jde-li o
dispozice s osobními údaji, které mají osobní povahu.
101)
Zde je třeba vidět, ţe např. u fyzické osoby podnikající můţe být jednou z dílčích činností
realizujících její podnikatelský záměr i zaměstnávání určitého počtu pracovníků.
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z jeho působnosti a činnost o něj se opírající za činnost v mezích zákona (právního
řádu)102).
C.

Vedle zmíněných skupin účelů lze uvaţovat ještě o skupině třetí, která se

nachází mezi nimi. Pod ni lze podřadit případy, kdy má správce moţnost zvolit
si, zda chce, anebo nechce zákonem vymezené zpracování osobních údajů
provádět.
Rozdíl od předešlých kategorií spočívá v tom, ţe v prvém případě z určité
činnosti správce103) vyplývá ex lege povinnost zpracovávat osobní údaje (ať jiţ
explicitně, nebo implicitně) – zpracování osobních údajů je obligatorní. Toto zpracování
osobních údajů pak má jiţ zákonem více či méně stanovenou podobu. V druhém
případě pak ţádná taková konkrétní povinnost není a závisí pouze na správci, zda bude
zpracování provádět – zpracování je fakultativní. Není zde předdefinována podoba
zpracování, pouze jsou nastaveny podmínky, jak takové zpracování osobních údajů
vypadat nesmí – vyplývají zejména ze zákona o ochraně osobních údajů. Třetí skupina
pak spojuje částečně prvky obou předchozích. Správce sice nemá povinnost zpracování
osobních údajů provádět – takové zpracování je fakultativní, jestliţe se však pro
zpracování rozhodne, má takové zpracování jiţ předem právním předpisem
předdefinovanou (opět více, či méně) podobu – obdobně jako v případě skupiny prvé
správce pouze explicitně neupravené povinnosti zjišťuje s přihlédnutím na zákazy a
příkazy mu v tomto směru plynoucí ze zákona o ochraně osobních údajů a případně
dalších souvisejících předpisů.

102)

Uvedené potvrzuje Jhering, kdyţ uvádí: „Ale kaţdé neprávní není libovůlí, tj. není vzprotivenství proti
idei práva. Drţitel mé věci, jenţ se pokládá sám za vlastníka, nepopírá v mé osobě ideu vlastnictví,
naopak, on se té idey dovolává pro sebe samého; spor mezi námi oběma točí se jen o to, kdo je
vlastníkem. Ale zloděj a loupeţník stavějí se mimo právní obor vlastnictví, oni popírají v mém vlastnictví
zároveň ideu vlastnictví a tím podstatnou podmínku trvání osoby mé.“ Jhering ŠL, R. Boj o právo,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2009, s. 26
103)
V tomto směru je třeba říct, ţe by bylo moţné jistě argumentovat, ţe kaţdé jednání, na něţ navazuje
povinnost správce ex lege provádět určité zákonem přímo upravené zpracování za vymezeným účelem,
závisí na jeho rozhodnutí – nikdo podnikatele nenutí podnikat, nikdo ho při podnikání nenutí zaměstnávat
zaměstnance, toto závisí výlučně na jeho rozhodnutí a následná nutná zpracování osobních údajů jsou
pouhými důsledky jeho rozhodnutí dřívějších. Tato argumentace by byla nesporně relevantní, nicméně
uvedené rozlišení se zaměřuje aţ na onen stupeň následný, tj. na situaci, kdy se jiţ konkrétní osoba např.
rozhodla podnikat a zaměstnávat zaměstnance. V takovéto situaci pak musí nějaká zpracování osobních
údajů zákonem (explicitně předdefinovaná) ex lege provádět, některá zpracování osobních údajů
(explicitně předdefinovaná) provádět můţe, stejně jako můţe provádět i další zpracování osobních údajů
takto právními předpisy přímo nepředdefinovaná, nicméně opětovně zejména zákonem o ochraně
osobních údajů omezená co do obecných podmínek přípustnosti a povinností správce.
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Otázce účelu zpracování osobních údajů a okolnostem okolo něj je tak třeba
vţdy věnovat náleţitou pozornost, jelikoţ je to právě účel zpracování osobních údajů,
který je pro celé zpracování osobních údajů – posouzení jak řádného plnění základních
povinností správce, tak jeho legálnosti jako celku, stěţejní.104)
Druhým prvkem shora uvedené definice je stanovení si prostředků zpracování
osobních údajů. Za prostředek zpracování osobních údajů lze označit cokoli, čím můţe
správce zpracování uskutečnit105) – v jistém smyslu lze konstatovat, ţe i zpracovatel
osobních údajů je prostředkem zpracování. Ve vztahu k prostředkům pak platí stejné, co
bylo uvedeno ve vztahu k dělení účelů, tzn. mohou existovat případy, kdy zákon ukládá
správci uţít určitého prostředku ke konkrétnímu zpracování atd.
Posledním prvkem definice je otázka samotného provádění zpracování
osobních údajů. Smysl slov „provádí zpracování“ je pak třeba ve vztahu ke správci –
typicky např. zaměstnavateli, interpretovat nikoli jako „výlučně sám“, nýbrţ jako
„správce jakoţto celek“, tzn. v případě podniku i prostřednictvím svých zaměstnanců.
V tomto směru je třeba dodat, ţe „zaměstnanci správce a jiné osoby, které zpracovávají
osobní údaje na základě smlouvy se správcem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze
za podmínek a v rozsahu správcem stanoveném“ [§ 14 zákona], a ţe „zaměstnanci
správce, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se
správcem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a
povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichţ zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení
zaměstnání nebo příslušných prací“ [§ 15 zákona]. Obdobné pak platí i ve vztahu ke
zpracovateli a jeho zaměstnancům, resp. osobám podílejícím se u něj na zpracování
osobních údajů pro správce.

104

Z hlediska poţadavku na legálnost, resp. legitimnost účelu se lze vedle doposavad uvedeného opřít i o
čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 95/46/ES, který ukládá státům, aby zajistily zpracování osobních údajů tak,
aby byly údaje shromaţďovány pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní, a aby nebyly dále
zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely. Další oporou pro uvedené obsahuje i o čl. 5
(zejména jeho písm. b) Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů
č. 108, která byla vyhlášena pod číslem 115/2001 Sb.m.s., který stanoví, ţe osobní údaje, které jsou
předmětem automatizovaného zpracování, musejí být shromaţďovány pro stanovené a oprávněné účely a
nesmí jich být pouţito způsobem neslučitelným s těmito účely.
105)
Prostředkem můţe být např. počítačový program, kartotéka, kamerový systém anebo ve stádiu sběru
dat organizování ankety a anketní formulář atp.
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Tím jsme se dostali k jiţ několikrát zmíněné osobě zpracovatele osobních
údajů. Zákon v tomto směru stanoví, ţe „zpracováním osobních údajů můţe správce
zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak“ [§ 4 písm. j)
zákona], a dále, ţe se zpracovatelem rozumí „kaţdý subjekt, který na základě zvláštního
zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona“ s tím,
ţe „povinnosti stanovené v § 5 (pozn. autora – § 5 obsahuje základní katalog povinností
správce spojených se zpracováním osobních údajů) platí obdobně také pro
zpracovatele“ [§ 7 zákona]. Stejně tak jako správcem můţe být i zpracovatelem jak
osoba fyzická, tak i právnická (případně stát).
Zpracovatelem však není zaměstnanec správce provádějící zpracování osobních
údajů při výkonu své práce v pracovněprávním vztahu (pracovním poměru) ke správci.
V rámci definice správce osobních údajů se tak odklony mohou týkat účelu
zpracování, prostředků zpracování, jakoţ i provádění zpracování jako takového.
Podstatný závěr pro účely aplikační praxe pak zní: subjekt neztrácí postavení správce
osobních údajů ani tehdy, jestliţe účel konkrétního zpracování byl vymezen
prostřednictvím právního předpisu, stejně tak jako ani tehdy, jestliţe prostředky
zpracování předdefinoval pro konkrétní případ právní předpis, a dále konečně ani
tehdy, jestliţe na zpracování osobních údajů vedle správce participuje i jiná osoba –
zpracovatel osobních údajů. V relaci správce – zpracovatel pak postačí pro zachování
postavení správce i jen to, ţe si daná osoba, i kdyby přímo nepřicházela do kontaktu se
zpracovávanými osobními údaji, zachovala pravomoc rozhodnout, ţe data dostávat
bude, stejně tak jako pravomoc rozhodnout o tom, ţe se zpracovatel na zpracování
osobních údajů jiţ dále podílet nebude. Ani správce, který celým svým zpracováním
osobních údajů pověří osobu zpracovatele, se však nezbavuje odpovědnosti za
provádění zpracování osobních údajů, tzn. nezbavuje se povinnosti zaručit, ţe
v souvislosti s ním budou řádně plněny všechny zákonné povinnosti106).
Uvedené lze nejlépe ilustrovat na příkladu.
106)

Současně lze upozornit i na § 8 zákona o ochraně osobních údajů, který je však z hlediska
odpovědnosti východiskem primárně pro náhradu škody na základě § 420 a násl. občanského zákoníku:
„Jestliţe zpracovatel zjistí, ţe správce porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, je povinen jej na to
neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která
subjektu údajů vznikla, společně a nerozdílně se správcem údajů. Tím není dotčena jeho odpovědnost
podle tohoto zákona.“, resp. na § 21 odst. 5 a 6 ohledně náhrady nemajetkové újmy na základě § 13
občanského zákoníku - k tomuto viz níţe.
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Př. 6: Fyzická osoba podnikající (dále také jen „podnikatel“) se na základě slibně se
rozvíjejících obchodních aktivit rozhodla, ţe zaměstná několik zaměstnanců. Jelikoţ
podnikatel provozuje zlatnictví, rozhodl se v této souvislosti ve své prodejně/provozovně
rozšířit instalovaný kamerový systém se záznamem. Kromě jiţ snímaných prostor –
přístupové cesty do prodejny a skříně s vystaveným zboţím – hodlá snímat i prostory,
v nichţ zaměstnanci budou manipulovat se šperky. I nadále (v rozšířené verzi) bude
kamerový systém provozovat bezpečnostní agentura. Současně se zaměstnavatel
rozhodl, ţe kaţdému přijatému zaměstnanci povede osobní spis, a to v elektronické
podobě.
Zaměstnavatel svým rozhodnutím zaloţil hned několik zpracování osobních
údajů. Na tomto místě jim bude věnována pozornost výlučně z hlediska otázky určení
osoby správce, prostředků a účelu zpracování osobních údajů.
Prvým ze zpracování osobních údajů, které zaměstnavatel v návaznosti na své
rozhodnutí zaměstnávat zaměstnance ex lege musí provádět, je zpracování osobních
údajů pro účely personální a mzdové agendy (viz bod. 3). K tomu je třeba z hlediska
uvedeného v tomto bodu dodat, ţe pro tento případ zpracování osobních údajů má
zaměstnavatel zákonem explicitně předdefinovaný jak účel zpracování osobních údajů,
tak rozsah údajů, které bude zpracovávat – obsah povinnosti zabezpečení
zpracovávaných dat a další obdobné povinnosti musí určit sám s přihlédnutím k zákonu
o ochraně osobních údajů. Jedná se tedy o případ zpracování osobních údajů, který by
bylo moţné subsumovat pod shora uvedenou kategorii A.
Vedle zpracování osobních údajů pro účely personální a mzdové agendy se
zaměstnavatel rozhodl i pro fakultativní zpracování osobních údajů v podobě rozšíření
kamerového sledování. Pro tento případ zaměstnavatel nemá stanoven ani účel, ani
prostředky zpracování osobních údajů prostřednictvím právního předpisu – jejich
vytyčení je na jeho úvaze. Pro tento případ lze jako účel zpracování osobních údajů
identifikovat ochranu majetku zaměstnavatele, a to jak přímo, tj. před odcizením šperků,
tak nepřímo, tj. ve smyslu kontroly zaměstnanců, zda řádně vykonávají svou práci.
Prostředkem tohoto zpracování je pak kamerový systém. Jedná se o zpracování, které
by bylo moţné subsumovat pod kategorii B.
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Z uvedeného dále plyne, ţe se zaměstnavatel rozhodl, ţe zpracování osobních
údajů prostřednictvím kamerového systému pro něj bude zajišťovat zpracovatel
osobních údajů – bezpečnostních agentura. Smlouva mezi zaměstnavatelem a
bezpečnostní agenturou o poskytování sluţby pak bude muset mít náleţitosti i podle § 6
zákona o ochraně osobních údajů.
Posledním zpracováním osobních údajů, které lze v rámci shora popsaného
skutkového stavu identifikovat, je zpracování osobních údajů zaměstnanců v rámci
osobních spisů. Tento případ zpracování osobních údajů lze označit za onen hraniční
mezi prvou a druhou skupinou, tj. jedná se o zpracování osobních údajů, jeţ má
částečně právním předpisem předdefinované určité prvky – rozsah údajů („jen
písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu“ – § 310
zákoníku práce), stejně tak jako účel, a které zaměstnavatel pouze můţe, nikoli však
musí provádět. Stejně tak je v tomto případě ponecháno na zaměstnavateli, jaké
prostředky k jeho uskutečnění si zvolí – v tomto případě se jedná o elektronické vedení
personálního spisu. Toto zpracování by bylo moţné subsumovat pod kategorii C.
K otázce konkrétního plnění povinností správce, tj. např. registrační povinnosti,
době zpracování osobních údajů atp. viz následující příklady odkazující se na tento
příklad.

5.4.1. Vztah správce a zpracovatele osobních údajů – smlouva podle § 6
Ke vztahu správce – zpracovatel osobních údajů je třeba udělat ještě několik
poznámek. V prvé řadě lze k formální stránce tohoto vztahu, tj. otázce jeho
institucionálního upravení, upozornit na § 6 zákona o ochraně osobních údajů. V tomto
směru hovoří zákon relativně jasně, kdyţ stanoví, ţe „pokud zmocnění nevyplývá z
právního předpisu, musí správce se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování
osobních údajů. 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 musí
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obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany
osobních údajů“ [§ 6 zákona].107)
Existence

zpracovatelské

smlouvy je

tedy obligatorní

při

participaci

zpracovatele pro ty případy, kdy právní předpis nestanoví, ţe pro konkrétní subjekt,
který má z povahy věci postavení správce, bude zpracování osobních údajů provádět
subjekt jiný, který bude mít postavení zpracovatele osobních údajů108). Takovéto
zákonné přenesení zpracování na osobu zpracovatele pak zpravidla obsahuje i nutné
záruky, které má jinak skýtat zpracovatelská smlouva. S ohledem na zaměření této práce
je však stěţejní spíše situace, kdy delegaci zpracování osobních údajů na osobu
zpracovatele provádí správce osobních údajů (zaměstnavatel) na základě svého
vlastního uváţení, ze svého vlastního rozhodnutí.
V takovém

případě

zákon

za

účelem

poskytnutí

adekvátní

ochrany

zpracovávaným osobním údajům předpokládá, ţe vztah mezi správcem a zpracovatelem
ohledně

předmětného

zpracování

bude

upraven

zpracovatelskou

smlouvou.

Z citovaného ustanovení § 6 zákona pak plyne, ţe obligatorními náleţitostmi takové
smlouvy jsou jednak písemná forma a jednak vymezení rozsahu a účelu zpracování,
jakoţ i doby, na kterou se smlouva uzavírá, stejně tak jako konkrétní vymezení záruk
zpracovatele – zejména ve smyslu § 13 zákona, ve směru k technickým a organizačním
garancím zabezpečení daného zpracování.
I kdyţ je pravděpodobně vhodnější, kdyţ správce a zpracovatel uzavřou
separátní zpracovatelskou smlouvu, není vyloučeno, aby § 6 předvídaný obsah
zpracovatelské smlouvy obsahovala i jiná smlouva mezi těmito subjekty.
Bylo jiţ řečeno, ţe přenesením části nebo i celého zpracování osobních údajů na
osobu zpracovatele se správce nezbavuje své odpovědnosti za řádnost – zákonnost

107)

V souvislosti se vztahem správce – zpracovatel osobních údajů se někdy hovoří rovněţ o tzv. řetězení
zpracovatelů. K tomuto srov. stanovisko ÚOOÚ č. 1/2009 „Zpracování osobních údajů na základě smluv
uzavíraných se zpracovateli (tzv. řetězení zpracovatelů osobních údajů)“, ÚOOÚ k problémům z praxe č.
2/2010 „Dílčí zpracovatel osobních údajů dle rozhodnutí Komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010 o
standardních smluvních doloţkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích
zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES“, Rozhodnutí Evropské komise ze dne
5. 2. 2010 o standardních smluvních doloţkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným
ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.
108)
V této souvislosti lze např. uvaţovat o vztahu Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a
vysokých škol dle § 87 a § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, atp.
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zpracování osobních údajů, tj. za to, ţe budou při procesu zpracování osobních údajů
řádně plněny všechny zákonem vymezené povinnosti.
Na tomto místě je třeba se na chvíli zastavit a věnovat bliţší pozornost otázce
odpovědnosti, která je zejména z hlediska povinného vţdy zásadní.
I kdyţ je zákon o ochraně osobních údajů předpisem (z hlediska způsobu
regulace) veřejnoprávním, lze v jeho rámci najít dvojí dílčí úpravu odpovědnosti
(soukromoprávní a veřejnoprávní).
Z hlediska soukromoprávního se jedná primárně o § 8 a § 21 odst. 5 zákona.
Zmíněná ustanovení fakticky vymezují poměr zainteresovaných osob ve vztahu
k případným nárokům, vznikne-li při zpracování osobních údajů škoda, resp. újma u
subjektu údajů.109)
Ustanovení § 8, které stanoví: „Jestliţe zpracovatel zjistí, ţe správce porušuje
povinnosti stanovené tímto zákonem, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit
zpracování osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která subjektu údajů
vznikla, společně a nerozdílně se správcem údajů. Tím není dotčena jeho odpovědnost
podle tohoto zákona.“; za účelem větší pravděpodobnosti uspokojení poškozeného –
osoby, které vznikla porušením povinností uloţených zákonem o ochraně osobních
údajů při zpracování jejích osobních údajů škoda, zakládá solidární odpovědnost
správce a zpracovatele. Zpracovateli, zjistí-li, ţe správce porušuje povinnosti stanovené

109)

V této souvislosti je třeba zásadně rozlišovat pojmy škoda a újma. K tomuto Hendrych, D. a kol.
Právnický slovník, 2. rozšířené vydání, C. H. Beck, Praha, 2001: „Pojem škoda (ve smyslu odpovědnosti
za škodu) je vykládán jako újma nastalá v majetkové sféře poškozeného, která je objektivně vyjádřitelná
všeobecným ekvivalentem, tj. v penězích. Imateriální újma, spočívající ve vytrpěných bolestech a ve
ztíţení společenského uplatnění, se odškodňuje podle § 444 ObčZ. Z hlediska odpovědnosti za škodu není
škodou újma ve smyslu § 13 odst. 2 a 3 ObčZ, byť je za ni poskytováno peněţité plnění.“ a dále pak
„Újma představuje ohroţení subjektivních občanských práv; je jedním z předpokladů vzniku
občanskoprávní odpovědnosti“. Poněkud podrobněji ke stejnému pak Madar, Z. Slovník českého práva, 3.
rozšířené a podstatně přepracované vydání, Linde, Praha, 2002, heslo ŠKODA: „ŠKODA je majetková
újma vyjádřitelná obecným ekvivalentem, tzn. penězi. Jestliţe takto charakterizovaná majetková újma
nevznikne, nevznikne tak ani ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU. Škodu lze dělit na a) škodu skutečnou a b)
jinou (UŠLÝ ZISK). Jiné členění škody je na a) škodu osobní a b) škodu majetkovou, jakoţ i na škodu a)
smluvní a b) mimosmluvní. Skutečná škoda spočívá ve zmenšení majetku poškozeného. Představuje tak
majetkové hodnoty, které je nutné vynaloţit, aby došlo k odstranění nepříznivého následku. Jiná škoda –
ušlý zisk znamená, ţe nedošlo k rozmnoţení majetku poškozeného, ač je odůvodněně bylo moţné očekávat
vzhledem k obvyklému stavu… Dané rozlišení neznamená, ţe za osobní škodu by se povaţovala jiná újma
neţ majetková. Specifikem osobní škody však je, ţe k ní došlo následkem protiprávního zásahu do
osobních vztahů poškozeného…“; a dále heslo OCHRANA OSOBNOSTI „…Porušením práva osobnosti
můţe dojít i k materiální škodě. Tato materiální škoda se ovšem nahrazuje jiţ podle ustanovení o
odpovědnosti za škodu…“.
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zákonem, je v této souvislosti nicméně poskytnuta moţnost se odpovědnosti zprostit, a
to za podmínky, ţe jej na porušování neprodleně upozorní a sám zpracování osobních
údajů ukončí.
Ustanovení § 8 tedy směřuje k úpravě odpovědnosti za škodu (§ 420 a násl.
občanského zákoníku), resp. k moţným ţalobním nárokům subjektu údajů v tomto
směru. Jeho poslední věta pak jakoby zpětně odkazuje na ustanovení § 7 zákona o
ochraně osobních údajů, a tím na plnění povinností stanovených § 5 stejného zákona110)
– vedle toho porušením jak povinností podle § 5, tak podle dalších ustanovení zákona,
resp. zvláštních právních předpisů, vzniká samozřejmě i odpovědnost veřejnoprávní (k
tomuto viz níţe).
Subjekt údajů tak v pozici ţalobce můţe (s odkazem na § 8 zákona) jako
ţalovanou stranu ve věci náhrady škody označit jak správce, tak zpracovatele osobních
údajů – důvodem je právě solidární odpovědnost. S ohledem na moţnost liberace
zpracovatele je však vhodnější směřovat ţalobu na správce osobních údajů, resp.
v ideálním případě ţalovat oba společně.
Vedle právě zmíněného pak ustanovení § 21 odst. 5 zákona o ochraně osobních
údajů, které stanoví, ţe „pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu
údajů jiná neţ majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle
zvláštního zákona“, směřuje k náhradě nemajetkové újmy, která byla subjektu údajů
zpracováním osobních údajů způsobena. V tomto případě se můţe dotčená osoba před
civilním soudem domáhat svých práv (zejména přiměřeného zadostiučinění – a to i
v penězích) prostřednictvím ţaloby na ochranu osobnosti opírající se o § 11 a násl.
občanského zákoníku (konkrétně o § 13) s odkazem na to, ţe v procesu zpracování
došlo k překročení prostřednictvím veřejnoprávní regulace (zákon o ochraně osobních
údajů, případně za spolupůsobení zvláštního právního předpisu) nastavených povinností
(limitů), čímţ bylo mimo jiné zasaţeno do její osobnosti.
Interpretačním oříškem by se mohl zdát odst. 6 § 21 zákona o ochraně osobních
údajů, který stanoví, ţe „došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností
uloţených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a

110)

K tomuto srov. Kučerová, A., Bartík, V., Peca., J., Nejedlý, J., Neuwirt, K. Zákon o ochraně osobních
údajů – komentář, C. H. Beck, Praha, 2003, s. 113
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nerozdílně“. Nicméně připomeneme-li si ustanovení (celou Část první, Hlavu II.
Ochrana práv subjektu údajů) před novelizací provedenou zákonem č. 439/2004 Sb.111)
a uţijeme-li vedle standardních výkladových metod112) (zejména metody systematické a
logické) i výkladové metody nadstandardní113) (zejména metodu historickou a
teleologickou), dojdeme k závěru, ţe § 21 odst. 6 jednak jen opakuje uvedené v § 8 a
zdůrazňuje jej a jednak zakládá stejný poměr mezi subjekty (správce, zpracovatel) i pro
případy nároků podle § 21 odst. 5 zákona.
Toto poněkud netypické řešení je pozůstatkem dřívější úpravy, kdy ÚOOÚ
náleţela pravomoc obdobná pravomoci civilních soudů při rozhodování podle § 13
občanského zákoníku. Takováto interpretace se zdá být nicméně z teoretického hlediska
správnější, neţli absurdní závěr, který by se nám nabízel při větším zohlednění výkladu
historického – zde je třeba pamatovat na to, ţe nadstandardní výkladové metody mají
povahu toliko doplňkovou.114)
Zohlednili bychom-li totiţ sněmovní tisk č. 508/0, tj. důvodovou zprávu
k zákonu č. 439/2004 Sb.,115) bylo by moţné s jistou mírou abstrakce dojít k tomu, ţe je
111)

Ustanovení § 21 zákon ve znění zákona č. 177/2001 Sb., resp. v původním znění: „(1) Pokud subjekt
údajů zjistí, ţe došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad s
ţádostí o zajištění opatření k nápravě. (2) Došlo-li k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem,
má subjekt údajů právo poţadovat, (a) aby se správce či zpracovatel zdrţel takového jednání, odstranil
takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, (b) aby správce či
zpracovatel provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné, (c) aby osobní
údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány, (d) zaplacení peněţité náhrady, jestliţe tím bylo porušeno jeho
právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. (3) Odpovědnosti
podle odstavce 2 se zprostí ten, kdo prokáţe, ţe porušení povinnosti nebylo moţno zabránit ani při
vynaloţení veškerého úsilí, které lze od něj poţadovat. Přesto však můţe subjekt údajů poţadovat, aby se
správce nebo zpracovatel zdrţel závadného jednání, odstranil závadný stav, provedl opravu, doplnění,
blokování nebo likvidaci osobních údajů. (4) Způsobil-li správce nebo zpracovatel subjektu údajů škodu,
odpovídají za ni společně a nerozdílně podle zvláštních právních předpisů. (5) Došlo-li k porušení
povinností uloţených tímto zákonem jak u správce, tak u zpracovatele, odpovídají za ně společně a
nerozdílně. Subjekt údajů se můţe domáhat svých nároků u kteréhokoliv z nich. (6) O opatřeních
provedených podle odstavce 2 písm. a) aţ c) je správce povinen bez zbytečného odkladu zajistit
informování kaţdého subjektu, jemuţ byly v rámci zpracování osobní údaje poskytnuty, s výjimkou
informací o poskytnutí omluvy či jiného zadostiučinění.“
112)
Podrobněji ke standardním výkladovým metodám srov. např. Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.
Teorie práva. Praha, ASPI Publishing, 2004, s. 183 a násl., nebo Boguszak, J., Čapek, J., Veverka V.
Základy teorie práva a právní filozofie, Praha, Codex, 1996, s. 134 a násl.
113)
K tomu srov. Boguszak, J., Čapek, J., Veverka V. Základy teorie práva a právní filozofie, Praha,
Codex, 1996, s. 136
114)
K tomu srov. např. Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva. Praha, ASPI Publishing, 2004,
s. 182
115)
Důvodová zpráva k zákonu č. 439/2004 Sb., – sněmovní tisk 508/0: „...proto se navrhuje, aby
kompetence Úřadu byla v tomto případě odpovídající jeho postavení a Úřad mohl na základě podnětu
subjektu údajů postupovat vůči správci nebo zpracovateli prostředky pro správní úřad obvyklými, a
případy, kdy jsou vznášeny nároky na náhradu nemajetkové újmy nebo náhradu škody, svěřit do
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v zákoně o ochraně osobních údajů zaloţena solidární odpovědnost i pro případy
odpovědnosti veřejnoprávní. Takováto hypotéza ve směru ke správnímu trestání by však
byla zásadně chybná (i z teoretického hlediska) a lze ji překonat právě prostřednictvím
systematického výkladu předpisu.
Úpravu veřejnoprávní odpovědnosti pak v rámci zákona o ochraně osobních
údajů nalezneme v Části I., Hlavě VII. – správní delikty. Z hlediska vztahu správce –
zpracovatel pro tyto případy platí přiměřeně § 23 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů116), resp. § 24 a zejména § 112117) stejného zákona.
V případě správních deliktů (v uţším smyslu) podle zákona o ochraně osobních údajů
lze tedy rovněţ nepřímo uvaţovat o jakési formě účastenství 118) (i kdyţ i tak platí, ţe
správní trestání tento institut v jeho trestněprávní podobě nezná) s tím, ţe přirozeně
platí, ţe potrestáním jednoho ze subjektů v ţádném případě nedochází k zániku
odpovědnosti druhého (i kdyţ v praxi je někdy aplikována jistá „solidární
odpovědnost“, kdyţ se při potrestání správce ne vţdy nutně trestá i zpracovatel
osobních údajů).
Pro případy odpovědnosti za správní delikty fyzických osob podnikajících a
právnických osob se zde jedná o objektivní odpovědnost s moţností liberace. V tomto
směru § 46 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů konkrétně stanoví, ţe „právnická
osoba za správní delikt neodpovídá, jestliţe prokáţe, ţe vynaloţila veškeré úsilí, které
bylo moţno poţadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila“ s tím, ţe odst. 5
stejného ustanovení uvádí, ţe „na odpovědnost za jednání, k němuţ došlo při podnikání
fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se pouţijí ustanovení o odpovědnosti a
pravomoci soudů, jak je tomu ostatně obvyklé i v ostatních případech zásahů do práva na ochranu
osobnosti…V návaznosti na navrhovanou úpravu se proto další existence § 22 a 23 jeví jako
nadbytečná… Porušují-li osoby v tomto ustanovení uvedené povinnosti při zpracování osobních údajů, a
je-li toto porušení prokázáno, pak se další postup Úřadu vůči těmto osobám řídí podle Hlavy VII zákona
o ochraně osobních údajů, případně některými zvláštními zákony obdobně se tyto případy vztahují i na
práva subjektu údajů…“
116)
Ustanovení § 23 trestního zákoníku: „Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou
nebo více osob, odpovídá kaţdá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé)“.
117)
Ustanovení § 112 trestního zákoníku: „Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuţ byl
pachatel povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku
dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost z jeho
předchozího ohroţujícího jednání anebo k němuţ byl z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů
povinen.“
118)
K tomuto srov. např. Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné – I.
Obecná část, 6. přepracované vydání vycházející z nového trestního zákoníku, Wolters Kluwer, Praha,
2010, s. 309 a násl., nebo Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část, 1. vydání
podle nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2010, Leges, Příbram, 2009, s. 286 a násl.
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postihu právnické osoby“. Pro případ účastenství správce a zpracovatele se tak fakticky
(ohledně liberace) jedná o podobnou podmínku jako u § 8.
Pro

přestupky

je

relevantním

právním

předpisem

(nejen

z hlediska

odpovědnosti) zákon o přestupcích119) s tím, ţe uvedené o účastenství v tomto směru
platí obdobně.
Uvedené ve vztahu k odpovědnosti lze sumarizovat a konkrétněji vyjádřit
prostřednictvím následujícího příkladu
Př. 7: Tento příklad vychází z vymezení skutkových okolností příkladu č. 6.
Bezpečnostní agentura zjistila, ţe zaměstnavatel rozšíření kamerového systému, tj.
změnu ve stávajícím zpracování osobních údajů ÚOOÚ neoznámil, čímţ porušil § 16
zákona o ochraně osobních údajů a spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. i)
téhoţ zákona. Pokud agentura bude nadále pokračovat ve zpracování osobních údajů –
pořizování záznamu, bude odpovídat se zaměstnavatelem za porušení zákona společně a
nerozdílně (§ 8 a 21 odst. 6 zákona), resp. můţe být brána jakoţto účastník na spáchání
správního deliktu dle § 45 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně osobních údajů.
Dozví-li se subjekt údajů o této skutečnosti, mohl by se obrátit prostřednictvím
ţaloby na ochranu osobnosti na civilní soud – podání však nebude úspěšné, ať jiţ bude
vznesený nárok jakýkoli, jelikoţ v případě, ţe je jinak zpracování v souladu se zákonem,
nedochází zde, i kdyţ nebyly řádně splněny všechny povinnosti správce, k zásahu do
osobnostních práv subjektu údajů. Neoznámení zpracování osobních údajů samo o sobě
není s to takový následek způsobit.
Vedle toho se můţe subjekt údajů obrátit na ÚOOÚ s podnětem, ţe v případě
předmětného zpracování dochází k porušování zákona. ÚOOÚ by v takovém případě
byl oprávněn, resp. dokonce povinen – jedná z úřední povinnosti – přistoupit
k potrestání obou subjektů (správce a zpracovatele) za spáchání zmíněného deliktu.120)

119)

Jedná se zejména o okolnosti vylučující protiprávnost – § 2 zákona o přestupcích, a otázku subjektivní
stránky přestupku – § 3 ve spojení s § 4 zákona o přestupcích. Není však samozřejmě vyloučena ani
otázka ohledně materiální stránky přestupkového jednání – k tomuto srov. např. rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu České republiky 5 As 104/2008 – 45.
120)
Zpracovatele by v tomto případě bylo moţné s ohledem na jeho pasivitu a vědomé pokračování ve
zpracování osobních údajů, které není zcela v souladu se zákonem, označit za účastníka na spáchaném
správním deliktu.
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Pokud by bezpečnostní agentura zaměstnavateli oznámila bezprostředně po tom,
kdy by se o tomto porušení zákona dozvěděla, ţe do zjednání nápravy záznam pořizovat
nebude, od jeho pořizování skutečně upustila a současně správce vyzvala, aby tuto svou
povinnost neprodleně splnil, bylo by moţné s odkazem na § 46 odst. 1 zákona o ochraně
osobních údajů uvaţovat o tom, ţe se z odpovědnosti za spáchaný delikt vyvinila.

5.5. Další relevantní pojmy
Vedle základních pojmů, jimţ jiţ byla věnována pozornost, zákon o ochraně
osobních údajů – v některých případech relativně nadbytečně, vymezuje ještě několik
pojmů dalších. Pro komplexnost výkladu lze v tomto směru zmínit některé z nich.
Ve svém § 4 písm. c) vymezuje zákon o ochraně osobních údajů jakoby
v protikladu k pojmu osobní údaj, co se rozumí údajem anonymním. Anonymním
údajem se pro účely zákona míní „takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po
provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů.“
[§ 4 písm. c) zákona]. Z hlediska anonymity lze pak uvaţovat o anonymitě absolutní,
kdy není údaj spojitelný s konkrétní osobou pro nikoho, a relativní, kdy tomu, kdo jej
anonymizoval, zůstává moţnost jej po provedení deanonymizace opětovně s konkrétní
fyzickou osobou spojit.
Vedle anonymního údaje zákon dále definuje, co se pro jeho účely rozumí
zveřejněným osobním údajem a evidencí nebo datovým souborem, kdyţ ve svém §
4 písm. l), resp. § 4 písm. m) stanoví, ţe zveřejněným osobním údajem je „osobní údaj
zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením
nebo jako součást veřejného seznamu“, resp. ţe se evidencí nebo datovým souborem
osobních údajů rozumí „jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo
zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií“.
Konečně lze v rámci § 4 zákona najít v odst. n) jednu zásadní definici. Touto je
vymezení souhlasu subjektu údajů. Ustanovení § 4 písm. n) konkrétně říká, ţe
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souhlasem subjektu údajů se míní „svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů,
jehoţ obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů“.121)
Otázka souhlasu subjektu údajů, resp. jeho náleţitostí, je ve vztahu k celé
problematice ochrany osobních údajů při jejich zpracování stěţejní. Za problematický
lze označit fakt, ţe v aplikační praxi často dochází k omezení se na uvedenou definici,
aniţ by byla brána v potaz skutečnost, ţe jestliţe právní předpis hovoří o souhlasu
nějaké osoby, s nímţ spojuje vznik práva jiné osoby (v tomto případě práva něco činit –
zpracovávat osobní údaje), nemíní se tím nic jiného, neţli projev vůle jednajícího
zakládající jinému subjektivní právo – nejde zde tedy o nic jiného, neţli o právní úkon.
Pro zjištění nutného obsahu souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních
údajů si tedy nelze vystačit s definicí § 4 písm. n) zákona o ochraně osobních údajů.
Právní řád je zde třeba číst jako celek. Jiţ jen z hlediska zákona o ochraně osobních
údajů přistupuje k § 4 písm. n) vymezením dalších náleţitostí obsahu ustanovení § 5
odst. 4, kdyţ k § 4 písm. n) dodává, ţe „subjekt údajů musí být při udělení souhlasu
informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas
dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu údajů se zpracováním
osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování.“
V návaznosti na to bývá souhlas subjektu údajů označován také někdy jako tzv.
informovaný – obdobně pak stanovní i § 9 písm. a) zákona.122) Souhlas ve smyslu § 9
písm. a) zákona je dále specifikován ještě v tom, ţe musí být výslovný.
Ani uvedeným se však otázka náleţitostí souhlasu nevyčerpává. S ohledem na
subsidiární platnost občanského zákoníku jakoţto základního soukromoprávního
kodexu – souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů je právním úkonem –
musí mít ve zbytku, kde prostřednictvím zmíněných ustanovení zákona o ochraně
121)

Z hlediska pracovněprávních vztahů a účelů zpracování pak např. Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ –
„Ke zpracování osobních údajů zaměstnavatelem“: „Zaměstnavatel můţe zpracovávat osobní údaje svých
zaměstnanců bez jejich souhlasu pouze za účelem dodrţení svých právních povinností uloţených mu
zvláštními zákony. Pokud zpracovává jejich osobní údaje k jinému účelu, neţ ukládají zvláštní zákony,
pak je k takovému zpracování nutný souhlas subjektu údajů, kterým je nutno rozumět souhlas ve smyslu §
4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb.“ anebo dále Stanovisko WP 29 č. 8/2001 ze dne 13. září 2001
„Zpracování osobních údajů v rámci pracovněprávních vztahů na základě souhlasu by se mělo omezit
zásadně na situace, kdy má zaměstnanec skutečně svobodnou volbu s postupem zaměstnavatele
nesouhlasit a moţnost následně svůj souhlas odvolat, a to bez jakýchkoli následků. V situaci, kdy je
zaměstnanec ţádán o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemţ ale existuje riziko
jakékoli újmy v případě odmítnutí souhlasu, nelze ani udělený souhlas povaţovat za platný právní úkon“.
122)
Srov. například stanovisko ÚOOÚ č. 2/2008 – Souhlas se zpracováním osobních údajů,
http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2008_2.pdf
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osobních údajů nedochází ke specifikaci, souhlas subjektu údajů náleţitosti právního
úkonu podle § 34 a násl. občanského zákoníku.
Pro případy pracovněprávních vztahů je dále třeba jako ke speciální právní
úpravě přihlédnout k zákoníku práce. Zákoník práce však ve svém § 18 (úpravu
právních úkonů v jeho rámci obsahují § 18 aţ § 29) odkazuje co do náleţitostí právních
úkonů na občanský zákoník, coţ s ohledem na nález pléna Ústavního soudu České
republiky uveřejněný pod č. 118/2008 Sb.123) ještě dále podporuje současný poměr
zákoníku práce a občanského zákoníku, jeţ je zaloţen na principu subsidiarity. Zákoník
práce je tak v tomto směru relevantní spíše z hlediska otázky právní subjektivity
(způsobilosti) účastníka pracovněprávního vztahu,124) a dále z hlediska, zda
zaměstnance (subjekt údajů) můţe dát platný souhlas k omezení svých zákoníkem práce
mu zaručených práv, tzn. z hlediska úpravy neplatnosti právních úkonů – není-li
stanoveno jinak, vychází zákoník práce z neplatnosti relativní.125)
Pokusíme-li se shrnout uvedené, pak se souhlasem subjektu údajů rozumí
„svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehoţ obsahem je svolení subjektu
údajů se zpracováním osobních údajů“ s tím, ţe při udělení souhlasu musí být subjekt
údajů „informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je
souhlas dáván, jakému správci a na jaké období a zda je poskytnutí osobního údaje
povinné či dobrovolné“ (coţ je fakticky podmínkou pro svobodné rozhodnutí). Tento
projev vůle musí být dále v souladu s příslušnou zvláštní právní úpravou (zákoníkem
práce) a mít obecné náleţitosti dle občanského zákoníku, nestanoví-li některý
z aplikovaných předpisů (zákon o ochraně osobních údajů, zákoník práce) v tomto
směru jinak. Současně pak „souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování.“ Ve vztahu k citlivým
údajům nad uvedené přistupuje ještě obligatorní podmínka výslovnosti.

123)

Jinak také nález pléna Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 83/06.
K tomuto rovněţ Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „K souhlasu se zpracováním citlivých osobních
údajů“: „S ohledem na to, ţe nezletilé osoby nemohou vzhledem ke svému věku s jistotou určit míru
ohroţení svého soukromí, jehoţ ochrana je smyslem zákona č. 101/2000 Sb., je pro zpracování jejich
osobních údajů nezbytné poţadovat souhlas zákonného zástupce… Mladistvým osobám (tj. ve věku od
patnácti do osmnácti let) by jiţ bylo moţné způsobilost k souhlasu se zpracováním osobních údajů
přiznat, ovšem pouze za předpokladu, ţe by tomuto úkonu předcházelo poskytnutí zákonem č. 101/2000
Sb. poţadovaných informací, formulovaných způsobem, kterému by byli mladiství schopni bez problému
porozumět.“
125)
K tomuto srov. Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Ke zpracování osobních údajů zaměstnavatelem“.
124)
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6. Obecné povinnosti správce osobních údajů
V návaznosti na vymezení základního pojmosloví je nutné se pro komplexnost
zastavit i u základních a zásadních povinností, které správci osobních údajů126)
v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze zákona o ochraně osobních údajů
vyplývají. Jednotlivé povinnosti budou opětovně přiblíţeny v kontextu směřování této
práce, tzn. spolu s upozorněním na moţné odchylky a specifika, jeţ se mohou objevit
v souvislosti s pracovněprávními vztahy.
Z hlediska právní úpravy na ochranu osobních údajů je základním ustanovením
vymezujícím povinnosti správce § 5 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. Toto
ustanovení fakticky pozitivně právně rovněţ zakotvuje základní principy v oblasti
ochrany osobních údajů při jejich zpracování – dává jim tak závaznou povahu.
Nutno podotknout, ţe § 5 odst. 1 zákona, jenţ vychází, resp. představuje
transpozici čl. 6 směrnice 95/46/ES – nikoli perfektní, však někdy nadbytečně a
relativně nesystematicky upravuje povinnosti, které implicitně vyplývají z jiných částí
tohoto předpisu.
Ve vztahu ke všem povinnostem lze pak za základní jmenovatel a jednotící
prvek označit ustanovení § 10 zákona o ochraně osobních údajů, které stanoví, ţe „při
zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu
na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na
ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního ţivota subjektu
údajů.“ Ve světle zásady vyjádřené tímto ustanovením je třeba vykládat všechny
povinnosti správce a jejich plnění směřovat k jejímu dosaţení.

6.1. Účel a prostředky zpracování osobních údajů
Bylo uvedeno, ţe správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona o
ochraně osobních údajů je ten, kdo stanovil účel a prostředky zpracování osobních
údajů (a to i tehdy, jestliţe jedno nebo druhé předurčil právní předpis) a jejich
zpracování provádí (a to i tehdy, jestliţe na místo něj zpracování osobních údajů
provádí zpracovatel osobních údajů). Správce osobních údajů pak (a to i v případě, ţe se
126)

S odkazem na § 7 zákona o ochraně osobních údajů stejné platí i pro zpracovatele osobních údajů.
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na zpracování osobních údajů podílí zpracovatel) za zákonnost zpracování osobních
údajů odpovídá (sám nebo společně se zpracovatelem). Z definice správce pak jasně
vyplývá, ţe pro moţnost označení nějaké osoby za správce osobních údajů zde musí
existovat touto osobou určený účel zpracování osobních údajů (pokud jej neurčil právní
předpis), stejně tak jako jí určené prostředky a způsob realizace zpracování osobních
údajů (pokud je neurčil právní předpis).
V této souvislosti lze pak za poněkud nelogické označit první dvě § 5 odst. 1
zákona o ochraně osobních údajů správci uloţené povinnosti, a to povinnost správce si
„stanovit účel, k němuţ mají být osobní údaje zpracovány“ [§ 5 odst. 1 písm. a)], resp.
„stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů“ [§ 5 odst. 1 písm. b) ]. Jak
bude patrno z následně uvedeného, zásadní je v tomto směru spíše otázka pravdivosti
sledovaného účelu ve spojení s prostředky, jimiţ má být zpracování osobních údajů
uskutečněno – důvodem je fakt, ţe účel zpracování osobních údajů je zásadní pro určení
konkrétního obsahu některých povinností správce.
Obě citovaná ustanovení je třeba číst tedy spíše tak, ţe správce má povinnost
pravdivě deklarovat sledovaný účel, k němuţ mají být osobní údaje zpracovávány,
stejně tak jako má pravdivě deklarovat prostředky a způsob, kterými se bude o dosaţení
účelu prostřednictvím zpracování osobních údajů snaţit. K tomu lze připojit krátkou
citaci: „Ať člověk dělá cokoli, argumentuje athénský filozof, musí mít nejprve obecnou
představu o tom, co chce dělat. Např. bez představy stolu nemůţe ţádný truhlář vyrobit
ţádný stůl.“127) I kdyţ Platón vztahuje tato svá slova k osvětlení jeho nauky o Idejích,
stejné platí i ve vztahu k účelu zpracování osobních údajů a prostředkům a způsobu jeho
uskutečnění, jestliţe zde vycházíme z toho, ţe pro moţnost označit konkrétní činnost za
zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je zásadní fakt,
ţe se jedná o činnost systematickou. Pro jakoukoli systematickou činnost, tj. činnost, jeţ
se skládá z dílčích částí, které jsou vedeny a propojeny jednotným záměrem (v tomto
případě záměrem naplnit sledovaný účel) pak jednoznačně platí, ţe před započetím
prvního takového úkonu prostřednictvím konkrétně určených prostředků a konkrétně
určeným způsobem, zde na straně toho, kdo se o dosaţení účelu snaţí, musí být alespoň
v hrubých obrysech představa o tom, k čemu bude jeho snaţení směřovat. Nezdá se tak
127)

Dorotíková, S. Filosofické kořeny právního myšlení, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r.
o., Plzeň, 2009, s. 46
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být na místě ukládat správci, který musí z povahy věci mít určitý cíl (účel), jehoţ se
snaţí dosáhnout prostřednictvím jím určených prostředků, aby si tento účel a prostředky
stanovil. Racionálnější a účelnější se spíše zdá správci uloţit, aby před započetím
zpracování osobních údajů svůj cíl v podobě účelu a prostředky a způsob, jimiţ jej chce
dosáhnout, jasně a pravdivě deklaroval.
Naznačenou logickou rozpornost zmíněných ustanovení lze nejlépe ilustrovat na
příkladu.
Př. 8: Podnikatel, který provozuje internetový obchod, se rozhodl, ţe rozšíří svou
nabídku sluţeb. Doposavad obchod provozoval na principu neregistrovaných
zákazníků. Kupující pouze vyplnil adresu, na kterou bylo objednané zboţí na dobírku
zasláno. Podnikatel údaje svých zákazníků nijak systematicky neshromaţďoval. Ihned
po obdrţení objednávky připravil zboţí k odeslání, balík opatřil adresou a objednávku
vymazal – problematika internetových obchodů je pro tento příklad zjednodušena. I
v popsaném případě by bylo moţné o zpracování částečně uvaţovat, nicméně berme, ţe
se o zpracování osobních údajů nejedná.
Rozšířením sluţeb, které spočívá v zavedení moţnosti zaregistrovat se (rozsah
údajů – jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresa, e-mail, uţivatelské jméno
a heslo) v daném internetovém obchodě – registrovaným zákazníkům začal podnikatel
nabízet různé slevy a současně jim s jejich souhlasem zasílal obchodní sdělení ve smyslu
zákona č. 480/2004 Sb., o některých sluţbách informační společnosti a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel tím sledoval zlepšení svého
hospodářského výsledku. Měl za to, ţe v případě, ţe se někdo v jeho obchodně
zaregistruje,

bude

poskytovanými

slevami

stimulován

k preferování

tohoto

internetového obchodu. Současně podnikatel počítal s tím, ţe pokud si kupující vytvoří
příslušný návyk, bude jeho obchod preferovat později i tehdy, jestliţe nadstandardní
sluţby poskytovat nebude, anebo i tehdy, jestliţe skutečná cena zboţí bude o něco vyšší
neţ u konkurence.
Účelem zpracování osobních údajů podnikatelem tak bylo zlepšení jeho
hospodářské situace, prodej zboţí a uzavírání kupních smluv se subjekty údajů, jakoţ i
poskytování dalších sluţeb těmto osobám. Prostředkem zpracování zde pak je příslušný
počítačový software.
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V návaznosti na § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochraně osobních údajů je
zřejmé, ţe postup na cestě stát se správcem osobních údajů je: (a) stanovení si účelu
zpracování – (b) stanovení si (opatření si) prostředků zpracování – (c) započetí
zpracování osobních údajů. Správcem se pak osoba stává ve chvíli stanovení si účelu a
prostředků. Povinnost stanovit si účel a prostředky po tom, co jiţ je osoba správcem,
představuje logický rozpor – nelze uloţit povinnost: jsi-li správce, tj. ten, kdo si určil
účel a prostředky, urči si účel a prostředky.

6.2. Souhrn povinností limitujících zásah do soukromí subjektu údajů
Právní úprava na ochranu osobních údajů při jejich zpracování je určena k tomu,
aby byly jednak naprosto vyloučeny případy, kdy dochází k nelegitimním, resp.
nelegálním zásahům do soukromí subjektu údajů, tj. kdy důvod zpracování nemá oporu
v právních předpisech, a jednak k tomu, aby v případě, ţe je zpracování osobních údajů
přípustné (existuje právními předpisy uznaný důvod pro jeho provádění), byl zásah do
soukromí subjektu údajů co nejmenší.
Zásah do soukromí subjektu údajů můţe být v procesu zpracování uskutečněn
hned několika způsoby:
A. Jako první se nabízí situace, kdy dochází k nashromáţdění údajů
v rozsahu převyšujícím minimum nutné k naplnění účelu, čímţ současně dochází k
vytvoření tak komplexního obrazu o soukromí subjektu údajů, ţe hodnota vyjádřená
účelem zpracování jiţ není vyšší neţ způsobený následek. Na eliminaci takovýchto
situací zákonodárce myslel v § 5 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů a
uloţil správci povinnost při jím prováděném zpracování osobních údajů
„shromaţďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanového účelu“.
Z hlediska pracovněprávních vztahů je pak jako speciální ustanovení k
uvedenému § 5 odst. 1 písm. d) třeba vnímat § 316 zákoníku práce (resp. případně § 12
zákona o zaměstnanosti). Tato ustanovení je třeba číst společně s tím, ţe případné
vyloučení aplikovatelnosti § 316 zákoníku práce anebo jeho části pro konkrétní případy
zde můţe vycházet ze speciálních ustanovení zákoníku práce, resp. speciálních právních
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předpisů ve vztahu k němu. V takovém případě pak bude platit subsidiárně § 5 odst. 1
písm. d) zákona o ochraně osobních údajů, principiálně § 316 zákoníku práce (případě
příslušné ustanovení antidiskriminačního zákona či zákona o zaměstnanosti), a přímo
ona speciální právní úprava.
K naznačeným vztahům právních předpisů k § 5 odst. 1 písm. d) zákona o
ochraně osobních údajů je třeba dodat, ţe jak § 316 zákoníku práce, tak i jiné předpisy
jsou svou povahou vţdy pouze zpřesňující ke zmíněnému ustanovení a budou buďto
přímo zakazovat shromaţďování určitého údaje, nebo ať jiţ explicitně, nebo implicitně
zaměstnavateli shromáţdění konkrétního údaje přikazovat.
K lepšímu uchopení právě naznačeného poměru by měly poslouţit následující
příklady.
Př. 9: Tento příklad vychází z vymezení skutkových okolností příkladu č. 8. V situaci,
kdyby se podnikatel rozhodl, ţe provedená registrace bude slouţit pouze k nabízení
speciálních akcí a slev a současně údaje při registraci zadávané jako údaje pro účely
případně uzavřené smlouvy o koupi zboţí, lze za přiměřený a nutný rozsah údajů
k dosaţení sledovaného účelu označit jméno, příjmení, datum narození, doručovací
adresu a e-mailovou adresu. Údaje typu rodinný stav atp. jsou jiţ jednoznačně údaji
nadbytečnými.
Př. 10: Představme si poněkud nadsazený příklad. Zaměstnavatel, roztrpčen výsledkem
parlamentních voleb, se rozhodl, ţe napříště bude přijímat do pracovního poměru pouze
ty osoby, které jsou členy stejné politické strany jako on. Současně se rozhodl, ţe ve své
společnosti bude nadále zaměstnávat pouze zaměstnance, kteří mají odpovídající
morální statut, coţ jsou dle jeho mínění pouze ti zaměstnanci, kteří jsou členy stejné
politické strany, jako je on. S ostatními zaměstnanci se bude muset rozloučit.
V návaznosti na to zaměstnavatel vyzval všechny současné zaměstnance, aby mu
pro účely personální agendy neprodleně sdělili svou politickou příslušnost a to, jaké
politické strany jsou členy.
Jednání zaměstnavatele je jak v rozporu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně
osobních údajů, tak § 316 odst. 4 písm. f) zákoníku práce, dle něhoţ má zaměstnavatel
absolutní zákaz ptát se na tento údaj.
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Jiná by však byla situace např. tehdy, kdyby se nejednalo o běţného
zaměstnavatele, ale třeba o specifickou skupinu, jíţ jsou vojáci z povolání – úpravu
jejich sluţebního poměru obsahuje zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění pozdějších předpisů, k němuţ se zákoník práce pouţije v některých případech
subsidiárně. Předpokladem moţnosti vzniku sluţebního poměru na straně uchazeče je
mimo jiné i to, ţe není členem ţádné politické strany nebo hnutí.
B. Další z povinností spadajících do tohoto souhrnu je povinnost
zpracovávat pouze přesné osobní údaje. Principiálně vychází tato povinnost
z hypotézy, ţe nikoli pouze přespříliš komplexní představa o ţivotě subjektu údajů
můţe zasáhnout do jeho osobnostní sféry (soukromí). Obdobné nepříznivé důsledky
totiţ můţe mít i představa správce, resp. případně příjemce osobních údajů,
zakládající se na údajích nepřesných, resp. dokonce přímo věcně nesprávných. S tím
úzce souvisí i skutečnost, ţe závěry (představy) učiněné na základě zpracovávaných
údajů mohou být východiskem pro rozhodnutí správce anebo příjemce osobních
údajů ve vztahu k subjektu údajů.
Z tohoto důvodu § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů správci
ukládá „zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem.
Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li správce, ţe jím zpracované osobní
údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu
přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní,
jinak osobní údaje zlikviduje. Nepřesné osobní údaje lze zpracovat pouze v mezích
uvedených v § 3 odst. 6. Nepřesné osobní údaje se musí označit. Informaci o blokování,
opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez zbytečného
odkladu předat všem příjemcům.“
Pod kategorii nepřesné údaje bývají někdy zařazovány i ty údaje, které jsou sice
věcně správné, ale nekompletní. Typickým příkladem je situace, kdy právní předpis
ukládá správci shromaţďovat určitou sumu údajů a správce některé z tohoto
vymezeného portfolia od subjektu údajů nevyţaduje.
Tento přístup ke kategorii nepřesných údajů vychází principiálně z toho, ţe
jestliţe např. právní předpis předdefinuje určitou sumu údajů, mají tyto dát komplexní
představu nutnou např. pro další rozhodnutí správce údajů. Jestliţe však některý
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z prvků, který by měl takovou představu vytvořit, schází, nebude obraz komplexní, coţ
je ve svém důsledku stejné, jako kdyby byly prvky všechny, ale některé z nich by
nebyly přesné/správné – rozhodnutí se nebude zakládat na tom, na čem by mělo, tj. na
představě vycházející ze sepjetí všech určených dat.128) Takto neúplnou sumou dat,
stejně jako sumou dat nepřesných, pak není moţné skutečně dosáhnout sledovaného
účelu.
C. Ze stejné hypotézy, jako shora zmíněná povinnost zpracovávat osob
údaje pouze v rozsahu nutném k dosaţení sledovaného účelu, vychází i povinnost
uloţená správci § 5 odst. 1 písm. h) zákona. Zmíněné ustanovení ukládá správci
„nesdruţovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům“. Pro sdruţení dat
ze zpracování osobních údajů prováděných za různými účely totiţ platí, ţe celek je
více neţli součet jeho částí, tzn. ţe představa o soukromí dotčeného subjektu údajů
se zde nepoměrně zvětšuje.
Po přiblíţení této povinnosti lze uţít následující příklad.
Př. 11: Tento příklad vychází z vymezení skutkových okolností příkladu č. 8.
Provozovatel internetového obchodu uskutečnil soutěţ pro své registrované zákazníky,
kteří realizovali nákupy za více jak 30 000 Kč. Hlavní cenou byl zájezd pro čtyři osoby
na Panenské ostrovy. Prodejce eviduje historii nákupů všech registrovaných uţivatelů
pro účely poskytování servisních sluţeb.
Pan Novák, který je věrným zákazníkem předmětného internetového obchodu,
soutěţ vyhrál a na zájezd se rozhodl vypravit se svou rodinou. Za účelem zajištění
zájezdu museli všichni jeho účastníci předat provozovateli obchodu svá osobní data –
jméno, příjemní, datum narození, číslo pasu, adresu. Po zajištění zájezdu se
provozovatel obchodu rozhodl, ţe jemu předaná data nezlikviduje a přidá je do své
databáze – sloţky pana Nováka.
V daném případě je zřejmé, ţe ze strany provozovatele obchodu došlo mimo jiné
k porušení § 5 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně osobních údajů. Je třeba si uvědomit,

128)

Uvedené ostatně nepřímo reflektuje např. § 11 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů, který stanoví,
ţe „ţádné rozhodnutí správce nebo zpracovatele, jehoţ důsledkem je zásah do právních a právem
chráněných zájmů subjektu údajů, nelze bez ověření vydat nebo učinit výlučně na základě
automatizovaného zpracování osobních údajů. To neplatí v případě, ţe takové rozhodnutí bylo učiněno ve
prospěch subjektu údajů a na jeho ţádost.“
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ţe na jedné straně zde existuje zpracování osobních údajů samotného pana Nováka
v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresa a historie nákupů
v internetovém obchodě, coţ je suma údajů, která dává jistý obraz o jeho soukromí
zejména ve vztahu ke spotřebitelským návykům v oblasti zboţí prodávaného daným
obchodem. Účelem zpracování těchto dat je zajištění koupě a prodeje zboţí a
poskytování souvisejících sluţeb. Sdruţením údajů shromáţděných za jiným účelem
s těmito původními údaji pak jiţ vzniká obraz o soukromém/rodinném ţivotě a soukromí
pana Nováka, který nijak nekoresponduje s účelem prvého zpracování. Takováto
naprosto nedůvodně rozsáhlá představa představuje nepřiměřený – nelegální zásah do
jeho soukromí.
Provozovatel obchodu nemá právo shromáţděné údaje po zajištění výhry
uchovat ani mimo sloţku pana Nováka, jelikoţ mu odpadl důvod, pro který údaje
zpracovával – nesvědčí mu pro další takové zpracování ţádný právní titul. Maximálně
lze uvaţovat o uchování zjednodušených dat pro účely prokázání poskytnutí výhry atp.
D. Poslední povinností, kterou lze uvést v rámci tohoto bodu a která
navazuje na posledně uvedený příklad, v němţ se i zrcadlí její přiblíţení, je pak
povinnost uloţená správci § 5 odst. 1 písm. f) zákona, tj. povinnost „zpracovávat
osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuţ byly shromáţděny. Zpracovávat k
jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k
tomu dal subjekt údajů předem souhlas.“

6.3. Doba uchování
Z hlediska aplikační praxe se často jako problematické jeví plnění povinnosti
uloţené správci § 5 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu,
i kdyţ by ji bylo moţné vztáhnout pod soubor povinností směřujících k zamezení
nepřiměřených zásahů do soukromí subjektu údajů, jí je věnována pozornost zvlášť.
Z hlediska intenzity zásahu do soukromí subjektu údajů je zřejmé, ţe zde vedle
rozsahu (kvantity) a kvality údajů je zásadní i doba, po kterou správce dané údaje
uchovává. V návaznosti na to pak zákon ve svém § 5 odst. 1 písm. e) stanoví, ţe správce
osobních údajů je povinen/oprávněn „uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je
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nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje
uchovávány pouze pro účely státní statistické sluţby, pro účely vědecké a pro účely
archivnictví. Při pouţití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního ţivota subjektu údajů a osobní
údaje anonymizovat, jakmile je to moţné.“
Právě vymezení doby uchování prostřednictvím účelu zpracování osobních
údajů je kvůli své abstraktnosti a odvislosti od podmínek konkrétního případu
skutečností, která působí zmíněnou problematičnost. V této souvislosti je na místě
poznamenat, ţe by na jedné straně správce zásadně neměl údaje uchovávat déle, neţ je
nezbytně nutné k dosaţení jím sledovaného účelu, na druhé straně (zejména
zaměstnavatel) by se však neměl s likvidací údajů ani ukvapovat, jelikoţ po naplnění
určitého účelu můţe být ve vztahu ke shromáţděným údajům nebo jejich části navázáno
záměrem realizovat jiný legální účel, který je od původního účelu odvozený. 129)
Kvůli odvislosti od účelu zpracování a všech souvisejících okolností kaţdého
jednotlivého případu není moţné podat univerzální postup či snad návod k tomu, aby
správce určil správnou dobu zpracování. Prostřednictvím následně uvedených příkladů
je však moţné naznačit, jak lze k odpovídající době uchování zpracovávaných údajů
dojít.
Př. 12: Tento příklad vychází z vymezení skutkových okolností příkladu č. 6. Podnikatel
po rozhodnutí rozšířit svůj kamerový systém začal uvaţovat o tom, jaká by byla ideální
doba uchování záznamu. S ohledem na to, ţe mu byla známa praxe v této oblasti, něco
se dozvěděl od svého známého (rovněţ podnikatele) a současně jiţ sám byl v jednání
s ÚOOÚ ohledně kamerového systému, došel k následujícím závěrům:
Kamerový systém ve svém úhrnu představuje určitý celek slouţící k několika
účelům, který tak lze rozdělit na několik částí. K těmto částem, resp. skupinám

129)

K tomu Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Ke zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců“:
„Co se týče doby uchování .... jsou uchovací lhůty dat zpracovávaných za účelem splnění právní
povinnosti správce osobních údajů obvykle stanoveny právním předpisem, který danou povinnost správci
ukládá (např. při uchování mzdových listů nebo evidenčních listů důchodového pojištění). Překročení této
doby není z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. moţné bez souhlasu subjektů údajů. Není-li doba uchování
osobních údajů stanovena, je správce osobních údajů oprávněn uchovávat údaje pouze po dobu, po
kterou trvá daná povinnost nebo právní vztah, popř. po jejich skončení po dobu nezbytnou pro
vypořádání vzájemných práv a povinností. Správce je v tomto případě na základě zákona č. 101/2000 Sb.
povinen uchovací dobu sám určit a za toto své rozhodnutí nese odpovědnost podle citovaného zákona. “
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jednotlivých kamer, které slouţí stejnému účelu a pořizují záznam z typově shodného
prostoru, bude třeba určit dobu uchování záznamu.130)
Podnikatel tak rozdělil kamery do skupin:
(a) kamery monitorující přístupové cesty a skříně s vystaveným zboţím – účelem je
zejména zachycení případného zloděje;
(b) kamery monitorující prostory, kde zaměstnanci nakládají se šperky – účelem je
zejména kontrola činnosti zaměstnanců při úpravě šperků a zamezení jejich odcizení
z jejich strany, resp. zjištění, kdo šperky odcizil;
(c) kamery monitorující prostor trezoru, odkud zaměstnanci šperky vynášejí a
opětovně zde umísťují – účelem je zejména usnadnit určení osoby, která šperky
odcizila.
Dobu uchování záznamu pak v závislosti na účelu a povaze monitorovaných
prostor zaměstnavatel určil takto: pro skupinu (a) dobu tří dnů – zde došel k závěru, ţe
tato doba postačí, jelikoţ nikdy během roku není prodejna zavřena déle neţ tři dny, tzn.
tři dny postačí ke zjištění, ţe došlo k vloupání, načeţ se záznam stane důkazním
prostředkem a bude se nacházet v jiném reţimu; pro skupinu (b) dobu dvou týdnů – coţ
je doba, po niţ zaměstnavatel provádí kontrolu zboţí nacházejícího se v prodejně a
následně případně vyhodnocuje činnost příslušných zaměstnanců; pro skupinu (c) dobu
třiceti dnů, coţ je doba, po níţ zaměstnavatel vţdy provádí kompletní inventuru celého
sortimentu uloţeného v trezoru.
Př. 13: Tento příklad vychází z vymezení skutkových okolností příkladu č. 6. Vedle
pořizování záznamu z kamerového systému podnikatel započal i s dalšími zpracováními
osobních údajů v návaznosti na to, jak přijal nové zaměstnance. Po určité době se však
s jedním ze svých zaměstnanců, který soustavně porušoval pracovní kázeň, musel
rozloučit. Pracovní poměr se zaměstnancem byl skončen výpovědí podle § 52 písm. g)
zákoníku práce.
V návaznosti na to začal podnikatel řešit otázku, jak naloţit s údaji, které o
daném zaměstnanci shromáţdil pro účely personální a mzdové agendy, resp. v rámci
jeho osobního spisu. Zprvu nabyl přesvědčení, ţe by moţná měl všechna
130)

Pro kaţdou kameru zvlášť je třeba řešit i otázku existence právního titulu.
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nashromáţděná data zlikvidovat, jelikoţ důvod (účel), pro který je měl, tj. zaměstnávání
dané osoby, jiţ odpadl. Ne zcela si jist ve svém úsudku se však obrátil na svého
advokáta. Po poradě s ním se pak správně rozhodl, ţe údaje týkající se personální a
mzdové agendy, které mu ukládal zpracovávat (uchovávat) zvláštní právní předpis i po
skončení pracovního poměru (jak se dozvěděl), uchová, stejně tak jako odděleně uchová
všechny údaje nezbytné k tomu, aby se mohl bránit v případné soudní při s bývalým
zaměstnancem o neplatnost výpovědi, resp. ohledně případných dalších myslitelných
(reálných) nároků, které by mohl bývalý zaměstnanec uplatnit soudní cestou. Dobu
uchování určil – pro fakultativně uchovávané údaje – v návaznosti na objektivní
promlčecí, resp. prekluzivní doby jak k jednotlivým nárokům, tak k případné
odpovědnosti za správní delikty podle zvláštních právních předpisů, kdyby byl obviněn z
toho, ţe nějakou povinnost ohledně zaměstnávání propuštěného zaměstnance neplnil
řádně.131)

6.4. Otevřené shromažďování osobních údajů a informační povinnost
Poslední z povinností, kterou § 5 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů
správci ukládá, je povinnost shromaţďovat osobní údaje pouze otevřeně. Důvodem,
proč je jí věnována pozornost samostatně, je skutečnost, ţe z ní vychází řada dalších
zásadních povinností ve směru k subjektu údajů, které souvisejí s moţností realizovat
jeho práva na ochranu svého osobního a soukromého ţivota. Současně je důvodem pro
samostatné vyčlenění těchto povinností i to, ţe ze strany zaměstnavatelů v jejich případě
často dochází k nedůslednostem při plnění anebo k jejich úplnému opomíjení.
Ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) zákona stanoví, ţe správce je povinen
„shromaţďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromaţďovat údaje pod
záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti“. Tato povinnost fakticky znamená, ţe kaţdý
131)

K tomu Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Ke zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců“:
„Jestliţe účastník řízení uchovává v osobním spise pouze ty písemnosti (tedy osobní údaje na nich
uvedené), jejichţ uchování je stanoveno právními předpisy, tj. v pracovněprávních vztazích zejména
předpisy o důchodovém a sociálním zabezpečení, daňovými zákony nebo zákony upravujícími nakládání s
rozpočtovými prostředky, jedná se o zpracování v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č.
101/2000 Sb., tedy o zpracování nezbytné pro dodrţení právní povinnosti účastníka řízení, k němuţ není
zapotřebí souhlas subjektů údajů. Obdobně i uchování osobních údajů (písemností) z důvodu
probíhajících, popř. reálně, v dohledné době hrozících soudních a jiných sporů, lze povaţovat za
zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., konkrétně s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) tohoto
zákona, k němuţ také není třeba disponovat souhlasem dotčených subjektů údajů“.
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subjekt má právo vědět o údajích o něm shromaţďovaných či jinak zpracovávaných. Na
tuto základní premisu pak navazuje precizace s tím souvisejících povinností správce
v rámci ustanovení § 11, § 12, resp. 21 zákona o ochraně osobních údajů.132)
Zjednodušeně lze obsah celého komplexu těchto souvisejících povinností vyloţit
tak, ţe z povahy povinnosti otevřeného zpracování osobních údajů je vyloučeno
shromaţďovat údaje pod záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti s tím, ţe správce je
povinen subjekty údajů informovat jak o tom, pro jaký účel budou jejich osobní údaje
zpracovávány, tak i o jejich právu na přístup k nim, právu na jejich opravu a právu na
vysvětlení či odstranění závadného stavu, domnívá-li se subjekt údajů, ţe zpracování
jeho osobních údajů je v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů nebo s jeho
právem na ochranu osobního či soukromého ţivota. Správce je pak vţdy povinen poučit
subjekt údajů o tom, zda je poskytnutí údajů povinné anebo dobrovolné, stejně tak jako
o moţných důsledcích odmítnutí poskytnout povinné údaje.133)

132)

Typickým příkladem porušení této povinnosti je zpracování osobních údajů prostřednictvím
kamerového systému se záznamem, kdy jsou subjekty údajů částečně informovány o tom, ţe se v daných
prostorech nachází kamery, nicméně není precizováno kde a jaké prostory zabírají (toto je porušení
povinnosti dle § 11 zákona o ochraně osobních údajů) a vedle toho jsou některé z kamer umístěny skrytě
(např. za průhledným zrcadlem), anebo není moţné objektivně poznat, ţe se jedná o kamery (toto je
porušení povinnosti dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona).
133)
K tomuto zákon o ochraně osobních údajů v § 11 stanoví: „(1) Správce je při shromaţďování
osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, 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, nejsou-li subjektu údajů tyto informace jiţ známy. Správce musí subjekt údajů informovat o
jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakoţ i o dalších právech
stanovených v § 21. (2) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí
subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů
povinen podle zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této
skutečnosti, jakoţ i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů. (3) Informace a poučení podle
odstavce 1 není povinen správce poskytovat v případech, kdy osobní údaje nezískal od subjektu údajů,
pokud (a) zpracovává osobní údaje výlučně pro účely výkonu státní statistické sluţby, vědecké nebo
archivní účely a poskytnutí takových informací by vyţadovalo neúměrné úsilí nebo nepřiměřeně vysoké
náklady; nebo pokud ukládání na nosiče informací nebo zpřístupnění je výslovně stanoveno zvláštním
zákonem. V těchto případech je správce povinen přijmout potřebná opatření proti neoprávněnému
zasahování do soukromého a osobního ţivota subjektu údajů, (b) zpracování osobních údajů mu ukládá
zvláštní zákon nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních
zákonů, (c) zpracovává výlučně oprávněně zveřejněné osobní údaje, nebo (d) zpracovává osobní údaje
získané se souhlasem subjektu údajů. (4) Předchozími ustanoveními nejsou dotčena práva subjektu údajů
poţadovat informace podle zvláštních zákonů. (5) Při zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 2 písm.
e) a § 9 písm. h) je správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho
osobních údajů. (6) Ţádné rozhodnutí správce nebo zpracovatele, jehoţ důsledkem je zásah do právních a
právem chráněných zájmů subjektu údajů, nelze bez ověření vydat nebo učinit výlučně na základě
automatizovaného zpracování osobních údajů. To neplatí v případě, ţe takové rozhodnutí bylo učiněno ve
prospěch subjektu údajů a na jeho ţádost. (7) Informační povinnost upravenou v § 11 můţe za správce
plnit zpracovatel.“
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Konkrétněji lze v této souvislosti uvést, ţe správce je při shromaţďování
osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký
účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a
komu mohou být zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace jiţ známy.
Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu na přístup k osobním údajům,
právu na jejich opravu, jakoţ i o dalších právech stanovených v § 21. Konkrétně pak
zejména o právu v případě domněnky, ţe správce nebo zpracovatel provádějí
zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního
ţivota nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování), poţádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení anebo
poţadovat, aby odstranili takto vzniklý (závadný) stav.134) Jestliţe by nebylo takové
ţádosti subjektu údajů vyhověno, ustanovení § 21 odst. 3 zákona mu umoţňuje obrátit
se na ÚOOÚ se stíţností, ţe ze strany konkrétního správce nebo zpracovatele dochází
k porušování zákona. Stíţnost k ÚOOÚ však není předchozí výzvou vůči správci, resp.
zpracovateli osobních údajů podmíněna (§ 21 odst. 4 zákona).
Doposavad uvedené informace a poučení není správce povinen poskytovat v
případech, kdy osobní údaje nezískal od subjektu údajů, pokud:
(i.)

zpracovává osobní údaje výlučně pro účely výkonu státní statistické

sluţby, vědecké nebo archivní účely a poskytnutí takových informací by
vyţadovalo neúměrné úsilí nebo nepřiměřeně vysoké náklady; nebo pokud
ukládání na nosiče informací nebo zpřístupnění je výslovně stanoveno zvláštním
zákonem – v těchto případech je správce povinen přijmout potřebná opatření
proti neoprávněnému zasahování do soukromého a osobního ţivota subjektu
údajů;
(ii.)

zpracování osobních údajů mu ukládá zvláštní zákon nebo je takových

údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů –
to je případ personální a mzdové agendy;
(iii.)

zpracovává výlučně oprávněně zveřejněné osobní údaje;

134)

Je-li ţádost subjektu údajů oprávněná, má správce nebo zpracovatel povinnost neprodleně odstranit
závadný stav. Dále je správce povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o ţádosti subjektu
údajů o odstranění závadného stavu a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To
neplatí, pokud je informování příjemce nemoţné nebo by vyţadovalo neúměrné úsilí.
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(iv.)

zpracovává osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů, který však

musí být informovaný.
Z hlediska zaměstnavatele, a to ani ne tak ve vztahu ke svým zaměstnancům135),
jako spíše třetím osobám, jejichţ osobní údaje můţe prostřednictvím např. kamerového
systému zpracovávat, je pak zásadní povinností povinnost zakotvená v § 11 odst. 5
zákona. Toto ustanovení konkrétně stanoví, ţe „při zpracování osobních údajů podle §
5 odst. 2 písm. e) a § 9 písm. h) je správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt
údajů informovat o zpracování jeho osobních údajů.“
Z uvedeného vyplývá, ţe subjekty údajů lze z hlediska způsobu a míry plnění
informační povinnosti rozdělit na dvě základní skupiny. Prvou jsou ty subjekty údajů,
které jsou správci známy předem, tj. osoby, o nichţ správce ví, ţe jejich údaje bude
zpracovávat – zná jejich totoţnost a je tak pravděpodobné, aţ je to téměř jisté, ţe
ke zpracování jejich osobních údajů dojde. Vůči těmto subjektům musí správce plnit
informační povinnost v plném rozsahu předvídaném zákonem, a to zásadně před
započetím samotného zpracování osobních údajů, ledaţe by mu v tomto směru svědčil
nějaký zákonem uznaný důvod, který by jej této povinnosti výslovně zbavoval.
Druhou skupinu pak tvoří subjekty ostatní, u nichţ správce takovou jistotu nemá
anebo není vůbec schopen predikovat, ţe můţe dojít ke zpracování jejich osobních
údajů. Vůči těmto subjektům musí správce plnit informační povinnost před započetím
zpracování jejich osobních údajů alespoň rámcově. Následně musí informační servis
poskytnout v plném rozsahu, jakmile subjekt údajů své právo na plný informační servis
realizuje.136)
Obsah informační povinnosti, resp. rozsah údajů, které musí být subjektu údajů
sděleny, vymezuje § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Ustanovení § 12 doplňuje jiţ
uvedené v tomto směru tak, ţe „poţádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých
osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat“
[§ 12 odst. 1] s tím, ţe „správce má právo za poskytnutí informace poţadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace“ [§ 12 odst.
135)

Tam je pro účely personální a mzdové agendy, resp. pro účely (a) a (c) – viz shora, relevantní výjimka
dle bodu (ii) v rámci předešlého odstavce.
136)
K tomuto rozdělení srov. stanovisko ÚOOÚ č. 1/2008 – Umístění kamerových systémů v bytových
domech.
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4]. Obsahem předané informace musí být vţdy sdělení o „(a) účelu zpracování osobních
údajů, (b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (c)
povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho vyuţitím pro rozhodování,
jestliţe jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichţ
obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, (d) příjemci, případně
kategoriích příjemců“ [§ 12 odst. 2].
Pro komplexnost je třeba dodat, ţe informační povinnost podle § 11, stejně tak
jako povinnost poskytnout subjektu údajů informace ve smyslu § 12 zákona, můţe za
správce plnit zpracovatel osobních údajů.
Z hlediska pracovněprávních vztahů je třeba ohledně informační povinnosti dále
upozornit zejména na § 31 zákoníku práce, který se vztahuje k jednání před vznikem
pracovního poměru. Tímto ustanovením je zaměstnavateli uloţená povinnost osobu
ucházející se o zaměstnání seznámit „s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní
smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními
podmínkami a podmínkami odměňování, za nichţ má práci konat, a povinnostmi, které
vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být
předmětem pracovního poměru“. Zejména pak v případech, kdy zaměstnavatel na
pracovišti provozuje kamerový systém atp., by měl v rámci informace o pracovních
podmínkách uvést i tento fakt. Stejně tak můţe poskytnout případně i celý komplexní
informační servis ve smyslu shora uvedených ustanovení zákona o ochraně osobních
údajů – na tento případ se nevztahuje výjimka z informační povinnosti správce.
Dále pak § 37 zákoníku práce137) upravuje informační povinnost zaměstnavatele
vůči zaměstnanci po, resp. při vzniku pracovního poměru. Vzhledem k tomu, ţe

137)

§ 37 odst. 1 zákoníku práce „Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech
vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a
to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace
musí obsahovat (a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li
právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou
osobou, (b) bliţší označení druhu a místa výkonu práce, (c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení
způsobu určování dovolené, (d) údaj o výpovědních dobách, (e) údaj o týdenní pracovní době a jejím
rozvrţení, (f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty
mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, (g) údaj o kolektivních smlouvách, které
upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních smluv.“ K tomuto pak
dále zejména § 37 odst. 4 zákoníku práce „povinnost písemně informovat zaměstnance o základních

90

nejčastější

formou

(mimo

pracovní

smlouvu)

plnění

informační

povinnosti

zaměstnavatele vůči zaměstnancům, pokud jde o zpracování osobních údajů, zejména
z důvodu moţnosti jednostranné úpravy dikce, je vnitřní předpis zaměstnavatele (§ 305
a násl. zákoníku práce), je třeba zvlášť upozornit na § 37 odst. 5 zákoníku práce, který
stanoví, ţe „při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a
s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jeţ
musí při své práci dodrţovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní
smlouvou a vnitřními předpisy“ – coţ plně koresponduje s nastavením lhůt ve smyslu
zákona o ochraně osobních údajů.
Vedle právě uvedeného lze k ryze fakultativním případům zpracování osobních
údajů připomenout reţim § 316 zákoníku práce. Dle dikce jeho odst. 3 je zaměstnavatel
v případě, ţe zde je dán závaţný důvod spočívající ve zvláštní povaze jeho činnosti a
rozhodl-li se podrobit zaměstnance sledování ve smyslu § 316 odst. 2 zákoníku práce,
povinen sledovaného přímo informovat o rozsahu kontroly a o způsobech jejího
provádění. Tuto informační povinnost pak musí přirozeně plnit spolu s informační
povinností ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Opětovně lze pro tyto účely
pouţít vnitřní předpis.
Vůči ostatním subjektům údajů, vyjma zaměstnanců, jejichţ osobní údaje bude
správce zpracovávat, nelze v obecné rovině označit konkrétní ideální prostředek pro
plnění informační povinnosti. Zde bude vţdy záleţet na povaze zpracování osobních
údajů, resp. na činnosti zaměstnavatele. Prostředkem plnění informační povinnosti tak
můţe být informační tabulka, ústavní řád či jiný obdobný předpis směřující ke klientům
správce anebo třeba i smlouva mezi ním a třetí osobou atp.
Uvedené informační povinnosti lze konkrétněji uchopit (ilustrovat) –
prostřednictvím následujícího příkladu.
Př. 14: Tento příklad vychází z vymezení skutkových okolností příkladu č. 6. Podnikatel
v návaznosti na rozšíření svého kamerového systému došel při procházení relevantních
informačních zdrojů k závěru, ţe z jeho strany pravděpodobně docházelo, resp. dochází
k porušování informační povinnosti ve smyslu § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních

právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu
kratší neţ 1 měsíc.“
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údajů – měl za to, ţe pro splnění informační povinnosti ve smyslu uvedeného zákona je
postačující, jestliţe má na vchodových dveřích do provozovny umístěn štítek se
symbolem kamery. Proto se jal hledat ideální východisko pro nápravu tohoto stavu, tedy
ideální prostředek pro řádné plnění informační povinnosti.
Prostřednictvím kamerového systému podnikatele dochází ke zpracování
osobních údajů obou shora zmíněných skupin subjektů údajů, tj. jednak těch, u nichţ
podnikatel ví, ţe ke zpracování jejich osobních údajů určitě dojde – zaměstnanců, a
jednak těch, u nichţ tuto skutečnost jednoznačně určit nemůţe – klientů, návštěvníků
obchodu. Vůči druhé skupině subjektů údajů je podnikatel povinen plnit informační
povinnost alespoň rámcově před zpracováním jejich osobních údajů a následně v plném
rozsahu na základě jejich výzvy. Podnikatel pak musí splnit rámcově informační
povinnost vůči těmto subjektům takovým způsobem, aby měli na vybranou, zda do
monitorovaných prostor vstoupí, či nikoli, resp. zda budou zpracovány jejich osobní
údaje, či nikoli. Ideálním prostředkem je v tomto směru umístnění informační tabulky
(tabulek) na perimetru sledovaného prostoru. Takováto informační tabulka by měla
obsahovat značku kamery, text „prostor je monitorován kamerovým systémem se
záznamem“ a kontaktní údaje na podnikatele nebo jím určenou osobu, u níţ bude
informační povinnost splněna v plném rozsahu – lze uvaţovat i o formulaci typu
„informační povinnost ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů bude v plném
rozsahu splněna na vyţádání personálem prodejny.“138)
Druhou skupinou subjektů údajů, vůči nimţ musí podnikatel zvolit vhodný
způsob plnění informační povinnosti, jsou jeho zaměstnanci. V tomto případě by měl
podnikatel dbát i na to, aby při jednání před vznikem pracovního poměru uchazeči
řádně sdělil, ţe v případě, ţe dojde k uzavření pracovní smlouvy, bude uchazeč
vykonávat práci v prostorech monitorovaných kamerovým systémem (zaměstnavatel
samozřejmě nemusí sdělovat uchazeči bliţší informace o kamerovém systému jako je
umístnění kamer, délka uchování záznamu atp.). Z hlediska zaměstnavatele lze
doporučit, aby si v případě, ţe se rozhodne pro uzavření smlouvy s konkrétním
uchazečem, obstaral důkaz o tom, ţe svou povinnost ve smyslu § 31 zákoníku práce
řádně splnil – uvaţovat lze např. o datovaném a podepsaném prohlášení. Vůči
138)

K náleţitostem informační tabulky srov. stanovisko ÚOOÚ č. 1/2008 – Umístění kamerových
systémů v bytových domech.
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zaměstnanci vstupujícímu do pracovního poměru k podnikateli, stejně tak jako vůči
stávajícím zaměstnancům pak musí podnikatel splnit informační povinnost v plném
rozsahu předvídaném § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Ideálním
prostředkem je pro tento případ vnitřní předpis zaměstnavatele – např. pracovní řád (§
306 zákoníku práce).
Je samozřejmě moţné, aby v rámci příslušné zpracovatelské smlouvy podnikatel,
jakoţto správce osobních údajů, zavázal k plnění informační povinnosti vůči subjektům
údajů (zejména vůči návštěvníkům prodejny) zpracovatele – bezpečnostní agenturu.
V takovém případě by fakticky mohlo dojít ke změně pouze v tom, ţe na místo textu
„informační povinnost ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů bude v plném
rozsahu splněna na vyţádání personálem prodejny“ by na informační tabulce bylo
uvedeno např. „informační povinnost ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů bude
splněna na tel. čísle…“.
Pro případ přenesení plnění informační povinnosti na zpracovatele osobních
údajů je však třeba pamatovat na to, ţe odpovědnost za její řádné plnění nesou správce
a zpracovatel ze zákona společně s tím, ţe jelikoţ se jedná o ustanovení ze své povahy
kogentní, není moţné, aby se správce své odpovědnosti na úkor zpracovatele zprostil.
Otázka jejich případného vyrovnání při uloţení sankce (ale i vzniku škody či újmy na
straně subjektu údajů) je pak věcí druhou. Zde není vyloučeno smluvní ujednání typu „v
případě řádného, objednatelem (podnikatel) nezaviněného neplnění svého závazku
z této smlouvy vzniknuvšího ohledně informační povinnosti ve smyslu zákona o ochraně
osobních údajů vůči klientům objednatele, je objednatel oprávněn poţadovat po
dodavateli (bezpečnostní agentura) úhradu kaţdé škody, která mu bude tímto
způsobena, tj. i vyrovnání za uloţení jakékoli sankce ze strany státních orgánů“.

6.5. Povinnosti při zabezpečení osobních údajů
O povinnosti zabezpečit zpracování, resp. zpracovávané osobní údaje, jako jedné
ze základních a zásadních povinností správce osobních údajů zde jiţ byla učiněna krátká
zmínka. Zákon o ochraně osobních údajů upravuje povinnost zabezpečení zpracování
osobních údajů v Části I., Hlavě II. – § 13 a násl. Z povahy věci je zřejmé, ţe povinnost
zabezpečení zpracování osobních údajů je v tomto směru stěţejní. Dochází-li při
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zpracování osobních údajů k nedostatečnému plnění povinnosti zabezpečení139), i kdyţ
se jedná o případ, kdy existuje zákonem uznaný důvod takového zpracování a jsou
řádně plněny všechny ostatní povinnosti se zpracováním osobních údajů spojené, stává
se takové zpracování protiprávním bez ohlednu na všechny ostatní skutečnosti z důvodu
pouhého ohroţení (nikoli poruchy) osobnostních práv (soukromí) subjektu údajů.
Důvodem je, ţe následek, který hrozí při provádění nezabezpečeného zpracování
osobních údajů, by byl nepoměrně větší neţli pozitivní přínos z něj pro správce
plynoucí. To platí i tehdy, jestliţe by při zabezpečeném zpracování byl poměr mezi
přínosem a následkem nepoměrně vychýlen ve prospěch přínosu.
Soubor povinností směřujících k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů
tak primárně směřuje jiţ k zamezení vzniku nebezpečí, a nikoli aţ k zamezení vzniku
poruchy ve vztahu k chráněnému zájmu. I příslušný správní delikt je tak nikoli
poruchový, nýbrţ ohroţující.140)
Konkrétně pak zákon ve vztahu k této povinnosti ukládá jak správci, tak
zpracovateli 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, jakoţ i k jinému
zneuţití.141) Stěţejní je v tomto směru fakt, ţe tato povinnost platí i po ukončení
zpracování osobních údajů.142) Dále jsou správce nebo zpracovatel povinni zpracovat a
dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany

139)

Například povinnosti zpracovávat údaje pouze v rozsahu nutném k dosaţení sledovaného účelu,
uchovávat je pouze po dobu nutnou k dosaţení sledovaného účelu atp.
140)
Jedná se o správní delikt fyzické osoby podnikající, resp. právnické osoby podle § 45 odst. 1 písm. h)
zákona o ochraně osobních údajů, resp. o přestupek podle § 44 odst. 2 písm. h) stejného zákona.
Z hlediska přestupků však k porušení povinnosti mlčenlivosti, jakoţto jednoho z prvků zabezpečení
zpracovávaných dat, vymezuje další skutkovou podstatu ještě § 44 odst. 1 zákona o ochraně osobních
údajů.
141)
Při přijímání těchto opatření jsou pak správce a zpracovatel povinni posuzovat rizika týkající se „(a)
plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním
údajům, (b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich
zpracování, (c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání
záznamů obsahujících osobní údaje a (d) opatření, která umoţní určit a ověřit, komu byly osobní údaje
předány.“ [§ 13 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů].
142)
K tomu z hlediska zaměstnavatele Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Plnění povinnosti správce nebo
zpracovatele při zabezpečení osobních údajů“: „Ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. ... je
nutno vykládat tak, ţe vyhodnotit rizika a přijmout jim odpovídající opatření je povinen jak správce, tak i
zpracovatel osobních údajů. Pokud tedy potřebná opatření nepřijme správce osobních údajů, případně je
nepřijme v dostatečné míře, je v tomto rozsahu povinen přijmout potřebná bezpečností opatření
zpracovatel osobních údajů. (čj. 35/04/SŘ-OSR ).“
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osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a v případě, ţe se na
danou situaci aplikují, i jinými právními předpisy.
V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je pak správce nebo
zpracovatel dále povinen: „(a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování
osobních údajů pouţívaly pouze oprávněné osoby; (b) zajistit, aby fyzické osoby
oprávněné k pouţívání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly
přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě
zvláštních uţivatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby; (c) pořizovat
elektronické záznamy, které umoţní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly
osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány; a (d) zabránit neoprávněnému
přístupu k datovým nosičům.“ [§ 13 odst. 4 zákona].
Ve vztahu k jiţ shora zmíněné povinnosti mlčenlivosti pak zákon stanoví, ţe
„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 o bezpečnostních opatřeních, jejichţ zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných
prací“ [§ 15 odst. 1 zákona]. Právě uvedeným pak „není dotčena povinnost zachovávat
mlčenlivost podle zvláštních zákonů“ s tím, ţe „povinnost zachovávat mlčenlivost se
nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů“ [§ 15 odst. 2 a 3 zákona].
Podobu, kterou mají jednotlivá opatření ideálně mít, je třeba zjišťovat pro kaţdý
jeden konkrétní případ zvlášť, a to zejména s ohledem na moţnosti konkrétního správce.
Shrneme-li uvedené, lze zjednodušeně říci, ţe aby ze strany správce byla řádně
plněna povinnost zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, je třeba, aby poskytl
adekvátní garance v oblasti:
(a) personální – zejména omezením rozsahu osob, které mají ke zpracování
a údajům jako takovým přístup, spolu se zakotvením jejich povinnosti mlčenlivosti
jak o zpracovávaných datech, tak o zpracování jako takovém a jeho zabezpečení (i
kdyţ ta plyne jiţ ex lege);
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(b) objektové – zejména adekvátní technické zabezpečení místa, v němţ
dochází ke zpracování osobních údajů, stejně tak jako přenosových cest, jimiţ data
plynou;
(c) výpočetní techniky – zejména u případů automatizovaného zpracování
osobních údajů prostřednictvím počítače pořízení odpovídajícího softwaru, který
zamezí přístupu jiným neţ správcem určeným osobám.
Teprve aţ v případě, jsou-li všechny tyto oblasti adekvátním způsobem
v rámci objektivně poţadovatelných mezí ze strany správce ošetřeny, lze hovořit o
řádném splnění povinnosti zabezpečení ve smyslu § 13 zákona o ochraně osobních
údajů.
K lepšímu uchopení právě uvedeného lze nabídnout následující příklad.
Př. 15: Tento příklad vychází z vymezení skutkových okolností příkladu č. 6 – pro tento
případ bude uvaţováno, ţe podnikatel kamerový systém v rozšířené podobě provozuje
samostatně, tzn. nevyuţívá sluţeb zpracovatele osobních údajů. Záznam z kamerového
systému se pořizuje na pevný disk počítače umístěného v zázemí obchodu. K počítači
mají přístup i zaměstnanci podnikatele – vede se na něm evidence skladových zásob,
jeho prostřednictvím se vyřizují objednávky, slouţí pro účely obchodní korespondence
atd.
Při hodnocení rizik a nastavení zabezpečení kaţdého zpracování osobních údajů
je třeba objektivně zhodnotit moţnosti kaţdého správce a kalkulovat při tom
s neměnnými fakty. Pro tento případ zejména s moţnostmi správce z hlediska
prostorového řešení provozovny – celá provozovna se sestává z prodejny, skladu,
prostoru, v němţ se upravují šperky, zázemí pro zaměstnance (kuchyňka, šatna, WC,
sprcha) a kanceláře, v níţ je umístěn počítač se záznamovým zařízením. Zásadní je zde
rovněţ hledisko doby uchování záznamu (viz příklad 12). Je nezbytné, aby byl
v provozovně vţdy přítomen někdo, kdo disponuje oprávněním k prohlédnutí záznamu –
tj. podnikatel a případně zaměstnanec, který se bude v provozovně vyskytovat i vţdy
tehdy, jestliţe tam podnikatel není.
V návaznosti na uvedená fakta lze pak za přiměřené zabezpečení popsaného
zpracování osobních údajů označit uţití těchto opatření a prostředků. Z hlediska
objektové bezpečnosti je vţdy ţádoucí, aby bylo pokud moţno záznamové zařízení
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umístněno
schránce.

v samostatně

143)

uzamykatelném

prostoru

či

alespoň

v bezpečnostní

V tomto případě není moţné, aby zařízení bylo umístěno v místnosti, do níţ

mají přístup pouze osoby oprávněné prohlédnout záznam. Jediným vhodným místem pro
lokaci počítače se záznamovým zařízením je kancelář v rámci provozovny.
Podnikatelem by pak měla být všem zaměstnancům uloţena povinnost kancelář zamykat
a současně do ní omezit přístupy pouze na případy, kdy zde vykonávají svou práci.
Současně – bude-li to moţné – by bylo vhodné technicky zabezpečit počítač jakoţto
záznamové zařízení, např. jeho umístěním do bezpečnostní schránky. Po technické
stránce by měl podnikatel dále zabezpečit přenosové kanály záznamu z kamerového
systému, tj. buďto zalištovat kabely přenášející signál k záznamovému zařízení (ideálně
v běţně nedosaţitelné výšce), anebo zakódovat přenos záznamu, jestliţe se uskutečňuje
bezdrátově.
Z hlediska personálního zabezpečení by, s ohledem na uvedené skutečnosti, měl
zaměstnavatel určit jednoho zaměstnance, který bude mít k záznamovému zařízení
přístup. Tomuto zaměstnanci by měl přidělit jedinečný přístupový kód k zařízení,
speciálně ho upozornit na jeho povinnost mlčenlivosti jak o zabezpečení celého systému,
tak o údajích, o nichţ se v této souvislosti dozví – ideálně prostřednictvím písemného
pověření k oprávnění přístupu k záznamu, které současně zaměstnanec datuje a
podepíše; zaměstnavatel je oprávněn tuto písemnost uchovat v rámci osobního spisu
zaměstnance.
Zaměstnavatel musí zaměstnanci přesně vymezit, v kterých případech je
oprávněn záznam prohlédnout. V této souvislosti platí zásadní omezení, ţe jak
podnikatel (správce), tak případně jím určený zaměstnanec musí omezit svůj přístup
k záznamu (prohlíţení záznamu) pouze na naprosté minimum, tj. pouze na případy, kdy
je zde důvodná obava na to, ţe dochází k nějakému škodlivému jednání, k jehoţ
zjišťování byl kamerový systém pořízen. Podnikateli tato povinnost plyne ex lege s tím,
ţe její plnění musí zajistit i u dalších osob (zaměstnanců), kteří pro něj zpracování
osobních údajů provádějí. Z tohoto důvodu musí zaměstnanci jasně vymezit (opětovně
např. v jiţ zmíněném pověření), kdy jedině má k záznamu z kamerového systému přístup

143)

Zpravidla se jedná o ocelovou schránku, která je pevně připevněna ke zdi či podlaze. Schránka je
opatřena dostatečným mnoţstvím průduchů pro nutnou cirkulaci vzduchu, který ochlazuje zařízení a pro
přístup ke všem vypínačům a konektorům.
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s tím, ţe tyto případy musí odpovídat právě zmíněné povinnosti, jejímţ účelem je
minimalizace zásahu do soukromí subjektů údajů. Podnikatel by měl zaměstnanci
rovněţ řádně zdůraznit, ţe po kaţdém svém přihlášení do systému musí provést
důkladné odlogování (opětovně např. v pověření) – obecně by v tomto směru bylo
ideální pro stanovení reţimu provozu záznamového zařízení vypracovat interní
směrnici, která by mimo jiné vymezovala moţnosti přístupu i ze strany podnikatele
samého.
Podnikatel je dále povinen zavést evidenční systém přístupů k záznamu. Ideální
by bylo v rámci softwaru spravujícím záznamové zařízení nastavit přístupová oprávnění
tak, aby vţdy došlo k zaznamenání data a hodiny, kdy k přístupu došlo, osoby, který
přístup provedla, důvodu, který k přístupu vedl, údaje o části záznamu, který prohlédla,
a případně údaje o části záznamu, jehoţ kopii pořídila spolu s účelem, za kterým tak
učinila – účelem pořízení kopie zde pak můţe být například jeho předání orgánům
činným v trestním řízení (jakoţto důkazního prostředku svědčícího ve prospěch
podezření podnikatele na trestné jednání) nebo získání důkazních prostředků pro
případnou obranu v soudní při o neplatnost výpovědi zaměstnance, jenţ se svým
jednáním dopustil závaţného porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
vztahujících se k jím vykonávané práci (pracovní kázně).
Třetím prvkem zabezpečení, který je třeba z hlediska podnikatele řešit, je
zabezpečení v oblasti výpočetní techniky. S ohledem na popsaný skutkový stav musí
podnikatel zajistit, aby ţádný jiný zaměstnanec, kromě jím určeného, neměl k záznamu
přístup. Jelikoţ je záznamové zařízení umístěno v rámci jinak běţně vyuţívaného PC,
musí podnikatel odpovídajícím softwarem zajistit jednak ochranu ovládacího programu
záznamového zařízení, stejně tak jako databáze přístupů atp., a jednak pořízeného
záznamu jako takového. Ideální se v tomto směru zdá být buďto instalace samostatné
HDD jednotky, na kterou se záznam bude pořizovat, která bude mít samostatný
přístupový kód a na níţ bude současně uloţen i veškerý ovládací software záznamového
zařízení, který poběţí pod příslušnou ochranou vţdy v pozadí hlavního operačního
systému PC. Obdobně je pak moţné postupovat i v případě pouze jedné diskové
jednotky v rámci PC – v tomto případě je vhodné část HDD vyloučit pro přístup
ostatních uţivatelů.
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Závěrem je pak třeba k tomuto příkladu dodat, ţe podnikatel (správce) je
povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření
k zajištění ochrany osobních údajů.

6.6. Právní titul ke zpracování osobních údajů
Aby mohl správce osobních údajů své zamýšlené zpracování osobních údajů
realizovat, musí mu pro něj svědčit nějaký právními předpisy uznaný důvod – právní
titul. Obecně řečeno právní tituly fakticky vyjadřují zákonodárcem uznané situace, kdy
je přípustné zasáhnout do práva na soukromí subjektů údajů. Právní tituly jsou v zákoně
o ochraně osobních údajů vymezeny obecně. Ve vztahu ke kaţdému zamýšlenému
případu zpracování je pak třeba zkoumat, zda lze pod takto obecně vymezenou
skutkovou podstatu konkrétní případ vztáhnout. Existence právního titulu je
obligatorním předpokladem pro kaţdé zpracování osobních údajů. Bez něj nelze
zpracování osobních údajů v ţádném případě provádět.
S ohledem na povahu osobních údajů jsou právní tituly zvlášť vymezeny pro
případy osobních údajů a zvlášť pro případy údajů citlivých. Ve vztahu k oběma
skupinám (zejména však k osobním údajům) nicméně platí, ţe primárním právním
titulem je souhlas subjektu údajů – k náleţitostem souhlasu subjektu údajů viz bod 5.7.
Ve vztahu jak k souhlasu se zpracováním osobních údajů, tak k výslovnému souhlasu se
zpracováním citlivých údajů je pak stěţejní povinností na straně správce [s odkazem na
§ 5 odst. 4, resp. 9 písm. a) zákona], ţe musí být po celou dobu zpracování schopen
informovaný souhlas subjektu údajů prokázat.
V tomto případě dokonce dochází pro případy správního řízení k zaloţení fikce,
kdy má ÚOOÚ za to, ţe správce souhlasem nedisponuje, resp. nedisponoval, jestliţe
z jeho strany není prokázat opak, resp. jestliţe správce nepostaví příslušná tvrzení na
svou obranu a neoznačí důkazní prostředky, z nichţ by ÚOOÚ mohl seznat, ţe
informovaný souhlas se zpracováním údajů existuje. Dochází zde tak k pro správní
řízení nezvyklému přenesení povinností tvrzení a povinnosti důkazní na správce jakoţto
účastníka řízení. Správní orgán pak zjišťuje, zda účastník řízení unesl své břemeno
důkazní. Uvedené však neznamená, ţe by byl správní orgán pro tento případ zcela
zbaven své povinnosti postupovat z úřední povinnosti a snaţit se o zjištění skutkového
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stavu věci v rozsahu, o němţ nejsou důvodné pochybnosti. I kdyţ se jedná o poněkud
neobvyklou konstrukci, jde s ohledem na kategorii efektivnosti práva144) o šťastnější
řešení, neţ představuje například § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
sluţbách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Ostatní vymezené případy pak [§ 5 odst. 2 písm. a) aţ g), resp. § 9 písm. b) aţ i)
zákona] představují výjimky umoţňující překonat absenci souhlasu. Zjednodušeně
řečeno je tedy konstrukce předpisu v tomto směru taková, ţe jestliţe chce správce
zpracovávat osobní údaje (citlivé údaje), musí k tomu mít informovaný (výslovný)
souhlas subjektu údajů. V případě, ţe souhlas nemá nebo jej pro daný případ ani mít
nemůţe (zvláštní právní předpis např. zakazuje zhoršit postavení osoby, která je
subjektem údajů – tato tedy nemůţe dát svolení k zásahu do svého soukromí), lze
zpracování osobních údajů provést pouze tehdy, jestliţe se na něj vztahuje některá z
výjimek.
Bez souhlasu subjektu údajů můţe správce zpracovávat osobní údaje:
(i.)

„jestliţe provádí zpracování nezbytné pro dodrţení právní povinnosti,“ [§ 5

odst. 2 písm. a) zákona]145);
(ii.) „jestliţe je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíţ smluvní stranou je
subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na
návrh subjektu údajů,“ [§ 5 odst. 2 písm. b) zákona]146),

144)

K tomuto blíţe např. Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004, s. 309 a
násl.
145)
Zákon o ochraně osobních údajů v rámci odkazu pod čarou k tomuto ustanovení jako zvláštní právní
předpisy příkladmo uvádí „zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských sluţbách
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).“ Zde je na místě
připomenout, ţe právní povinnost můţe vzniknout jak přímo ze zákona, tak na základě zákona z právní
skutečnosti nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci – srov. Boguszak, J., Čapek, J., Veverka V. Základy
teorie práva a právní filozofie, Praha, Codex, 1996, s. 98
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(iii.) „pokud je to nezbytně třeba k ochraně ţivotně důleţitých zájmů subjektu
údajů. V tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas. Pokud
souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat“ [§ 5 odst. 2
písm. c) zákona],
(iv.) „jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním
právním předpisem. Tím však není dotčeno právo na ochranu soukromého a
osobního ţivota subjektu údajů“ [§ 5 odst. 2 písm. d) zákona ]147),
(v.) „pokud poskytuje 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“ [§ 5 odst. 2 písm. f) zákona],
(vi.) „jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního
zákona“ [§ 5 odst. 2 písm. g) zákona],148) nebo
(vii.) „pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů
správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však
nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a
osobního ţivota“ [§ 5 odst. 2 písm. e) zákona] – tato podmínka je pro případy
zpracování osobních údajů v rámci pracovněprávních vztahů zásadní, pokud zde
není přímo zákonné zmocnění (zákonná licence).
Podmínku ve větě za středníkem právě citovaného ustanovení je třeba číst
pro případy zpracování osobních údajů opírající se o § 316 odst. 2 zákoníku práce
společně s podmínkou závaţného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze
činnosti zaměstnavatele (splnění podmínky § 5 odst. 2 písm. e) ve větě za
středníkem je pro tyto případy podmíněno moţností postupu podle § 316 zákoníku

146)

Můţe se jednat například o zpracování osobních údajů za účelem prodeje zboţí a následného
poskytování klientského servisu ve vztahu k danému produktu. K tomu srov. např. Z rozhodovací činnosti
ÚOOÚ – „Ke shromaţďování osobních údajů při uzavírání smlouvy“.
147)
Jako příklad zvláštního právního předpisu ve smyslu tohoto ustanovení zákon uvádí v poznámce pod
čarou zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve
znění pozdějších předpisů. Stejně se však můţe jednat například o zákon č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, atp.
148)
Zvláštním zákonem ve smyslu tohoto ustanovení je pak zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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práce) a dikcí § 316 odst. 1149) a § 248 odst. 2 zákoníku práce150). Otázka
proporcionality zásahu se pak posuzuje dle testu poměřování cíle a prostředku.
Pro případy zpracování citlivých údajů jsou právní tituly vymezeny
z pochopitelných důvodů úţeji (přísněji). Stěţejní současně je, ţe se zde nenachází
alternativa k § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů.
Zákonem uznané důvody, o něţ je moţné opřít zpracování citlivých údajů,
nalezneme v § 9 zákona o ochraně osobních údajů. Zákon správci umoţňuje
zpracovávat citlivé údaje ve smyslu jeho § 4 písm. b), jestliţe:
(i.)

„subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas“ s tím, ţe souhlas

subjektu údajů musí být informovaný (viz bod 5.8), tzn. „subjekt údajů musí být
při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým
osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období…Správce je
povinen předem subjekt údajů poučit o jeho právech podle § 12 a § 21.“ V této
souvislosti má správce, stejně jako pro případ souhlasu se zpracováním osobních
údajů, povinnost „existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních
údajů… prokázat po celou dobu zpracování.“;
(ii.)

„je to nezbytné v zájmu zachování ţivota nebo zdraví subjektu údajů

nebo jiné osoby nebo odvrácení bezprostředního závaţného nebezpečí hrozícího
jejich majetku, pokud není moţno jeho souhlas získat zejména z důvodů fyzické,
duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, ţe je nezvěstný nebo z jiných
podobných důvodů. Správce musí ukončit zpracování údajů, jakmile pominou
uvedené důvody, a údaje musí zlikvidovat, ledaţe by subjekt údajů dal k dalšímu
zpracování souhlas;
(iii.)

„se jedná o zpracování při zajišťování zdravotní péče, ochrany veřejného

zdraví, zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví podle
149)

§ 316 odst. 1 zákoníku práce: „Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele uţívat pro svou
osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho
telekomunikační zařízení. Dodrţování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným
způsobem kontrolovat.“
150)
§ 248 odst. 2 zákoníku práce: „Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném
rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě
provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodrţena ochrana
osobnosti podle § 11 občanského zákoníku. Osobní prohlídku můţe provádět pouze fyzická osoba
stejného pohlaví.“
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zvláštního zákona nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu v jiných
případech stanovených zvláštním zákonem“151);
(iv.)

„se jedná o zpracování podle zvláštních zákonů při předcházení,

vyhledávání, odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po
osobách“152);
(v.)

„jde o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboţenské nebo

odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti občanského sdruţení,
nadace nebo jiné právnické osoby nevýdělečné povahy (dále jen „sdruţení"), a
které se týká pouze členů sdruţení nebo osob, se kterými je sdruţení v opakujícím
se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdruţení, a osobní údaje nejsou
zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů“;
(vi.)

„se jedná o údaje podle zvláštního zákona nezbytné pro provádění

nemocenského pojištění, důchodového pojištění (zabezpečení), státní sociální
podpory a dalších státních sociálních dávek, sociálních sluţeb, sociální péče,
pomoci v hmotné nouzi a sociálně-právní ochrany dětí, a při zajištění ochrany
těchto údajů v souladu se zákonem“153) – coţ se v jistém směru můţe překrývat s
oblastí, jeţ je vztaţena pod bod (x);
(vii.)

„se zpracování týká osobních údajů zveřejněných subjektem údajů“;

151)

Mezi zvláštními právními předpisy pak zákon o ochraně osobních údajů v příslušné poznámce pod
čarou uvádí „zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a
dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné
zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“
152)
Za zvláštní právní předpis ve smyslu tohoto ustanovení lze označit např. zákon č. 273/2008 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění
pozdějších předpisů, atd.
153)
Míněno např. dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
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(viii.)

„je zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků“ – za

takový případ je moţné povaţovat souhrn citlivých údajů nutných k obraně
v případné soudní při s bývalým zaměstnancem154);
(ix.)

„jsou zpracovány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního

zákona“

155)

(x.)

„je zpracování nezbytné pro dodrţení povinností a práv správce

;

odpovědného za zpracování v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti,
stanovené zvláštním zákonem“156) – tato výjimka je pak přirozeně zásadní ve
vztahu k pracovněprávním vztahům.
Ke všem případům zpracování osobních (citlivých) údajů, ať jiţ se zakládají na
jakémkoli právním titulu (pokud není výslovně v příslušném ustanovení stanoveno
jinak), platí jiţ shora uvedené principiální východisko, a sice, ţe „při zpracování
osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního ţivota subjektu údajů“ [§ 10
zákona] spolu s tím, ţe „provádí-li správce zpracování osobních údajů na základě
zvláštního zákona,157) je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního ţivota
subjektu údajů“ [§ 5 odst. 3 zákona].

154)

Například v situaci, kdyby bývalý zaměstnanec na základě § 365 a násl. zákoníku práce vůči
zaměstnavateli nárokoval náhradu škody za nemoc z povolání, kdyby zaměstnavatel v dokumentaci
týkající se tohoto zaměstnance uchovával zdravotní záznam předaný mu při vzniku pracovního poměru
zaměstnancem, jenţ by dosvědčoval, ţe u zaměstnance bylo podezření na takovou nemoc jiţ předtím.
155)
Zvláštním zákonem pro účely tohoto ustanovení se rozumí zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
156)
Zde je zvláštním právním předpisem jednak samotný zákoník práce, jednak například zákon o
zaměstnanosti.
157)
Mezi zvláštními právními předpisy zde zákon o ochraně osobních údajů v poznámce pod čarou uvádí
příkladmo „zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských sluţbách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů atd.“

104

7. Registrační povinnost
Ve spojení s pracovněprávní agendou se někdy jako poněkud nejasná zdá být
oznamovací nebo jinak také registrační povinnost.158) Její úprava se nachází v § 16 a
násl. zákona o ochraně osobních údajů.159)
Ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů v tomto směru stanoví,
ţe „ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované
zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen
tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů“. Z dikce
citovaného ustanovení jasně plyne, ţe správce musí svůj záměr oznámit ÚOOÚ před
započetím zpracování osobních údajů. Nutno dodat, ţe v praxi se často stává, ţe správci
svá zpracování ÚOOÚ oznamují aţ v době, kdyţ je jiţ provádějí – tím páchají trvající
správní delikt (v širším smyslu) podle § 44 odst. 2 písm. i), resp. 45 odst. 1 písm. i)
zákona o ochraně osobních údajů (protiprávní stav trvá od započetí zpracování aţ do
splnění povinnosti podle § 16 odst. 1 zákona). Stejné pak platí i pro změnu správcem jiţ
prováděného zpracování osobních údajů, tzn. ţe chce-li správce provést změnu ve svém
stávajícím zaregistrovaném zpracování, musí svůj záměr nejdříve ÚOOÚ oznámit a aţ
následně změnu provést.
Zaregistrovaní správci osobních údajů, resp. zaregistrovaná zpracování osobních
údajů se zapisují do veřejného registru zpracování [§ 29 odst. 1 písm. b) ve spojení s §
35 zákona]. Zápis, resp. registr má ze své povahy primárně evidenční funkci.160)
Z pohledu správce osobních údajů lze přínos registrační povinnosti, jestliţe bude
dbát uvedeného a oznámí svůj záměr započít (změnit) zpracování osobních údajů ještě
158)

K tomuto srov. ÚOOÚ k problémům z praxe č. 2/2005 „Zpracování osobních údajů zaměstnanců ve
vztahu k oznamovací povinnosti správce podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů“
159)
K tomu ÚOOÚ Často kladené otázky k registrační povinnosti: „Na koho se vztahuje registrační
povinnost? – Oznamovací povinnost se podle § 16 odst. 1 zákona vztahuje výlučně na správce osobních
údajů. Oznamovací povinnosti nepodléhají zpracovatelé ani jiné osoby, které se na zpracování podílejí.
Oznámení o zpracování musí správce učinit ještě před zahájením samotného zpracování. Definice
správce a zpracovatele osobních údajů můţete najít v § 4 písm. j), resp. k) zákona č. 101/2000 Sb.; Jaké
zpracování podléhá registrační povinnosti? – Registrační povinnosti podléhá kaţdé zpracování osobních
údajů prováděné správcem, na které není moţné aplikovat některou z výjimek z této povinnosti podle § 18
(viz níţe). Proto je nutné dříve, neţ přistoupíte k vyplnění registračních formulářů, zohlednit nejdříve
skutečnost, zda zpracováváte osobní údaje jako správce osobních údajů, a zda takové zpracování
skutečně podléhá oznamovací povinnosti.“
160)
K tomu ÚOOÚ Často kladené otázky k registrační povinnosti: „Lze získat informace o
zaregistrovaných zpracováních? – Ano. Informace zapsané do registru, s výjimkou informací uvedených v
§ 16 odst. 2 písm. e) a i), jsou ze zákona veřejně přístupné. Veřejný registr zpracování osobních údajů je
k dispozici na www.uoou.cz v rubrice „Veřejný registr zpracování.“
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před jeho samotnou realizací (změnou) a v oznámení uvede pouze úplné a pravdivé
informace, spatřovat v tom, ţe se jejím prostřednictvím dozví, zda bude v jím
naznačeném rámci zpracování osobních údajů souladné se zákonem, resp. zda je takové
zpracování osobních údajů moţné. Pokud bude odpověď negativní a bude třeba záměr
patřičně upravit anebo jej vůbec nebude moţné realizovat, představuje toto jakési
předběţné rámcové ověření legálnosti významnou moţnost, jak ušetřit finanční
prostředky, které by jinak do zamýšleného záměru správce investoval. Zejména
v případech, jako jsou kamerové systémy161) atp., se můţe jednat o relativně značné
sumy.
V této souvislosti je zásadní upozornit na neblahou praxi, kdy instalaci např.
kamerového systému správce svěří plně do rukou dodavatele. Z povahy věci je zřejmé,
ţe dodavatel bude mít pravděpodobně primární zájem na výši zisku, který se odvíjí
zejména od mnoţství instalovaných kamer atd. Správce pak můţe být nemile
překvapen, kdyţ mu bude při registraci jiţ instalovaného kamerového systému sděleno,
ţe kamerový systém ve stavu, jak jej má od dodavatele nainstalovaný, není moţné takto
provozovat, jestliţe bude pořizován záznam (zpracovávány osobní údaje), a je třeba jej
patřičným způsobem přenastavit – některé kamery vypustit úplně, některé přeloţit atp.
Zásadní skutečností ve vztahu jak k procesní stránce registrace, tak k její povaze
je, ţe § 16 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů vylučuje pro tento případ, tj. postup
podle § 16 odst. 1 aţ 5 zákona, aplikaci správního řádu (registrace tak není správním
řízením podle správního řádu). To však neznamená vyloučení základních zásad činnosti
veřejné správy pozitivně vyjádřených § 2 aţ § 8 správního řádu.
Fakticky probíhá proces registrace takto. Osoba, jeţ zamýšlí zpracovávat osobní
údaje, oznámí svůj záměr ÚOOÚ. Oznámení musí mít náleţitosti podle § 16 odst. 2
zákona o ochraně osobních údajů. V současné době je ideálním prostředkem pro plnění
oznamovací povinnosti uţití registračního formuláře162). V případě, ţe předmětné

161)

K tomu ÚOOÚ Často kladené otázky k registrační povinnosti: „Provozuji kamerový systém. Vztahuje
se na mě registrační povinnost? – Záleţí na tom, zda se skutečně jedná o zpracování osobních údajů ve
smyslu zákona. Provozování kamerového systému je povaţováno za zpracování osobních údajů, pokud je
vedle kamerového sledování prováděn také záznam pořizovaných obrazových příp. i zvukových záběrů. V
tom případě je nutné splnit oznamovací povinnost podle § 16 zákona. Podrobnější informace jsou k
dispozici na úvodní straně v rubrice Poradna / Kamerové systémy .“
162)
Internetový
registrační
formulář
viz
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=31&loc=487. K tomu ÚOOÚ Často kladené otázky
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zpracování osobních údajů registraci nepodléhá, ÚOOÚ oznamovatele o této
skutečnosti vyrozumí.
Pokud zpracování osobních údajů registraci podléhá a ze skutečností uvedených
v registračním formuláři nevyplývá důvodná obava na porušení zákona, tzn. ze strany
ÚOOÚ není zahájeno řízení podle § 17 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů (které
je správním řízením podle správního řádu), můţe správce se zpracováním osobních
údajů započít do 30 dnů od učinění svého oznámení. ÚOOÚ současně zapíše správce,
resp. jím oznamované zpracování do veřejného registru zpracování osobních údajů.
V praxi lze postupovat i tak, ţe oznamovatel průběţně ve veřejném registru zpracování
osobních údajů163) prostřednictvím zadávání svého IČ nebo názvu (jména) nebo
přiděleného (jedinečného) registračního čísla164) kontroluje, zda nebylo jiţ zpracování
zaregistrováno. V případě, ţe ano, můţe se zpracováním začít i před onou 30denní
lhůtou.165)
Můţe se nicméně stát, ţe v rámci oznámení nejsou obsaţeny všechny nezbytné
informace, nebo tyto informace sice obsaţeny jsou, ale na jejich základě není ze strany
ÚOOÚ zcela jednoznačně moţné dojít k závěru (současně však nevzniká ještě důvodná
k registrační povinnosti: „Jakým způsobem se lze zaregistrovat? – Od 27. listopadu 2006 bylo zavedeno
elektronické přijímání registračních formulářů. Od tohoto data mohou správci podávat registrační
oznámení elektronicky prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webových stránkách
Úřadu www.uoou.cz v rubrice „Registr“. Součástí elektronického formuláře jsou rovněţ podrobné
pokyny k jeho vyplnění. Po vyplnění všech poţadovaných bodů oznamovatel formulář elektronicky odešle
a systém jej informuje formou stručného sdělení o úspěšném odeslání. Podat oznámení o zpracování je
rovněţ moţné učinit prostřednictvím vytištění formuláře a jeho vyplnění zaslat poštou nebo oznámení
podat bez pouţití formuláře. V tomto případě je nutné dbát na to, aby podání obsahovalo všechny
zákonem poţadované informace; Jaké informace musí registrační oznámení obsahovat? – Registrační
oznámení musí obsahovat všechny zákonem poţadované informace podle § 16 odst. 2 písm. a)- i) zákona;
Lze pouţít pro plnění registrační povinnosti staré registrační formuláře? – Není to ţádoucí. Původní
registrační formuláře nejsou dostatečně návodné, a proto byly staţeny z oběhu. Pokud pouţijete starý
registrační formulář, je moţné, ţe neuvedete všechny potřebné informace nebo ho nevyplníte správně a
budete vyzváni k jeho doplnění; Kde je moţné získat nový registrační formulář? – Nový registrační
formulář není k dispozici v tištěné podobě, jako tomu bylo dříve. Je však moţné si ho vytisknout z
webových stránek Úřadu a zaslat jej poštou, nebo jej vyplnit on-line a zaslat elektronicky; Je vyţadován
při elektronickém podávání registračního oznámení zaručený elektronický podpis? – Ne. Zaručený
elektronický podpis není vyţadován.“
163)
Veřejný registr zpracování viz http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30&loc=503
164)
K tomu srov. ÚOOÚ Často kladené otázky k registrační povinnosti – „Co je to registrační číslo?“:
„Registrační číslo je počítačem generované číslo, které je přiděleno registrovanému správci a pod kterým
je evidován v registru zpracování vedeném Úřadem.“
165)
K tomu ÚOOÚ Často kladené otázky k registrační povinnosti: „Kdy je moţné zahájit zpracování
osobních údajů? – Správce je oprávněn zahájit zpracování osobních údajů dnem zápisu do registru nebo
po uplynutí zákonné lhůty, tj. po 30 dnech ode dne, kdy bylo oznámení o tomto zpracování doručeno
Úřadu, pokud nebyl vyzván k doplnění oznámení a ani nebylo zahájeno správní řízení o prověření
zákonnosti oznámeného zpracování osobních údajů podle § 17 zákona.“
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obava na porušení zákona), ţe oznamované zpracování osobních údajů bude v souladu
se zákonem. V takovém případě si ÚOOÚ (Samostatné oddělení registrační) na základě
§ 16 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů v jím stanovené lhůtě (zpravidla 30 dnů)
od správce vyţádá doplnění jeho oznámení o potřebné skutečnosti. Pokud by byla
stanovená lhůta pro oznamovatele příliš krátká, můţe si oznamovatel poţádat o její
prodlouţení. Po dojití doplnění opětovně nastává postup podle § 16 odst. 3 zákona o
ochraně osobních údajů, tj. buďto oznamovatel můţe po uplynutí 30 dnů (po provedení
zápisu) započít se zpracováním, nebo je zahájeno řízení podle § 17 odst. 1 zákona. V
případě, ţe ÚOOÚ neobdrţí doplnění oznámení ve stanovené lhůtě, nahlíţí na oznámení
tak, jako by nebylo podáno.
O provedení registrace vydá ÚOOÚ správci osvědčení pouze na ţádost.166)
Osvědčení obsahuje datum vyhotovení, číslo jednací, jméno, příjmení a podpis osoby,
která osvědčení vydala, otisk úředního razítka, identifikační údaje správce a účel
zpracování.
Naprosto zásadním faktem, který bývá v aplikační praxi často opomíjen, je, ţe
zaregistrování oznámení o zpracování osobních údajů, tj. zanesení předmětného
oznámení do veřejného registru zpracování osobních údajů, nemá povahu rozhodnutí.
Nejedná se o individuální správní akt orgánu veřejné moci, který by oznamovateli
zakládal právo na zpracování osobních údajů.167) Ze správně teoretického hlediska se
v případě registrace oznámení jedná o správní akt v podobě mlčení správního
orgánu.168) Oznámením zpracování osobních údajů ÚOOÚ správce plní pouze jednu
z povinností nutných k legálnosti zpracování osobních údajů – obdobně jako např.
plnění informační povinnosti atp.
Vedle

zaregistrování

oznamovaného

zpracování

však

můţe

ÚOOÚ

s oznamovatelem v případě, ţe zde vzniká na základě jím sdělených informací důvodná
obava na porušení zákona, zahájit řízení dle § 17 zákona o ochraně osobních údajů.
166)

K tomu ÚOOÚ Často kladené otázky k registrační povinnosti: „Vydává Úřad potvrzení o provedené
registraci? – V souladu s § 16 odst. 5 vydává Úřad na ţádost správce osvědčení o provedení registrace,
které je dokladem skutečnosti, ţe správce splnil svou zákonnou povinnost oznámit Úřadu zamýšlené
zpracování, ţe takové zpracování bylo zapsáno do registru vedeného Úřadem, a ţe tedy můţe zahájit
oznámené zpracování.“
167)
K tomu srov. např. Sládeček, V. Obecné správní právo 2., aktualizované a přepracované vydání,
ASPI, Praha, 2009, s. 106 a násl.
168)
K tomu srov. např. Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck,
2006, s. 229 a násl.
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Řízení podle § 17 je běţným správním řízením podle správního řádu. Jestliţe v jeho
rámci dojde ÚOOÚ k závěru, ţe oznámeným zpracováním správce neporušuje, resp.
nebude porušovat podmínky stanovené zákonem, řízení zastaví a provede zápis podle §
16 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů. Správce můţe započít se zpracováním den
po provedení zápisu. V případě, ţe je v řízení podle § 17 shledáno, ţe oznámené
zpracování nesplňuje, resp. nebude splňovat podmínky stanovené zákonem, ÚOOÚ
zpracování nepovolí – vydá individuální správní akt (rozhodnutí) o tom, ţe se
zpracování osobních údajů tak, jak bylo oznámeno, nepovoluje.169)
Z hlediska správce můţe být příjemným zjištěním, ţe registrace je bezplatná.170)

Všechny varianty v rámci registračního procesu lze znázornit takto:
a) Oznámení → do 30 dnů od oznámení (registrace) → zpracování → osvědčení pouze
na ţádost
b) Oznámení → výzva k doplnění → doplnění ve lhůtě → do 30 dnů od doplnění
(registrace/zápis) → zpracování → osvědčení pouze na ţádost
c) Oznámení → výzva k doplnění → nedoplnění ve stanovené lhůtě → jako by
oznámení nebylo podáno
d) Oznámení → výzva k doplnění → doplnění ve lhůtě → důvodná obava → řízení
podle § 17 → registrace/zápis → zpracování den po provedení zápisu → osvědčení
pouze na ţádost
e) Oznámení → výzva k doplnění → doplnění ve lhůtě → důvodná obava → řízení
podle § 17→ nepovolení zpracování
f) Oznámení → důvodná obava → řízení podle § 17 → registrace/zápis → zpracování
den po provedení zápisu → osvědčení pouze na ţádost
g) Oznámení → důvodná obava → řízení podle § 17 → nepovolení zpracování

169)

Z logiky věci se nabízí závěr, ţe konstrukce tohoto ustanovení fakticky koliduje s povahou registrace
jako takové. Dochází k předběţnému nepovolení něčeho, k čemu povolení třeba není.
170)
K tomu ÚOOÚ Často kladené otázky k registrační povinnosti: „Jaké jsou poplatky za registraci? –
Ţádné. Úkony spojené se zápisem informací z podaného oznámení do registru, případně vydání osvědčení
o provedení registrace nejsou zpoplatněny.“
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Z druhé strany je ve vztahu k registraci třeba upozornit i na povinnost, která
bývá pravidelně přehlíţena. Jedná se o povinnost uloţenou správci § 19 zákona o
ochraně osobních údajů. Dikce zmíněného ustanovení říká, ţe „jestliţe správce hodlá
ukončit svoji činnost, je povinen Úřadu neprodleně oznámit, jak naloţil s osobními
údaji, pokud se na jejich zpracování vztahuje oznamovací povinnost.“ Hlavním
důvodem jejího opomíjení je fakt, ţe se jedná o tzv. imperfektivní normu, tj. normu,
která nemá ke svému porušení odpovídající sankci. Pokud správce naloţí po skončení
zpracování se zpracovávanými údaji v souladu se zákonem (např. je řádně
zlikviduje)171), nelze jej za nedodrţení této povinnosti nijak postihnout.
Na ustanovení §§ 16, 17 a 19 zákona o ochraně osobních údajů pak jakoby
navazuje § 17a, který stanoví, ţe „zjistí-li Úřad, ţe správce, jehoţ oznámení bylo
zapsáno do registru, porušuje podmínky stanovené tímto zákonem, rozhodne o zrušení
registrace.“ [odst. 1], resp. „pomine-li účel, pro který bylo zpracování zaregistrováno,
Úřad z vlastního podnětu nebo na ţádost správce rozhodne o zrušení registrace.“ [odst.
2]172).

7.1. Výjimky z registrační povinnosti
Registrační povinnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů podléhající
zákonu o ochraně osobních údajů bezvýjimečně. Skupinu případů, při nichţ se
ustanovení § 16 neaplikuje, vymezuje § 18 zákona173). Nutno poznamenat, ţe někdy
171)

K otázce likvidace Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Plnění dalších povinností správce podle zákona
o ochraně osobních údajů“: „Pokud není mezi účastníky právního vztahu sjednáno jinak, je na rozhodnutí
příslušného správce či zpracovatele osobních údajů, zda splní svou povinnost vyplývající z § 5 odst. 1
písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tedy povinnost
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, navrácením nebo
skartací materiálů obsahujících osobní údaje účastníků právního vztahu. (čj. 5/03-OSR ).“
172)
K tomu pak z hlediska povinnosti likvidace osobních údajů ustanovení § 20 zákona o ochraně
osobních údajů stanoví, ţe „správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést
likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě
ţádosti subjektu údajů podle § 21.“ (odst. 1), resp. „zvláštní zákon stanoví výjimky týkající se uchovávání
osobních údajů pro účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a
správním řízení.“ (odst. 2)
173)
K tomu ÚOOÚ Často kladené otázky k registrační povinnosti: „Existují výjimky z oznamovací
povinnosti? Osvobození od oznamovací povinnosti se v souladu s § 18 odst. 1 zákona vztahuje poměrně
na široký okruh zpracování. (a) zpracování osobních údajů, která jsou součástí datových souborů veřejně
přístupných na základě zvláštního zákona, (b) zpracování osobních údajů uloţených správci zvláštními
zákony, (c) zpracování osobních údajů, kterých je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze
zvláštních zákonů, (d) zpracování osobních údajů, která sledují politické, filosofické, náboţenské nebo
odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdruţen, a které se týká pouze členů sdruţení, nebo
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bývá ze strany správců činěn nesprávný závěr, ţe výjimka z registrační povinnosti je to
samé jako vynětí z působnosti zákona, resp. ţe nemusí-li správce plnit registrační
povinnost, nemusí dbát ani ostatních zákonem o ochraně osobních údajů zaloţených
povinností174). Lze usuzovat na to, ţe tento závěr je důsledkem chybné domněnky
správců, ţe akt registrace je fakticky jakýmsi povolením nebo posvěcením konkrétního
zpracování osobních údajů ze strany ÚOOÚ, coţ je však s odkazem na shora uvedené
východisko mylné.
Ustanovení § 18 zákona o ochraně osobních údajů v odstavci 1 taxativně
vypočítává případy výjimek z registrační povinnosti. Podle něj ten, kdo hodlá jako
správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle zákona o
ochraně osobních údajů, není povinen tuto skutečnost ÚOOÚ písemně oznámit, jestliţe
se jedná o zpracování osobních údajů, „které jsou součástí datových souborů veřejně
přístupných na základě zvláštního zákona“ [§ 18 odst. 1 písm. a) zákona], resp. „které
správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a
povinností vyplývajících ze zvláštního zákona“ [§ 18 odst. 1 písm. b) zákona], anebo
„jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboţenské nebo odborové cíle,
prováděné v rámci oprávněné činnosti sdruţení, a které se týká pouze členů sdruţení
nebo osob, se kterými je sdruţení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou
činností sdruţení, a osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů“
[§ 18 odst. 1 písm. c) zákona]. K výjimce § 18 odst. 1 písm. b) pak odst. 2 stejného
ustanovení dodává, ţe i přesto je správce „povinen zajistit, aby informace, týkající se
zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií
příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru
vedeného Úřadem podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou
vhodnou formou.“175) [§ 18 odst. 2 zákona].
osob, se kterými je sdruţení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdruţení, a
osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů. Příklady zpracování, na která se
registrační povinnost nemusí vztahovat, naleznete v rubrice K problémům z praxe “.
174)
K tomu ÚOOÚ k problémům z praxe č. 2/2005 „Zpracování osobních údajů zaměstnanců ve vztahu k
oznamovací povinnosti správce podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů“: „Na zpracovávání
osobních údajů zaměstnanců v rámci sjednávání pracovního vztahu a dále při zpracování personální a
mzdové agendy se tudíţ vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti podle citovaného ustanovení zákona.
Je však nutné zdůraznit, ţe absence oznamovací povinnosti nezbavuje zaměstnavatele ostatních
povinností při zpracování osobních údajů, stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.“
175)
Tuto povinnost fakticky zaměstnavatel můţe plnit a povětšinou plní spolu s informační povinností, jak
byla popsána v bodě 6.4.
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Z hlediska pracovněprávních vztahů je v tomto směru zásadní výjimka podle §
18 odst. 1 písm. b). Pod ni lze vztáhnout veškerá zpracování osobních údajů, která jsou
právními předpisy zaměstnavateli uloţena v souvislosti s personální a mzdovou
agendou (viz bod 3), stejně jako všechna zpracování osobních údajů, která jsou
zákonem v tomto směru předdefinována a pro něţ se zaměstnavatel můţe v této
souvislosti rozhodnout (viz bod 5.4) – tj. např. vedení personálního spisu zaměstnance
atp.176)
Zde je nutné vidět rozdíl mezi nutným zpracováním osobních údajů, bez kterého
vůbec nelze právo realizovat (případ osobního spisu – realizace práva je přímo
podmíněna zpracováním) a zpracováním osobních údajů, kterým lze také právo
realizovat (případ zpracování osobních údajů kamerovým systémem na základě § 316
odst. 2 a 3 zákoníku práce). Pouze na první zmíněnou skupinu je aplikovatelná výjimka
podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – je takových osobních
údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. Naopak
tak pod ni nelze vztáhnout zpracování osobních údajů, jeţ byla zařazena v bodě 5.4 do
druhé skupiny – např. monitorování zaměstnanců na pracovišti prostřednictvím
kamerového systému se záznamem, jestliţe toto není zaměstnavateli přímo uloţeno
zvláštním právním předpisem, resp. lze-li jeho právo či povinnost realizovat/splnit i
jinak atd.
Vţdy je zde však třeba dbát i na ustanovení § 18 odst. 2 zákona o ochraně
osobních údajů.
Uvedené lze nejlépe ilustrovat na případu.
K tomu rovněţ ÚOOÚ Často kladené otázky k registrační povinnosti: „Ustanovení § 18 odst. 2 hovoří o
„zpřístupnění, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.“ Jak má být takové zpřístupnění
prováděno v praxi? Komu má být takto zpřístupňováno? – Při tvorbě tohoto ustanovení se vycházelo z
předpokladu dostupnosti této informace stejným způsobem, jako je tomu v případě informací
zpřístupňovaných Úřadem v případě registru vedeného podle § 35 ZOOÚ, kdy do registru zpracování
osobních údajů se k osobám správců zapisují informace z oznámení podle § 16 odst. 2 ZOOÚ a datum
provedení, případně zrušení registrace. Informace zapsané do registru, s výjimkou informací uvedených v
§ 16 odst. 2 písm. e) a i) ZOOÚ, jsou veřejně přístupné, zejména způsobem umoţňujícím dálkový
přístup.“
176)
K tomu ÚOOÚ k problémům z praxe č. 2/2005 „Zpracování osobních údajů zaměstnanců ve vztahu k
oznamovací povinnosti správce podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů“: „Pokud zaměstnavatel
zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců pouze za účelem vedení personální a mzdové agendy pro
dodrţení svých právních povinností uloţených mu zvláštními zákony, nemusí plnit oznamovací povinnost
podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů. Oznamovací povinnost podle § 16 tohoto zákona se na
zaměstnavatele vztahuje pouze v tom případě, ţe zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců i pro jiné
účely, neţ je mu uloţeno příslušnými zákony.“
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Př. 16: Tento příklad vychází z vymezení skutkových okolností příkladu č. 7.
Z popsaných případů zpracování osobních údajů, tj. zpracování osobních údajů
zaměstnanců pro účely personální a mzdové agendy, které je zaměstnavateli uloţeno
zvláštním právním předpisem, zpracování osobních údajů zaměstnanců v rámci
osobního spisu a zpracování osobních údajů zaměstnanců a návštěvníků provozovny
prostřednictvím kamerového systému, svědčí podnikateli výjimka podle § 18 odst. 1
písm. b) ve vztahu k prvním dvěma. Ve vztahu k těmto zpracováním osobních údajů musí
zaměstnavatel přiměřeným způsobem plnit i povinnosti plynoucí mu z § 18 odst. 2
zákona o ochraně osobních údajů.
Ve vztahu k provozování kamerového systému, který podnikatel pro tento případ
rozšiřuje a jiţ jej s ohledem na to, jak byl nastaven, musí mít u ÚOOÚ zaregistrovaný,
jestliţe jej provozoval legálně, musí splnit oznamovací povinnosti, jejímţ předmětem
bude sdělení o změně stávající registrace. K jejímu splnění by z jeho strany bylo ţádoucí
uţít registrační formulář umístěný na webových stránkách ÚOOÚ, který pro případy
zpracování osobních údajů kamerovým systémem obsahuje ještě speciální dodatkový
formulář. Z hlediska šetření nákladů by bylo ze strany podnikatele vhodné, aby před
konkrétní přestavbou svého kamerového systému tuto změnu nejprve oznámil a
případně své plány v návaznosti na reakci ÚOOÚ, resp. jednání s ním upravil. Rovněţ
je moţné, aby se podnikatel s dotazem, zda je moţné kamerový systém příslušným
způsobem provozovat, ještě před změnou registrace obrátil na ÚOOÚ, který s ním věc
zkonzultuje.
Podmínky pro řádné provozování kamerového systému byly popsány
v předešlých příkladech. Rozhodne-li se tedy podnikatel pořizovat záznam, musí před
započetím zpracování osobních údajů učinit k ÚOOÚ pravdivé oznámení. K tomuto lze
dodat, ţe je zřejmé, ţe by správce měl (musí) do registračního formuláře uvádět pouze
skutečnosti pravdivé, a to zejména proto, ţe fakt, zda je, či není zaregistrován, ve vztahu
k jeho ostatním povinnostem nehraje roli, tzn. pro případy správního řízení nebo
kontroly bude rozhodující skutečný stav věcí.
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7.2. Předávání osobních údajů do jiných zemí
S registrací úzce souvisí další, poněkud specifická oblast, kterou je předávání
osobních údajů do jiných zemí. I kdyţ je regulaci tohoto způsobu zpracování osobních
údajů věnována přímo pozornost pouze v jednom ustanovení,177) a to v § 27 zákona o
ochraně osobních údajů, jedná se o oblast velice rozsáhlou a o problematiku relativně
značně sloţitou – proto se ji dotknu pouze v základních obrysech.178)
Zařazení problematiky předávání osobních údajů do jiných zemí pod bod
věnovaný registrační povinnosti má dva důvody. V prvé řadě se jedná o skutečnost, ţe
se správci většinou domnívají, ţe registrace zpracování osobních údajů je současně
zmocňuje i k případnému předávání osobních údajů do jiných zemí. V druhé řadě se pak
jedná o fakt, ţe agenda registrace a povolení k předávání osobních údajů do třetích zemí
spolu úzce souvisí, coţ se odráţí i v tom, ţe obě spadají v rámci organizační struktury
ÚOOÚ pod jedno oddělení.
Účelem specifického reţimu pro předávání osobních údajů do třetích zemí
je zajištění odpovídajících garancí pro ochranu předávaných dat. V této souvislosti je
však třeba poznamenat, ţe s ohledem na zásadu teritoriality a svrchované rovnosti členů
mezinárodního společenství se jakékoli prověřování a kontrola v tomto směru
odehrávají výlučně v intencích České republiky a ÚOOÚ je, zejména pro případy
předávání osobních údajů do třetích „nebezpečných“ zemí, odkázán pouze na písemné
podklady dodané ţadatelem o povolení k předávání, resp. na prameny, které je schopen
získat prostřednictvím doţádání (nebo svou činností jinak). Pro tento případ se tedy
jedná spíše o garance formální neţ faktické, jelikoţ skutečný stav věci v místě, kam
budou data předána, není v moci ÚOOÚ zjistit.
Ve vztahu k předávání osobních údajů do jiných zemí lze upozornit na několik
základních skutečností. V prvé řadě je třeba rozlišovat předávání osobních údajů do
zemí Evropského hospodářského prostoru (EU a EFTA), pro něţ platí s odkazem na §

177)

Pro toto zpracování samozřejmě platí i ostatní části zákona o ochraně osobních údajů – povinnosti
zaloţené zákonem.
178)
K tématu a dílčím otázkám s ním souvisejícím srov. blíţe např. Morávek, J. BCR (Binding Corporate
Rules). Právo pro podnikání a zaměstnání, 2009, sv. č. 9, s. 7-14., Morávek, J. Whistleblowing –
praktické otázky. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2009, sv. č. 11, s. 12-20., Morávek, J.
Whisteblowing – zákonná opora. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2009, sv. č. 12, s. 12-17., Pichrt, J.,
Morávek, J. Whistleblowing. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2009, sv. č. 7-8, s. 19-25.
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27 odst. 1 zákona179) zásada volného pohybu dat, a předávání do tzv. třetích zemí. Pro
případy předávání v rámci EHS není třeba poskytovat ţádné zvláštní záruky. 180)
Do třetích zemí je moţné předávat osobní údaje bez poskytování dalších záruk a
povolení zjednodušeně řečeno tehdy, jestliţe se jedná o státy, které ratifikovaly Úmluvu
o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108181), anebo
existuje-li rozhodnutí EU o tom, ţe se jedná o země tzv. bezpečné, tj. země, kde je
předaným osobním údajům poskytována odpovídající ochrana.182)
Problematičtější je případ třetích zemí, které nejsou prostřednictvím příslušných
mezinárodněprávních aktů označeny za ty, které předávaným údajům poskytují
adekvátní ochranu. Pro moţnost předávání údajů do třetích zemí je třeba si vyţádat u
ÚOOÚ povolení k předávání osobních údajů do třetích zemí podle § 27 odst. 4
zákona,183) nestanoví-li pro konkrétní případ předávání zvláštní právní předpis něco

179)

Pro případ státu EFTA se jedná o § 27 odst. 1 ve spolupůsobení s odst. 2 zákona o ochraně osobních
údajů. Mezi těmito sdruţeními je zvláštní reţim.
180)
K tomu ÚOOÚ Často kladené otázky k registrační povinnosti: „Pokud právnická osoba se sídlem
mimo území ČR (i mimo EU) provádí zpracování osobních údajů jako správce na území ČR
prostřednictvím zpracovatelů a nejedná se pouze o přenos OÚ přes území EU, má tento správce
oznamovací povinnost podle § 16 ZOOÚ? Má tuto povinnost i pokud je jiţ registrován v zemi, kde má
sídlo? – Ano, takovýto subjekt má zákonnou povinnost registrovat se u Úřadu jako správce.“
181)
Úmluva byla vyhlášena pod č. 115/2001 Sb.m.s.
182)
Poněkud paradoxně do této skupiny zemí spadají i země, v jejichţ rámci by bylo moţné o
odpovídajících garancích pro ochranu předaných dat s úspěchem pochybovat – vysoké smluvní strany
úmluvy
(subjekty
mezinárodního
práva
veřejného,
které
stranami
úmluvy)
viz
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=108&CM=8&DF=2/9/2007&CL=ENG
183)
K tomu ÚOOÚ v rubrice „Předávání osobních údajů do zahraničí – povolovací řízení“: „…není
dovoleno omezovat volný pohyb osobních údajů, pokud dochází k předání osobních údajů do členského
státu Evropské unie. Do ostatních (tzv. třetích) zemí mohou být osobní údaje předány, pokud zákaz
omezování volného pohybu osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy, k jejíţ ratifikaci dal
Parlament souhlas, a kterou je Česká republika vázána (např. Úmluva … 115/2001 Sb. m. s.) nebo jsou
osobní údaje předány na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie. Informace o těchto rozhodnutích jsou
zveřejňovány ve Věstníku Úřadu…. Obě uvedené skupiny předávání osobních údajů nepodléhají
úřednímu schválení podle zákona, v některých případech, za podmínek § 16 a 18 zákona, je však nutno
zamýšlené zpracování osobních údajů, v jehoţ rámci bude k předávání docházet, oznámit Úřadu pro
ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) postupem podle § 16 zákona. V případech odlišných od dvou
uvedených předávání osobních údajů je správce osobních údajů povinen poţádat Úřad o vydání povolení
k jejich předání. Správce je v ţádosti povinen doloţit některou z podmínek zákonnosti předávání osobních
údajů uvedených v § 27 odst. 3 zákona, současně si však musí být vědom povinnosti dodrţovat ostatní
podmínky zákona vztahující se na celý proces zpracování osobních údajů, jehoţ součástí je také
předávání. O podané ţádosti o povolení rozhoduje Úřad postupem podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve lhůtě 30 dnů, ve sloţitějších případech 60 dnů. Při posuzování ţádosti Úřad vyhodnocuje zejména
kritéria uvedená v § 27 odst. 4 zákona. Pokud jsou údaje uvedené v ţádosti nedostatečné pro posouzení
procesu předání osobních údajů a pro vydání rozhodnutí, je Úřad oprávněn v souladu se správním řádem
řízení přerušit a vyţádat si potřebnou informaci včetně jejího doloţení.“ Vzor ţádosti o povolení
k předávání pak viz http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=41&submenu=43
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jiného.184) V rámci řízení, resp. jiţ v ţádosti samotné pak bude muset být deklarováno,
která ze zákonem předpokládaných garancí (§ 27 odst. 3 zákona)185) pro ochranu tam
předávaných dat bude poskytnuta – opětovně se fakticky jedná o skupinu obecných
skutkových podstat odbodnou právním titulům (viz shora). Při posuzování ţádosti
ÚOOÚ přezkoumává všechny okolnosti související s předáním osobních údajů, zejména
zdroj, konečné určení a kategorie předávaných osobních údajů, účel a dobu zpracování,
s přihlédnutím k dostupným informacím o právních nebo jiných předpisech
upravujících zpracování osobních údajů v příslušné třetí zemi.
Ve vztahu k povolení k předávání osobních údajů do třetích zemí ve smyslu § 27
odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů je dále třeba podotknout, co bývá často ze
strany správců opomíjeno. ÚOOÚ vydané povolení je na dobu určitou, resp. je
vydáváno na dobu v něm uvedenou. Pokud má správce zájem předávat osobní údaje do
dané země i po uplynutí platnosti povolení, a jestliţe nedošlo ke změně ve smyslu, ţe by
tato země získala reţim země bezpečné, musí si poţádat o povolení nové, resp. o
prodlouţení stávajícího povolení. Podání ţádosti ani případné vydání povolení není
zpoplatněno. Řízení o vydání ţádosti je řízením podle správního řádu. Povolení je
individuálním správním aktem zakládajícím právo, budou-li dodrţeny všechny ostatní
povinnosti, k předávání osobních údajů do konkrétní země.

184)

Mezi příklady pak zákon o ochraně osobních údajů v poznámce pod čarou uvádí „§ 5c zákona č.
1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č.
220/2002 Sb., § 71a zákona 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), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., § 35 odst. 3
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a § 4a odst. 3
zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb.“
185)
Uznané případy „garancí“ vypočítává zákon o ochraně osobních údajů ve svém § 27 odst. 3: „(a)
předání údajů se děje se souhlasem nebo na základě pokynu subjektu údajů, (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 poţadavků nebo pokud smlouva obsahuje smluvní doloţky 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
prokáţe právní zájem; v takovém případě lze osobní údaje zpřístupnit jen v rozsahu a za podmínek
stanovených zvláštním zákonem, (d) je předání nutné pro uplatnění důleţitého 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, jejíţ 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 ţivotně důleţitých zájmů subjektu
údajů, zejména pro záchranu ţivota nebo pro poskytnutí zdravotní péče.“
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ÚOOÚ má ve vztahu k povolení pravomoc jej změnit nebo zrušit, a to zejména
na základě rozhodnutí orgánu EU – ve smyslu garancí pro ochranu dat do příslušné
země předávaných.
Vedle uvedeného dělení je od sebe dále třeba lišit případy, kdy dochází
k předávání osobních údajů do třetích („nebezpečných“) zemí v rámci jednoho
podniku186) a případy, kdy jsou údaje předávány do třetích zemí („nebezpečných“)
k rukám třetí osoby (ať jiţ zpracovatele za účelem jejich dalšího zpracování nebo jiného
správce)187). Podstata tohoto rozlišování spočívá v tom, ţe pouze pro prvou skupinu je
moţné uţít jako garance tzv. BRC (Binding Corporate Rules).188) Pro ostatní případy
(pokud se nejedná např. o předávání osobních údajů k subjektu, který je členem tzv.
Safe Harbour,189) nebo se nejedná o předávání se souhlasem subjektu údajů atp.) lze
doporučit jako garanci standardní smluvní doloţky. 190) Zde však nutno poznamenat, ţe
je třeba zvolit doloţky vhodné pro daný typ kontraktu a náleţitým způsobem je upravit.
Z hlediska pracovněprávních vztahů bývá v současné době, zejména v rámci
nadnárodních podniků, v kterých je větší účast amerického kapitálu, diskutována i
v souvislosti s předáváním osobních údajů také praxe známá jako whistleblowing191) –
zejména jako prostředku vnitřního řízení a kontroly,192) stejně tak jako prostředku
sdílení nadnárodních informací podniků s působností na území členských států EU.193)

186)

Míněno ve smyslu komunitárního a unijního pojetí, tj. jako ekonomický celek ohraničený autonomií
rozhodování – tedy jako podnikatelské seskupení, které je „spojením právně samostatných členů do
většího celku sledujícího vlastní podnikatelské zájmy, přičemţ takto vytvořená zájmová jednotka není
nadána právní subjektivitou.“ srov. Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti
obchodního práva a druţstva, II. díl, Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 140.
187)
Vztah správce – správce není omezen pouze na případy vnitrostátního zpracování osobních údajů.
188)
K tomuto srov. např. Morávek, J. BCR (Binding Corporate Rules). Právo pro podnikání a zaměstnání,
2009, sv. č. 9, s. 7-14
189)
K tomuto srov. op. cit. 143
190)
K tomuto viz http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=50&submenu=52.
191)
K tomuto srov. např. Morávek, J. Whisteblowing – zákonná opora, Právo pro podnikání a zaměstnání,
2009, sv. č. 12, s. 12-17, Pichrt, J., Morávek, J. Whistleblowing, Právo pro podnikání a zaměstnání, 2009,
sv. č. 7-8, s. 19-25, Morávek, J. Whistleblowing – praktické otázky, Právo pro podnikání a zaměstnání,
2009, sv. č. 11, s. 12-20, nebo Olšovská, A., Strémy, T. Ochrana majetkových záujmov zamestnávateľa a
whistleblowing, In Qua vadis, pracovné právo?: zborník z vedeckého seminára, Trnava, 27. října 2009,
Trnavská univerzita v Trnave, Právniká fakulta, 2009, CD - 1, ISBN 978-80-8082-313-9
192)
K prostředkům vnitřní kontroly srov. např. Pichrt J. in Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 795. K předávání osobních údajů zaměstnanců do zahraniční pak
srov. např. ÚOOÚ předávání osobních údajů do zahraničí k problémům z praxe – „Předávání osobních
údajů zaměstnanců do zahraničí“
193)
K tomu srov. blíţe Pichrt, J. Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání. 2. vydání, C.
H. Beck, Praha, 2010
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Lze se domnívat, ţe uvedené můţe působit, pokud má podnikatel zájem
předávat, resp. na základě nějakého kontraktu je dokonce zavázán k předávání osobních
údajů (takové předávání je pro plnění kontraktu nezbytné) do zemí mimo EHP, poměrně
komplikovaně a nemusí nutně dávat jasnou odpověď na to, zda lze, či nelze předávat
údaje do konkrétního státu. I kdyţ je např. na stránkách ÚOOÚ194) moţné zjistit, zda se
pro daný případ jedná o „bezpečnou zemi“, lze jako ideální postup doporučit obrácení
se přímo na ÚOOÚ s dotazem, zda je, či není povolení k předávání třeba. Nutno
poznamenat, ţe ani v případě, kdy povolení třeba není, ani v případě, kdy povolení třeba
je a je uděleno, není správce zbaven povinnosti své zpracování osobních údajů
registrovat (stejně tak má povinnost řádně plnit i všechny ostatní povinnosti).
Závěrem tohoto bodu lze učinit jednu poznámku, a to zejména proto, ţe v tomto
bývá někdy v aplikační praxi spatřován problém. V souvislosti s rozšířením
automatizovaných způsobů zpracování osobních údajů byla řešena otázka, zda
v případě, kdy tok dat v procesu zpracování anebo zpracování jako takové ve smyslu
umístění softwaru, který však ovládá subjektu na území České republiky – správce má
software na serveru v zahraničí pouze pronajatý a data přes program pouze „tečou“ –
dochází k předávání osobních údajů do jiných zemí ve smyslu § 27 zákona o ochraně
osobních údajů. Odpovědí je, ţe (s přihlédnutím k technické stránce věci) v tomto
případě k předávání osobních údajů do třetích zemí ve smyslu zákona o ochraně
osobních údajů nedochází. Kromě uvedeného mimo jiné i proto, ţe zde není třetí osoba,
které by byla data předávána a která by je cíleně ze své vůle (na základě závazku
k tomu, kdo je předává) shromaţďovala anebo s nimi uskutečňovala nějaké jiné
dispozice mající povahu zpracování osobních údajů. Uvedený fakt však nezbavuje
správce povinnosti náleţitě (zejména smluvně) ošeřit zabezpečení dat při zpracování
prostřednictvím daného softwaru. Tento racionální přístup k věci vychází zejména
z toho, ţe v dnešní době není z hlediska běţného uţivatele výpočetní techniky moţné

194)

Viz http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=50. Dále pak „Přehled případů předávání osobních údajů
do
zahraničí,
u
nichţ
není
nutno
ţádat
Úřad
o
povolení“
viz
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=41&submenu=44
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zjistit, kudy jsou data z jednoho místa do místa druhého v rámci multimediálního
prostředí směřována.195)

195)

Není vyloučeno, ţe zpráva posílaná mezi uţivateli určitého softwaru prostřednictvím internetu, kteří
sedí v jedné místnosti, můţe podniknout pomyslnou tisícikilometrovou cestu kolem světa, a to hned po
několika serverech.
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8. Konkrétněji k pracovněprávní agendě
Doposavad uvedený výklad představuje nutný teoretický základ pro případ
kaţdého zpracování osobních údajů ze strany zaměstnavatele, ať jiţ zpracovává osobní
údaje na základě povinnosti uloţené mu zvláštním právním předpisem anebo ze své
vlastní vůle (na základě svého vlastního rozhodnutí), a tedy i pro zpracování osobních
údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, tzn. pro zpracování osobních údajů před
vznikem, při vzniku, ale i za trvání pracovního poměru a po jeho skončení.
Nyní je tak moţné se konkrétně věnovat zpracování osobních údajů a jejich
ochraně v jednotlivých fázích pracovního poměru – s ohledem na předmět zkoumání
této práce zejména při jeho vzniku. Důvodem tohoto komplexnějšího přístupu
(neomezování se pouze na vznik pracovního poměru a jednání před ním) je, ţe
zpracování dat je v jednotlivých fázích zpravidla vzájemně podmíněno.
Bude tak v krátkosti věnována bliţší pozornost otázkám, jako je rozsah údajů,
které je moţné zpracovávat před a při vzniku pracovního poměru, za jeho trvání a při
jeho skončení, jaký obsah můţe mít osobní dotazník, jak je nastavena úprava nakládání
s rodným číslem, a konečně, jak vykládat úpravu potvrzení o zaměstnání, o průměrném
výdělku a pracovním posudku, jakoţ i jaké údaje mohou být obsahem osobního spisu.
Následně vyloţená platná právní úprava v oblasti pracovněprávní se vztahuje
obecně k pracovnímu poměru jako hlavnímu pracovněprávnímu vztahu. Není však
vyloučeno, ţe zvláštní (sektorové) právní předpisy obsahují ve vztahu k určitým
povoláním nebo funkcím jisté odchylky. Současně je třeba níţe uvedené body číst
společně se vším, co jiţ bylo vyloţeno ve vztahu k ochraně osobních údajů, jelikoţ
úprava na ochranu osobních údajů se uţije na všechny ty případy, při nichţ
v pracovněprávních vztazích dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnance, ledaţe
by došlo k jejímu úplnému či částečnému explicitnímu, anebo implicitnímu vyloučení
prostřednictvím zvláštního právního předpisu (tj. i zákoníku práce).
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8.1. Rozsah údajů zpracovávaných v jednotlivých fázích pracovního
poměru – zejména při jeho vzniku
8.1.1. Jednání před vznikem pracovního poměru a vznik pracovního poměru
Úpravě jednání před vznikem pracovního poměru byla částečně věnována
pozornost jiţ v bodě 6.4. Nad uvedené je v prvé řadě třeba upozornit na jisté pomatení
dvou rovin, které se v oblasti jak jednání před vznikem pracovního poměru, tak během
jeho trvání v návaznosti na nejasnost právní úpravy objevuje.
Dochází zde k mylným výkladům ohledně moţnosti, resp. nemoţnosti
zaměstnavatele shromaţďovat o uchazeči o zaměstnání, resp. o zaměstnanci určité
údaje.196) Důvodem je jakési koncepční zmatení nebo snad pomýlení si jednak principu
minimalizace zásahu a zachování osobnostních práv (zejména práva na soukromí) a
jednak zásady zákazu diskriminace. Příčinou směšování těchto dvou věcí je snaha
zákonodárce za kaţdou cenu ochránit zaměstnance jako slabší stranu před potenciální
diskriminací. Tato snaha vyjádřená prostřednictvím právní úpravy pak budí dojem, ţe
zaměstnavateli je ve vztahu k určitým údajům zcela zapovězeno se na ně zaměstnance
(uchazeče o zaměstnání) anebo jakékoli jiné osoby dotazovat. Takový výklad, jak bude
následně ukázáno, je chybný.
Z hlediska rozsahu údajů, které můţe zaměstnavatel po uchazeči o zaměstnání
při vzniku pracovního poměru poţadovat, je rozhodující § 30 zákoníku práce.197)
Rozsah údajů je zde vymezen neurčitým pojmem jako údaje, „které bezprostředně
souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy“. Bylo by chybné se v této souvislosti omezovat
pouze na údaje nutné pro identifikaci v rámci pracovní smlouvy či podobné zuţující
přístupy – i kdyţ i takové se vyskytují.
Citované spojení je třeba vykládat jako všechny údaje, které jsou nutné ke
svobodnému a váţnému rozhodnutí zaměstnavatele o tom, ţe s konkrétním

196)

K tomu srov. Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Ke zpracování osobních údajů bývalých
zaměstnanců“
197)
Ustanovení § 30 zákoníku práce „(1) Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska
kvalifikace, nezbytných poţadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplýváli ze zvláštního právního předpisu jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na
fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny. (2) Zaměstnavatel smí vyţadovat v souvislosti s
jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných
osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.“
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zaměstnancem uzavře pracovní poměr, tj. všechny údaje nutné k tomu, aby byla oferta
zaměstnání zaměstnavatele ve vztahu k uchazeči o zaměstnání právním úkonem se
všemi obligatorními náleţitostmi, zejména ve smyslu svobody vůle, resp. absence
omylu. Druhou věcí zde je, ţe na základě získaných údajů nesmí zaměstnavatel při
svém rozhodování o tom, kterého z uchazečů přijme, postupovat diskriminačně. S tím
pak úzce souvisí otázka uchování údajů o úspěšných a neúspěšných uchazečích o
zaměstnání. Účelem prvotního shromáţdění těchto dat je však samozřejmě výběr
vhodného uchazeče.
V této souvislosti bývá někdy uváděn názor, ţe po skončení výběrového řízení
by zaměstnavatel měl neúspěšným uchazečům bez dalšího a úspěšnému po opsání
nutných dat pro trvání pracovního poměru jimi poskytnuté zdroje údajů vrátit anebo je
po předchozí dohodě s nimi zničit a vyrozumět je o tom.198) Proti tomu lze však postavit
i mnohem racionálnější názor, podle kterého je po skončení výběrového řízení ze strany
zaměstnavatele legitimní si zdroje dat (třeba i jen ve zjednodušené podobě – tj.
s vymazanými nadbytečnými daty) ponechat, a to jako důkazní prostředky pro
případnou soudní při, při níţ by zaměstnavatel musel dokazovat, ţe při výběru uchazečů
o zaměstnání nepostupoval diskriminačně, resp. ţe s ohledem na jemu poskytnuté údaje
uchazeči o zaměstnání vybral uchazeče jednoduše nejlepšího. Doba uchování by se zde
rovnala době promlčení ţalobních nároků uchazečů.199)

198)

K tomu Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání“:
„Zaměstnavatel, který má v úmyslu přijmout nového zaměstnance na základě výběrového řízení,
shromaţďuje osobní údaje předem neurčitého počtu osob (uchazečů), které projeví svůj zájem stát se jeho
zaměstnancem, a to bez jejich souhlasu na základě § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., neboť
takové zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření (pracovní) smlouvy uskutečněné na návrh subjektu
údajů (přihláška do výběrového řízení). Dle správního orgánu je jednání o uzavření smlouvy v případě
výběrového řízení na volné pracovní místo ukončeno v okamţiku, kdy je uchazeč vyrozuměn o tom, ţe
nebyl na pracovní místo vybrán, nebo kdy je s ním naopak v případě jeho výběru uzavřena např. pracovní
smlouva. Při posuzování této otázky správní orgán zejména vycházel z § 43b odst. 1 písm. c) zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, dle kterého návrh na uzavření smlouvy, i kdyţ je neodvolatelný, zaniká
dojitím projevu o odmítnutí návrhu navrhovateli. Analogicky tedy platí, ţe v předmětné věci mohl
účastník řízení bez souhlasu uchazeče zpracovávat jeho osobní údaje pouze do okamţiku, kdy mu sdělil,
ţe nebyl na pracovní místo vybrán. Pro další zpracování jeho osobních údajů by poté musel mít jeho
prokazatelný souhlas, neboť nepřijatý uchazeč oprávněně předpokládal, ţe jednání o uzavření pracovní
smlouvy bylo ukončeno. (čj. SKO-0629/07 )“.
199)
K tomu srov. Knapp, K., Švestka, J. Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti občanů, Právo a
zákonnost, č. 6, 1991, s. 330 a násl. „Subjektivní osobní práva vzniklá postiţené fyzické osobě
neoprávněným zásahem do její osobnosti jsou – na rozdíl od subjektivních majetkových práv, konkrétně
od majetkových práv na náhradu škody – nepromlčitelná…..u práva na zadostiučinění v penězích je
právní situace jiná. Právo na zadostiučinění v penězích jako právo, které se svou satisfakční funkcí peněz
podobá reparační funkci majetkového práva, tj. práva na náhradu škody, promlčení jako kaţdé jiné
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Zde je však zásadní připomenout, ţe promlčení se v tomto případě vztahuje
pouze k nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích – s odkazem na ochranu
vlastnického práva je pak z hlediska zaměstnavatele nesporně legitimní (s ohledem na
dikci § 133a OSŘ) nutnou sumou údajů disponovat. Pro případy ţaloby podle § 10
antidiskriminačního zákona je promlčecí doba tříletá (§ 101 občanského zákoníku).200)
Mimo působnost antidiskriminačního zákona platí uvedené obdobně ve vztahu k § 11 a
násl. občanského zákoníku.201)
K ustanovení § 30 odst. 2 zákoníku práce je třeba jako limitující prvek zmínit
jeho § 316 odst. 4, který demonstrativně (z povahy věci lze soudit na to, ţe primárně za
účelem prevence diskriminace202)) vypočítává údaje, které zaměstnavatel od
zaměstnance vyţadovat nesmí. Ustanovení konkrétně stanoví, ţe zaměstnavatel nesmí
vyţadovat údaje, jeţ „bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním
vztahem uvedeným, zejména se tímto míní údaj o (a) těhotenství, (b) rodinných a
majetkových poměrech, (c) sexuální orientaci, (d) původu, (e) členství v odborové
organizaci, (f) členství v politických stranách nebo hnutích, (g) příslušnosti k církvi
nebo náboţenské společnosti, (h) trestněprávní bezúhonnosti“, s tím, ţe „to, s výjimkou
písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliţe je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze
práce, která má být vykonávána, a je-li tento poţadavek přiměřený, nebo v případech,
kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis.“ Tyto informace nesmí
zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob. Z hlediska logického postupu
od menšího k většímu je pak ve vztahu ke vzniku pracovního poměru vykládáno spojení

majetkové právo podléhá, a to v tříleté promlčecí lhůtě. Tato promlčecí doba se počítá od doby, kdy toto
mohlo být uplatněno poprvé (§ 101 OZ).“
200)
K tomu srov. Kühn, Z. Nová ţaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona, Právní rozhledy č. 3,
2010, C. H. Beck, Praha, 2010, s. 77-88. „Přes určité dřívější odlišné názory je dnes jiţ nepochybné, ţe
nároky na materiální satisfakci….se promlčují v obecné promlčecí době dle občanského
zákoníku…..Naproti tomu jiné nároky (pozn. autora: např. nárok na morální satisfakci atp.) z § 10 ADZ
(pozn. autora: adntidiskriminačního zákona) promlčení nepodléhají.“
201)
K tomu srov. např. Eliáš, K. a kolektiv. Občanský zákoník. Velký akademický komentář, 1. svazek,
Linde Praha a.s., 2008, Praha, s. 92-173
202)
K tomu sněmovní tisk č. 1153 – Důvodová zpráva k § 316 zákoníku práce: „V dosavadní úpravě
chybí úprava řešení ochrany majetkových zájmů zaměstnavatele, ale také ochrana osobních práv
zaměstnance v pracovněprávních vztazích. Nedostatek této úpravy se musí dohánět výkladem za pouţití
obecných ústavních východisek vyplývajících z Listiny základních práv a svobod a za pouţití § 7 odst. 2
dosavadního zákoníku práce o postupu podle zásady dobrých mravů.“
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těchto dvou ustanovení tak, ţe jestliţe něco zaměstnavatel nesmí chtít během trvání
pracovního poměru, nemůţe to chtít ani před jeho vznikem.203)
Údaje o sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v
politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboţenské společnosti
(tato skupina je vymezena taxativně) se ve smyslu citovaného ustanovení nacházejí
v reţimu tzv. absolutního zákazu. Zaměstnavatel se na ně, z hlediska striktně
jazykového výkladu ustanovení, nesmí ptát nikdy. S odkazem na výkladovou metodu
systematickou a logickou však toto jiţ neplatí bezvýjimečně. 204) Zbytek demonstrativně
vypočtených údajů je v reţimu zákazu relativního. Zaměstnavatel se na ně smí ptát
tehdy, jestliţe je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, kterou má
zaměstnanec vykonávat. V případě jednání před vznikem pracovního poměru lze mít
tuto podmínku za splněnou vţdy tehdy, jestliţe je nesporné, ţe daný údaj věcně souvisí
s prací, kterou má uchazeč pro zaměstnavatele vykonávat a je pro zaměstnavatele nutný
ke svobodnému a váţnému rozhodnutí o tom, zda daného uchazeče na konkrétní místo
přijmout, či nikoli.
Naznačený poměr § 316 odst. 4 zákoníku práce ve vztahu ke zbytku zákoníku
práce lze ilustrovat na následujícím příkladu.
Př. 17. Zaměstnavatel organizuje výběrové řízení na místo manaţera jedné ze svých
provozoven v Praze. Místo výkonu práce bude sjednáno jako „Hlavní město Praha“.
Během výkonu práce dochází minimálně dvakrát aţ třikrát měsíčně k vyslání
zaměstnance pracujícího na této pozici na sluţební cestu do jiného státu EU. Pracovní
cesty trvají pravidelně pět aţ osm dní.
Zaměstnavatel, vědom si znění § 240 zákoníku práce,205) v rámci dotazníku
předloţeného všem uchazečům poloţil soubor otázek, které musely být zodpovězeny.
Znění otázek bylo následující: „Máte děti? V případě, ţe ano, v jakém věku?“

203)

Obdobné ustanovení obsahuje i zákon o zaměstnanosti v § 12. Tato úprava je ve vztahu k § 316
zákoníku práce svou povahou subsidiární. K tomu srov. Bělina M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 131 a násl.
204)
K tomu viz např. § 103 odst. 1. písm. a), § 105, § 286 odst. 2, zákoníku práce.
205)
Ustanovení § 240 zákoníku práce „(1) Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci
pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo
bydliště jen se svým souhlasem; přeloţit je můţe zaměstnavatel jen na jejich ţádost. (2) Ustanovení
odstavce 1 platí i pro osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud dítě
nedosáhlo věku 15 let, jakoţ i pro zaměstnance, který prokáţe, ţe převáţně sám dlouhodobě pečuje o
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Jedna z uchazeček o danou pozici se k zaměstnavateli dostavila osobně a
konstatovala, ţe mu předává všechny nutné dokumenty a údaje, ale ţe na tyto otázky
neodpoví, jelikoţ jsou dle jejího mínění s odkazem na § 316 zákoníku práce nepřípustné.
Na tento druh otázek, tj. otázek na rodinné poměry, se dle jejího mínění nelze dotazovat.
Dále uchazečka uvedla, ţe pokud zaměstnavatel bude hodnotit její jednání jako
nevyhovění podmínkám výběrového řízení, bude povaţovat výběrové řízení za
diskriminační.
Závěr uchazečky nebyl správný. V případě, ţe se rozhodne podat ţalobu
s odkazem na diskriminační jednání zaměstnavatele, lze předpokládat, ţe nebude
úspěšná. S ohledem na druh vymezené práce a častost zahraničních cest a s ohledem na
běţnou praxi, jeţ je zcela v souladu se smyslem a účelem úpravy pracovní cesty, kdy pro
takovýto typ zaměstnance dochází dle § 42 zákoníku práce k udělení generálního
souhlasu k vysílání na pracovní cesty jiţ v pracovní smlouvě, lze údaje, které se
zaměstnavatel rozhodl zjistit prostřednictvím souboru předloţených otázek, označit za
věcně související se sjednávanou prací. Z principiálního hlediska je zde tedy dána
výjimka ve smyslu § 316 odst. 4 zákoníku práce a zaměstnavatel se na ně dotazovat
můţe (i kdyţ by otázka měla být s ohledem na dikci § 240 zákoníku práce precizněji
formulována). Nelze po něm spravedlivě poţadovat, aby bez moţnosti předchozího
uváţení zaměstnal zaměstnance, který ve smyslu § 240 zákoníku práce musí být
dotazován na kaţdé vyslání na pracovní cestu zvlášť, resp. který můţe i přes předchozí
generální souhlas v pracovní smlouvě vyslání na pracovní cestu zmařit tím, ţe se svým
vysláním vysloví nesouhlas – takovýto zaměstnanec fakticky můţe svým legálním
projevem vůle zaloţit překáţku zamezující mu vykonávat část pracovních úkolů
(sjednávané práce).206)

osobu, která se podle zvláštního právního předpisu povaţuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve stupni II (středně těţká závislost), ve stupni III (těţká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)“
206)
K tomu srov. Kahle, B., Vysokajová, M., Doleţílek, J. Zákoník práce s komentářem, ASPI, Praha,
2007, s. 309 „Zákoník práce umoţňuje vysílání těhotných ţen na pracovní cesty mimo obvod obce jejich
pracoviště (bydliště), ale zaměstnavatel můţe tyto ţeny a ţeny pečující o děti do osmi let věku (nemusí jít v
těchto případech o matku dítěte, ale ţenu, která je má v trvalé péči) vyslat jen s jejich souhlasem. Souhlas
ţeny musí být dán ke kaţdé pracovní cestě. Formu tohoto souhlasu zákon neupravuje. Stejná ochrana je
zákonem zabezpečena i pro muţe pečující o děti do 8 let věku a v případě osamělé zaměstnankyně či
osamělého zaměstnance aţ do 15 let věku dítěte, které má ve své péči.“
K otázce aplikace relevantní právní úpravy na tyto případy srov. rovněţ např. Pichrt, J. in Hůrka, P. a kol.
Pracovní právo v bodech s příklady. 2. vydání, Wolters Kluwer ČR, Praha, 2010, s. 16
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V této souvislosti však nutno poznamenat, ţe pokud zaměstnavatel zaměstnanci
poloţí otázku, na kterou se jej dotazovat skutečně v dané chvíli nesmí, můţe na ni
zaměstnanec odpovědět i vědomě nepravdivě, aniţ by to pro něj mělo nějaké právní
následky.207)
Z hlediska zachování funkčnosti a efektivnosti dané úpravy je i s odkazem na
právě uvedený příklad nutné dojít k závěru, ţe § 316 odst. 4 zákoníku práce je fakticky
ustanovením generálním, jehoţ aplikaci – zejména jde-li o údaje v reţimu zákazu
absolutního – lze vyloučit prostřednictvím aplikace úpravy (ustanovení nebo právního
předpis)208) vůči němu speciální.
Zbývá poznamenat, ţe úpravu zákazu diskriminace a ochrany před ní obsahuje
jednak antidiskriminační zákon209) a jednak v obecné rovině i zákon o zaměstnanosti ve
svém § 4 a § 12 s tím, ţe § 12 zákona o zaměstnanosti210) je třeba číst spolu s § 13 a §
14 zákoníku práce (viz shora). Obsah těchto ustanovení (kategorie dobrých mravů,
zákaz zneuţití práva atd.) fakticky vyjadřuje principiální základ pro jednání před
vznikem pracovního poměru, stejně tak jako pro jeho trvání.
Pokusíme-li se i přes uvedené závěrem tohoto bodu o jisté vymezení obecně
nutných údajů, které vyplývají z propojení personalistických zájmů zaměstnavatele ve
fázi vzniku pracovního poměru a omezení vyplývajících z objektivního práva a
subjektivních práv dotčených osob, lze konstatovat, ţe zaměstnavatel můţe v kaţdém
207)

Toto řešení je například uplatněno v čl. 6 odst. 8 Kodexu ochrany osobních údajů zaměstnanců
vydaného Mezinárodní organizací práce, jenţ se týká citlivých údajů. Rovněţ pak srov. Barancová, H.
Zákoník práce, Komentář, páté vydání, SPRINT, Bratislava, 2007, s. 84
208)
Např. zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o
Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační
sluţbě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační sluţbě).
209)
Z hlediska vymezení působnosti viz § 1 za zohlednění základní terminologie v rámci § 2
antidiskriminačího zákona.
210)
§ 12 zákona o zaměstnanosti „(1) Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona je
zakázáno činit nabídky zaměstnání, které (a) mají diskriminační charakter, (b) nejsou v souladu s
pracovněprávními nebo sluţebními předpisy, nebo (c) odporují dobrým mravům. (2) Zaměstnavatel nesmí
při výběru zaměstnanců vyţadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu,
politických postojů, členství v odborových organizacích, náboţenství, filozofického přesvědčení, sexuální
orientace, není-li jejich vyţadování v souladu s § 4 odst. 3 a 4, dále informace, které odporují dobrým
mravům, a osobní údaje, které neslouţí k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním
právním předpisem. Na ţádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost
poţadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příleţitosti všem
fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání. Ustanovení § 4 odst. 3 platí i zde.“
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případě zpracovat o uchazeči o zaměstnání211): (a) jméno, příjmení, akademický titul;
(v některých případech lze do této kategorie zařadit i rodné příjmení a všechna
předcházející příjmení zaměstnance, resp. uchazeče o zaměstnání), (b) datum narození,
(c) bydliště (trvalé i přechodné), (d) další kontaktní údaje typu e-mail, telefon, atp., (e)
státní příslušnost, (f) údaje o školním vzdělání a kvalifikaci, (g) přehled o předchozí
odborné praxi vztahující se ke sjednávané práci, (h) rodné číslo – vyjádří-li jeho
nositel/nebo zástupce nositele se zpracováním souhlas, anebo vyţaduje-li to zvl. právní
předpis, (i) posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu sjednávané práce, (j) pracovní
posudek z předchozího zaměstnání, (k) u mladistvých osob údaje o rodičích – zpravidla
kontaktní a další potřebné údaje k moţnosti verifikace, (l) všechny další údaje nutné
k tomu, aby se zaměstnavatel mohl svobodně a váţně rozhodnout, zda s uchazečem
uzavře pracovní poměr – tato kategorie má subjektivní povahu.

8.1.1.1. Osobní dotazník
V souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru se nabízí otázka, co
můţe být, resp. jaký můţe být obsah osobního dotazníku. Z dosavadního výkladu je
patrné, ţe je třeba odlišit jednání před vznikem pracovního poměru a samotný vznik
pracovního poměru, a to i z hlediska údajů, které můţe zaměstnavatel od zaměstnance,
resp. uchazeče o zaměstnání poţadovat.
Osobním dotazníkem, který zaměstnavatel předloţí uchazeči o zaměstnání, se jej
můţe dotazovat na osobní údaje v rozsahu, jak byl vymezen v bodě 8.1.1. Odlišná
situace je pak ve vztahu k uchazeči o zaměstnání, s nímţ se zaměstnavatel dohodl na
uzavření pracovního poměru, tzn. došlo k dohodě ohledně celého obsahu pracovní
smlouvy. V tuto chvíli jiţ zaměstnavatel můţe vyţadovat všechny ty údaje, kterými
musí disponovat pro účely personální a mzdové agendy (viz bod 2). Stejně tak se můţe
dotazovat i na údaje, které mají souvislost s výkonem práce jako takovým, a které
prozatím nebyl oprávněn od zaměstnance zjišťovat, jelikoţ jejich znalost nebyla nutná
k moţnosti rozhodnout se o tom, zda s uchazečem uzavře pracovní poměr, či nikoli.
211)

Jedná je o osobní údaje, které mohou být obsaţeny v osobním dotazníku, který zaměstnavatel uţije
pro výběr zaměstnance, resp. uchazeče o zaměstnání v rámci výběrového řízení, nebo i jen zaznamenány
zaměstnavatelem na jiná média, a to i na během osobního pohovoru s uchazečem, či dodány uchazečem o
zaměstnání na základě výzvy zaměstnavatele na různých médiích.
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Pro účely personální a mzdové agendy ve smyslu bodů 2 a 8.1.2 můţe
zaměstnavatel uţít i údaje, které přijatý uchazeč uvedl ve svém dotazníku. Tento
dotazník můţe zaměstnavatel dokonce vloţit do osobního spisu zaměstnance. S tím pak
souvisí jiţ shora uvedené, tj. ţe zaměstnavatel má právo si ponechat dotazník (případně
ve zjednodušené podobě – s vymazanými nadbytečnými údaji) pro účely obrany
v případné při ohledně diskriminačního postupu při výběru uchazečů, a to aţ do doby,
neţ projdou všechny relevantní promlčecí lhůty.212)
Jestliţe však dotazník není do spisu vloţen za zmíněným účelem, ale pouze jako
zdroj dat, musí zaměstnavatel jednak odstranit všechny nadbytečné údaje, jestliţe
takové obsahuje (takový případ však nastane jen zřídka), a jednak musí případnou
jakoukoli změnu v tam uvedených údajích patřičným způsobem zaznamenat – původní
údaj vymazat a nahradit jej údajem novým [v návaznosti na plnění povinnosti dle § 5
odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů].
Konkrétněji lze k obsahu osobního dotazníku ve vztahu k celému myslitelnému
portfoliu pracovních míst a pozic říci, ţe by měl a mohl obsahovat dotaz na:
identifikační údaje uchazeče, tj. jméno, příjmení, datum narození – nikoli však rodné
číslo (k reţimu nakládání s rodným číslem viz následující bod), spolu s kontaktními
údaji uchazeče, tj. adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa atp., státní občanství (nikoli
národnost), dosaţené vzdělání, předchozí praxi atd. Za nepovinné (uchazeč je nemusí

212)

Ve vztahu k jiţ zmíněnému § 133a OSŘ lze upozornit na to, ţe toto ustanovení zakládá specifický
reţim z hlediska břemena důkazního pro případy, kdy ţalobce před soudem uvede skutečnosti, ze kterých
lze dovodit, ţe ze strany ţalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci na základě znaků
vypočtených v písm. a) aţ c) tohoto ustanovení. Pro tento případ nemá ţalobce povinnost unést břemeno
důkazní ve vztahu ke svému tvrzení. Naopak je na ţalovaném, aby postavil příslušné tvrzení na svou
obranu, označil relevantní důkazní prostředky a unesl břemeno důkazní k vyvrácení (popření) tvrzení
ţalobce. Je však třeba poznamenat, ţe ze strany ţalobce nepostačí pouhé ničím nepodloţené tvrzení.
K tomu srov. např. Bukovjan, P. Diskriminace a nerovné zacházení při výběru zaměstnanců, Práce a
mzda, č. 2, 2010, s. 44 a násl., nebo Varvařovský, P. Diskriminace v pracovněprávních vztazích a její
dokazování, Právní fórum, č. 10, 2009, s. 450 a násl. V posledně zmíněném článku autor mj. uvádí
s odkazem na nález pléna Ústavního soudu – Pl. ÚS 37/04, ţe „..osobě, která se cítí být diskriminována,
nestačí pouze tvrdit, ţe k diskriminačnímu jednání došlo, ale ţe musí také prokázat, ţe s ní nebylo
zacházeno odvyklým způsobem. Dále pak musí tvrdit, ţe znevýhodňující zacházení bylo motivováno
diskriminací na základě nepřípustného hlediska; tuto motivaci však jiţ prokazovat nemusí, neboť ta se
v případě důkazu odlišného zacházení předpokládá – je však vyvratitelná a dokazováním lze prokázat
opak. Prvotní je tedy důkaz o neobvyklém, resp. znevýhodňujícím zacházení, který musí podat ţalobce
(stěţovatel).“
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povinně vyplnit) nicméně vhodné údaje, které vypovídají o zaměření uchazeče, lze pak
označit údaje o zájmech a koníčcích atp.213)
Za typickou chybu, kterou si zaměstnavatel snaţí většinou pouze ušetřit práci,
lze v této souvislosti označit kopírování osobních dokladů (zejména občanského
průkazu). Nakládání s občanským průkazem upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis ve svém § 2 odst. 6
stanoví, ţe „je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu
bez souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní
předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak“,
kdy se souhlasem míní informovaný souhlas ve smyslu zákona o ochraně osobních
údajů (viz bod 5.7) – k tomu je s odkazem na § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních
údajů zásadním faktem, ţe ten, kdo občanský průkaz okopíroval (shromáţdil jej jako
zdroj dat), bude muset být schopen po celou dobu drţení jeho kopie prokázat, ţe se
souhlasem disponuje.214)
Došlo-li by k okopírování občanského průkazu bez informovaného souhlasu
jeho drţitele, dopustí se ten, kdo kopii pořídil, přestupku podle § 16a odst. 1 písm. k)
zákona o občanských průkazech. Současně dojde na straně zaměstnavatele k získání
nadbytečného souboru údajů, kdy vedle zmíněných dat jako jsou jméno, příjmení,
213)

Není bez zajímavosti, ţe v Polsku Ministerstvo práce a státní sociální politiky v prováděcím předpise
k § 298 tamějšího zákoníku práce, konkrétně ve vyhlášce ze dne 28. května 1996 č. Dz. U. z 96.62.286,
mimo jiných dokumentů, které má zaměstnavatel pouţívat, uvádí i vzorový osobní dotazník, resp.
dokonce dva vzorové dotazníky. V této souvislosti lze dodat, ţe současná podoba dotazníku je co do
rozsahu údajů relativně minimalistická (obsahuje dotazy na základní identifikační údaje jako je jméno,
příjmení atd., dále na údaje o vzdělání a předchozí praxi, na zájmy, jazykové znalosti, řidičská oprávnění
a číslo dokladu totoţnosti – druhý dodatkový dotazník se pak týká zejména otázek ohledně plnění
vojenské sluţby). Nicméně do nabytí účinnosti novelizace této vyhlášky, která byla uskutečněna
vyhláškou č. Dz. U. 2009.115.971, tj. do dne 5. srpna 2009, byl rozsah v dotazníku uvedených údajů
nepoměrně širší.
214)
K tomu srov. Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Ke kopírování osobních dokladů“: „Pořizování kopií
občanských průkazů a cestovních dokladů je relativně nově upraveno v zákoně č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, a v zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních.... Oba uvedené předpisy stanoví
výslovný zákaz pořizování kopií těchto dokladů bez souhlasu občana, kterému byl předmětný doklad
vydán, přičemţ je odkázáno na institut souhlasu se zpracováním osobních údajů podle § 4 písm. n)
zákona o ochraně osobních údajů. Z uvedeného vyplývá, ţe občanské průkazy a cestovní doklady, tj. i
údaje na nich uvedené, poţívají zvýšenou právní ochranu, neboť pořízení jejich přináší zvýšené riziko
zneuţití těchto osobních údajů, a tedy zásahu do soukromí subjektu údajů (drţitele dokladu). Je proto
pouze na svobodném rozhodnutí drţitele takového dokladu, zda k jeho kopírování svolí. Podmínění
jakéhokoli úkonu, ať na něj má drţitel dokladu nárok či nikoli, předloţením kopie osobního dokladu je
tedy zcela vyloučeno. Obvykle bude zcela dostačující ověření totoţnosti osoby z předloţeného dokladu či
dokumentu obsahujícího jeho identifikační údaje a vyznačení takto provedené identifikace na předkládané
ţádosti, ve smlouvě apod.“
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datum narození a bydliště (nikoli kontaktní adresa viz shora), získá i rodné číslo, číslo
občanského průkazu, fotografii uchazeče, údaj o místu jeho narození, rodném příjmení,
je-li odlišné od příjmení současného, údaj o rodinném stavu (svobodný/vdaná), údaj o
jeho případných zvláštních znacích (jedná-li se o starší typ průkazu) atd., čímţ poruší i
zákon o ochraně osobních údajů (zpracování většího neţ nezbytného souboru dat
k dosaţení sledovaného účelu bez právního titulu).
K rozsahu údajů v rámci osobního dotazníku je samozřejmě moţné říci, ţe můţe
být i jiný, zejména jestliţe dojde ze strany zaměstnavatele k řádnému ošetření otázky
právního titulu – tzn. vyţádá-li si pro moţnost zpracování dotazníkem vyţadovaných
údajů (pořízení kopie občanského průkazu) informovaný souhlas subjektu údajů.
V rámci takového souhlasu můţe zaměstnavatel současně i jaksi přednastavit
(prostřednictvím účelu) dobu, po kterou bude oprávněn na jeho základě údaje
zpracovávat. V tomto směru je však limitován zásadou aktuálnosti dat a případně i
proporcionalitou údajů nutných k dosaţení sledovaného účelu.

8.1.1.2. Nakládání s rodným číslem
Problematika nakládání s rodným číslem bývá relativně často diskutována.
Zejména bývá zcela racionálně v této souvislosti uváděno, ţe na jedné straně je úprava
nakládání s rodným číslem relativně striktní a přísná (mimo jiné i kvůli spolupůsobení
regulace vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů) a na druhé straně je rodné
číslo zavedeno např. jako identifikátor v mnoha veřejně přístupných databázích.215)
Úpravu rodných čísel a nakládání s nimi obsahuje v prvé řadě zákon č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Za zásadní ustanovení ke zmíněné otázce lze označit § 13c tohoto
předpisu. Ustanovení § 13c ve vztahu k moţnostem nakládat s rodným číslem jeho
nositele stanoví, ţe „rodná čísla lze vyuţívat jen (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

215)

K tomu srov. ÚOOÚ k problémům z praxe č. 4/2002 – „Pouţívání rodného čísla“
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závětí; (b) stanoví-li tak zvláštní zákon; nebo (c) se souhlasem nositele rodného čísla
nebo jeho zákonného zástupce.“ [§ 13c odst. 1]. 216)
Z hlediska pracovněprávních vztahů jsou rozhodujícími důvody pro moţnost
nakládání s rodným číslem ty, jeţ jsou uvedeny pod písm. b) a c). Ve vztahu k jednání
před vznikem pracovního poměru přichází v úvahu (snad aţ na výjimky podle
zvláštního právního předpisu – nikoli však zákoníku práce) pouze písm. c). Pro případ
vzniku a trvání pracovního poměru lze (s odkazem na pracovněprávní a mzdovou
agendu) jednoznačně dojít ke zmocnění podle písm. b), nicméně – a to je třeba zdůraznit
– toto nakládání je striktně omezeno na účely vymezené příslušnými zvláštními
právními předpisy.
Tento bod lze pak uzavřít s tím, ţe jestliţe zaměstnavatel musí rodné číslo
zaměstnance předepsaným způsobem uţít, má právo jej od něj poţadovat, stejně tak
jako zaměstnanec je povinen mu jej pro tyto účely poskytnout.217)

8.1.2. Trvání pracovního poměru
Údaje, které zaměstnavatel o zaměstnanci shromaţďuje a dále zpracovává
během trvání pracovního poměru, je moţné rozdělit na ty, které o zaměstnanci
shromaţďovat musí, a na ty, které shromaţďovat o zaměstnanci můţe.
A. Povinnost údaje shromaţďovat je zaměstnavateli uloţena prostřednictvím
právních předpisů z oblasti sociálního zabezpečení, stejně tak jako prostřednictvím
předpisů z oblasti daňové. Řada povinností na vytvoření určitých souborů dat je
zaměstnavateli zaloţena i přímo zákoníkem práce, stejně jako například zákonem o
zaměstnanosti či speciálními sektorovými předpisy upravujícími výkon určitých
216)

K tomu pak § 13c odst. 2 zákona o rodných číslech dodává, ţe „pro vyuţívání rodných čísel se
rodným číslem rozumí i jakákoliv kombinace čísel vyjadřující den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo
čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níţ je moţné dovodit identifikaci fyzické osoby“.
217)
K tomu např. § 25 odst. 5 a 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů: „Zaměstnavatelé jsou dále povinni vést průkaznou evidenci o
uskutečněných platbách pojistného. Na ţádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předloţit údaje
rozhodné pro výpočet pojistného včetně rodného čísla kaţdého zaměstnance.“, resp. „Skutečnosti
uvedené v předchozích odstavcích jsou zaměstnavatelé povinni doloţit.“ Dále například § 10 –
Oznamovací povinnost plátců pojistného, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů., ve znění pozdějších předpisů: „Při plnění
oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance,
případně jiné číslo pojištěnce.“
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povolání nebo činností. Rozsah povinně shromaţďovaných a zpracovávaných údajů
je relativně značně široký. Konkrétněji je o jednotlivých předpisech a povinnostech
zaměstnavatele, stejně jako o rozsahu povinně zpracovávaných údajů, pojednáno
v rámci bodů 2 a 3.
B. Vedle těchto povinně shromaţďovaných (zpracovávaných) údajů zde existuje i
řada údajů (zpracování), které zaměstnavatel sice o zaměstnanci ex lege povinnost
shromaţďovat nemá, avšak jestliţe uzná za vhodné a účelné provádět takové
shromaţďování

(zpracování),

které

je

explicitně

předdefinováno

právním

předpisem, svědčí mu pro něj právě na základě příslušného právního předpisu
právní titul v podobě zákonné licence.
C. Poslední

případ

zpracování,

resp.

shromaţďování

osobních

údajů

zaměstnavatelem o zaměstnanci během trvání pracovního poměru představuje
předem nepředefinované a ani zaměstnavateli nijak neuloţené zpracování osobních
údajů – zpracování, které zaměstnavatel provádí na základě vlastního rozhodnutí.
Stejně tak jako pro tento případ, i pro ostatní shora uvedené musí zaměstnavatel
řádně plnit povinnosti stanovené mu zákonem o ochraně osobních údajů, resp.
případně zvláštními právními předpisy. Podstatný rozdíl zde tak spočívá v tom, ţe
zaměstnavatel v tomto případě nemá zákonnou oporu ve smyslu povinnosti, resp.
moţnosti provádět jiţ přednastavené zpracování.
Tato skutečnost jeho postavení poněkud modifikuje. Pro prvé dva případy
zaměstnavatel nesmí pouze vybočit z mezí určených mu zvláštním právním předpisem.
Zákon o ochraně osobních údajů se pouţije pouze subsidiárně ve vztahu ke speciálně
neupraveným povinnostem. Pro skupinu zpracování subsumovanou pod písm. C) je pak
zákon o ochraně osobních údajů primárním právním předpisem, který zaměstnavateli
vytyčuje meze jeho moţných dispozic se shromáţděnými údaji. Ohledně těchto
zpracování si zaměstnavatel musí sám zjistit, jaký přesný obsah budou všechny jeho
povinnosti (povinnosti správce) mít. V této souvislosti je však zásadní, ţe zaměstnavatel
musí pro toto své zpracování najít právní titul, který spolu s účelem zpracování
osobních údajů bude základním východiskem pro moţnost určit obsah všech ostatních
povinností, stejně tak jako obligatorním předpokladem přípustnosti zpracování – pro
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tento případ se bude zpravidla jednat o § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních
údajů.
S ohledem na všechny myslitelné varianty a moţnosti není vhodné zabývat se
otázkou, o jaké všechny případy zpracování osobních údajů se zde můţe jednat.
Podstatné však je, ţe jelikoţ půjde o zpracování osobních údajů zaměstnance
zaměstnavatelem, bude se muset vţdy jednat o zpracování osobních údajů věcně
související s pracovním poměrem, jehoţ účel bude muset vţdy a výlučně směřovat
k realizaci příslušného pracovního poměru nebo realizaci práv jeho subjektů s ním
souvisejících anebo od něj odvozených (vyplývajících z právních vztahů s pracovním
poměrem souvisejících, anebo od něj odvozených).

8.1.3. Skončení pracovního poměru
Stejně jako skončením pracovního poměru nemusí dojít a zpravidla ani ihned
nedochází k zániku všech právních vztahů, které během něj vznikly (jsou od něj
odvozené či s ním související), např. zaměstnavatel a zaměstnanec mají sjednanou
konkurenční doloţku, zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí mzdu dle § 141 odst. 5 věty
druhé zákoníku práce aţ po skončení pracovního poměru, či zaměstnanci nebo
zaměstnavateli svědčí právo ţalovat na neplatnost skončení pracovního poměru atp., tak
ani moţnost zaměstnavatele zpracovávat osobní údaje zaměstnance (bývalého
zaměstnance) po skončení pracovního poměru ex lege v plném rozsahu nezaniká. Stejně
tak jako v předešlém bodě, tak i pro tento případ platí, ţe povinnost zpracovávat určitou
sumu dat, i kdyţ někdy pouze implicitně uloţenou, zakládají zaměstnavateli zvláštní
právní předpisy.218)
Ne úplně typickým příkladem je v tomto směru např. § 313 a násl. zákoníku
práce – jestliţe má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci vydat pracovní posudek s tím,
218)

K tomu Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Ke zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců“:
„Jestliţe účastník řízení uchovává v osobním spise pouze ty písemnosti (tedy osobní údaje na nich
uvedené), jejichţ uchování je stanoveno právními předpisy, tj. v pracovněprávních vztazích zejména
předpisy o důchodovém a sociálním zabezpečení, daňovými zákony nebo zákony upravujícími nakládání s
rozpočtovými prostředky, jedná se o zpracování v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č.
101/2000 Sb., tedy o zpracování nezbytné pro dodrţení právní povinnosti účastníka řízení, k němuţ není
zapotřebí souhlas subjektů údajů. Obdobně i uchování osobních údajů (písemností) z důvodu
probíhajících, popř. reálně, v dohledné době hrozících soudních a jiných sporů, lze povaţovat za
zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., konkrétně s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) tohoto
zákona, k němuţ také není třeba disponovat souhlasem dotčených subjektů údajů.“
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ţe můţe nastat situace, zejména jestliţe zaměstnanec s obsahem posudku nesouhlasí, ţe
k jeho vydání (vydání nového posudku) můţe dojít aţ po skončení pracovního poměru,
musí zaměstnavatel z povahy věci disponovat příslušnými daty nutnými k tomu, aby
mohl tuto povinnost splnit. Limitujícím prvkem k době jejich uchování je zde opětovně
účel zpracování.
Vedle toho pak zaměstnavatel ve vlastním zájmu musí archivovat určité údaje
k moţnosti prokázání řádného plnění povinností v oblasti daňové a sociálního
zabezpečení,219) ale i jen pro moţnost prokázání řádného postupu podle běţných
pracovněprávních předpisů (zde má částečně přímo povinnost tak činit). 220) Stejně tak
má právo uchovávat nutné údaje k tomu, aby se mohl bránit (podloţit svá tvrzení
relevantními důkazy, resp. unést své břemeno důkazní) v případném sporu o neplatnost
skončení pracovního poměru či proti obvinění z diskriminačního jednání atd. Doba
uchování těchto dat se odvíjí od běhu příslušných promlčecích, resp. prekluzivních lhůt
– objektivních, není-li právním předpisem stanovena doba konkrétní.
V této souvislosti je zásadní zmínit, ţe takto dále zpracovávané údaje nesmí být
po skočení pracovního poměru uţity k jiným neţ zmíněným účelům (zákonem
předdefinovaným – jsou-li uchovávány na základě povinnosti plynoucí přímo ze
zákona).

8.1.3.1. Potvrzení o zaměstnání a o průměrném výdělku, pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je prostředkem, jímţ zaměstnavatel o
zaměstnanci povinně sděluje předem předdefinovaný soubor údajů. Jeho účelem je
zejména prostřednictvím těchto dat, v nichţ se nemůţe odrazit subjektivní hodnocení
zaměstnance a jím vykonávané práce – snad aţ na údaj o způsobu skončení pracovního
poměru – podat budoucímu zaměstnavateli, nebo případně úřadu práce atd., nutné údaje
ke zjištění doby trvání pracovního poměru zaměstnance, dosaţené kvalifikaci atp.
219)

K tomu srov. Z rozhodovací činnosti ÚOOÚ – „Ke zpracování osobních údajů bývalých
zaměstnanců“
220)
Činí tak např. § 31 ve spojení s § 62 zákona o zaměstnanosti, anebo zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů, kdy s odkazem na § 36 odst. 2 lze tuto dobu uchování navázat na
objektivní lhůtu zániku odpovědnosti za správní delikt. Stejné pak platí i pro případy zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nebo zejména zákona č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.
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Potvrzení o zaměstnání můţe být např. z hlediska výše platu rozhodující pro účely
zaměstnání ve státní správě.221)
Konkrétně jeho úpravu obsahuje § 313 zákoníku práce. Potvrzení o skončení
pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci, jenţ u něj pracuje,
resp. pracoval v pracovním poměru (nebo na základě dohody o pracovní činnosti) při
jeho skončení, tj. nejpozději v den, kdy pracovní poměr zaměstnance končí, nikoli tedy
v den, kdy zaměstnanec odpracoval poslední směnu (nespadají-li v jedno). Tuto
povinnost má zaměstnavatel výlučně k zaměstnanci, nikoli tedy např. k jeho novému
zaměstnavateli. K tomuto lze s odkazem na § 294 odst. 1 OSŘ dodat, ţe „ten, kdo
přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyţádat si od něho potvrzení vystavené tím, u
koho naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí sráţkami z jeho
mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen kaţdý zaměstnavatel
vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat; to obdobně platí pro plátce jiných
příjmů (§ 299), z nichţ byly prováděny sráţky, jestliţe bylo jejich provádění ukončeno,
ačkoliv pohledávka není uspokojena.“
V potvrzení o zaměstnání zaměstnavatel uvádí údaje nutné k tomu, aby si
budoucí zaměstnavatel uchazeče mohl udělat představu o základních skutečnostech ve
vztahu k obsahu předchozího pracovního poměru, resp. pracovněprávního vztahu
zaměstnance, spolu s tím, jak zaměstnanec plnil své základní povinnosti (zejména
s odkazem na údaj o způsobu skončení pracovního poměru). Z hlediska budoucího
zaměstnavatele je však potvrzení o zaměstnání spíše podruţným zdrojem takovýchto
informací – primární, z hlediska způsobu plnění pracovněprávních povinností během
trvání pracovního poměru, představuje spíše pracovní posudek.
Potvrzení o zaměstnání (o výši příjmů) se zaměstnanci v případě, ţe
bezprostředně nenavazuje na skončivší pracovní poměr pracovním poměrem novým,
vydává pro úřad práce – rozhodne-li se vyuţít jeho sluţeb.222)
Ustanovení § 313 konkrétně stanoví, ţe zaměstnavatel do potvrzení o
zaměstnání uvede „(a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo
221)

K tomu srov. Hůrka, P. in Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání.
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 242
222)
Dále viz § 39-57 zákona o zaměstnanosti. Podrobněji pak rovněţ srov. Bělina, M. a kol. Pracovní
právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 517 a násl.
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dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání, (b) druh konaných prací, (c)
dosaţenou kvalifikaci, (d) zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z
důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, (e) odpracovanou dobu a
další skutečnosti rozhodné pro dosaţení nejvýše přípustné expoziční doby, (f) zda ze
zaměstnancovy mzdy jsou prováděny sráţky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka,
pro kterou mají být sráţky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených sráţek a
jaké je pořadí pohledávky, (g) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní
kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.“223)
S ohledem na § 2 odst. 1 zákoníku práce je § 313 odst. 1 ustanovením kogentním
(i kdyţ stále jen relativně. Před zrušením části § 2 odst. 1, který vymezuje kogentnost
zákoníku práce, nálezem pléna Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 83/06 bylo
ustanovení § 313 odst. 1 označováno za relativně kogentní. Relativní kogentnost
v tomto případě znamená, ţe se od ustanovení nelze odchýlit jinak, neţli ve prospěch
zaměstnance – odchýlení se od rozsahu vymezených údajů předpokládalo dohodu
zaměstnance a zaměstnavatele.
Tuto svou povahu si § 313 odst. 1 zákoníku práce zachoval i po změně § 2 odst.
1. Data, která v něm jsou vypočtena, jsou povinná a nelze je vynechat. S ohledem na
jazykový a historický výklad ustanovení a účel změny zákoníku práce 224) provedené
zmíněným nálezem lze však dojít k závěru, ţe je stále moţné se dohodou od uvedeného
rozsahu odchýlit (zejména jej rozšířit).225)
Nikdy však není moţné, aby jeho obsahem byly údaje o výši průměrného
výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu
v nezaměstnanosti. Tyto údaje musí být uvedeny na zvláštním potvrzení a výlučně na
ţádost zaměstnance, tzn. zaměstnavatel toto potvrzení není (na rozdíl od potvrzení o
zaměstnání) ex lege povinen zaměstnanci vydat. Vydává jej pouze na jeho ţádost.

223)

Ke konkrétnějšímu vymezení povinných údajů srov. např. Putna, M., in Bělina M. a kol. Zákoník
práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 806
224)
K tomu srov. např. Randlová, N., Daněk, M. Rozhodnutí Ústavního soudu a jeho vliv na zákoník
práce, Práce a mzda, č. 4, 2008, s. 13
225)
Srov. Putna, M., in Bělina M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s.
808
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Odmítne-li zaměstnavatel vydat uvedené doklady, můţe se zaměstnanec
domáhat splnění této povinnosti zaměstnavatele soudní cestou.226)
K úpravě podpory v nezaměstnanosti227) pak zákoník práce z hlediska obsahu
zmíněného zvláštního potvrzení stanoví, ţe „údaje o výši průměrného výdělku a o
dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
je zaměstnavatel povinen uvést na ţádost zaměstnance v odděleném potvrzení“ [§ 313
odst. 2 zákoníku práce].
Vedle potvrzení o zaměstnání je dalším prostředkem pro sdělení údajů ohledně
skončeného pracovního poměru pracovní posudek (potvrzení o pracovní činnosti).
Povinnost zaměstnavatele pracovní posudek vydat je podmíněna ţádostí zaměstnance
(zaměstnanec můţe poţádat jakoukoli formou – doporučit lze však z důvodu
prokazatelnosti ţádost písemnou). Rozsah údajů, které mohou být obsahem pracovního
posudku, je zaměstnavateli předdefinován prostřednictvím neurčitých právních pojmů.
Obsahem pracovního posudku tak mohu být pouze údaje související s výkonem práce
zaměstnance pro zaměstnavatele.
Pracovní posudek by tak měl především obsahovat údaje o funkci, druhu práce,
vztahu k práci, dosaţené kvalifikaci, objektivní hodnocení k úloze zaměstnance
v pracovním kolektivu – zda je svým zaměřením vhodný spíše pro plnění individuálních
úkolů anebo zda mu více svědčí kolektivní práce atp. K tomu lze dodat, ţe „z osobních
vlastností mají být hodnoceny ty, jeţ mají bezprostřední vztah k výkonu práce nebo
funkce, např. iniciativa, plnění pracovních povinností, schopnost řídit a organizovat
práci apod. Zaměstnavatel můţe v pracovním posudku hodnotit, ţe se zaměstnanec v
určité funkci neosvědčil, nemůţe však činit doporučení příštímu zaměstnavateli na
226)

K tomu srov. Kahle, B., Vysokajová, M., Doleţílek, J. Zákoník práce s komentářem, ASPI, Praha,
2007, s. 392 – Z judikatury: „Nesplní-li zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci při skončení
pracovního poměru potvrzení o zaměstnání (§ 60 zák. práce), odpovídá mu za škodu tím vzniklou podle
ustanovení § 187 odst. 2 zák. práce. Škoda, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit, můţe
spočívat téţ v ušlém výdělku zaměstnance u jiného zaměstnavatele, jestliţe s ním tento zaměstnavatel
odmítl bez předloţení potvrzení o zaměstnání uzavřít pracovní smlouvu. Rozsudek NS, sp. zn. 21 Cdo
1491/2002, SJ č. 4/2003, str. 264“; a dále rovněţ: „Bývalý zaměstnavatel je povinen uvádět v potvrzení o
zaměstnání pouze skutečnosti stanovené právním předpisem; uvede-li do potvrzení o zaměstnání údaje
nad zákonem obligatorně stanovený rámec a zaměstnanec s tím nesouhlasí, je třeba ţalobě na vypuštění
tohoto údaje vyhovět. Je-li zaměstnanec s uvedením dalšího údaje nad obligatorně stanovený rámec
srozuměn, a nepoţaduje jeho vypuštění, můţe se domáhat přiměřené úpravy potvrzení o zaměstnání a
poţadovat, aby nesprávný obsah uváděné informace byl změněn tak, aby sporný údaj odpovídal
skutečnosti. R 91/2005.“
227)
Úpravu obsahují zejména ustanovení § 39 aţ 57 zákona o zaměstnanosti.

137

zařazení do určité funkce. Do pracovního posudku nepatří skutečnosti týkající se
rodinného a osobního ţivota zaměstnance.“228) Zaměstnavateli a zaměstnanci však
s ohledem na relativní kogentnost (vyplývající z § 314 odst. 2) tohoto ustanovení
nebrání nic v tom, aby limitaci rozsahu posudku rozšířili.229)
Účelem pracovního posudku je tedy jednak zprostředkovat zaměstnanci, jehoţ
pracovní poměr skončil, jistou zpětnou vazbu od bývalého zaměstnavatele, a jednak – a
to zejména – budoucímu zaměstnavateli zprostředkovat moţnost získat subjektivní
hodnocení k výkonu práce uchazeče. K tomuto lze dodat, ţe z hlediska poptávajícího
zaměstnavatele je zcela legitimní, jestliţe jako podmínku pro moţnost účastnit se
výběrového řízení stanoví předloţení pracovního posudku (vykonával-li zaměstnanec
jiţ nějakou práci). Prostřednictvím pracovního posudku můţe zaměstnavatel získat
jistou představu o vlastnostech zaměstnance v intencích pečlivost – ledabylost, zájem na
dalším rozvoji – pasivita, týmový hráč – individualista atp.
S ohledem na to, ţe v rámci takovéhoto hodnocení se mohou významně projevit
subjektivní prvky (ať jiţ v pozitivním nebo negativním smyslu ve vztahu ke skutečným
vlastnostem zaměstnance), je třeba, aby byl pracovní posudek brán spíše s nadhledem a
jako orientační zdroj informací. Rozhodně by se nemělo jednat o faktor, na němţ
jediném bude záviset, zda si zaměstnavatel zaměstnance vybere, či nikoli.230)
Úpravu pracovního posudku pak konkrétně obsahuje § 314 zákoníku práce,
který stanoví, ţe „poţádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní
činnosti (pracovní posudek), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů zaměstnanci tento
posudek vydat; zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, neţ v době 2 měsíců
před skončením jeho zaměstnání. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající
se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností,
které mají vztah k výkonu práce“ [§ 314 odst. 1 zákoníku práce].
Zákoník práce nijak nelimituje dobu, po kterou můţe zaměstnanec o vydání
pracovního posudku poţádat. Zaměstnanec tak můţe učinit během trvání pracovního
poměru, jakoţ i po jeho skončení. Dochází zde pouze k zakotvení povinnosti
228)

Kahle, B., Vysokajová, M., Doleţílek, J. Zákoník práce s komentářem, ASPI, Praha, 2007, s. 393
K tomu srov. Putna, M., in Bělina M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2010, s. 811
230)
K tomu srov. rovněţ Hůrka, P. in Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované
vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 242
229)
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zaměstnavatele pracovní posudek vydat vţdy, jestliţe o to zaměstnanec poţádá v době
kratší dvou měsíců před skončením pracovního poměru. Jestliţe zaměstnanec o vydání
posudku poţádá dříve, můţe mu zaměstnavatel samozřejmě vyhovět. Dřívějším
vydáním pracovního posudku se však zaměstnavatel nezbavuje případné povinnosti
vydat posudek nový, jestliţe o to zaměstnanec ve zmíněné lhůtě poţádá – ţádost, jeţ
zakládá povinnost zaměstnavatele posudek vydat, můţe zaměstnanec uplatnit pouze
jednou.
Z uvedeného je zřejmé, ţe na rozdíl od potvrzení o zaměstnání obsahuje
pracovní posudek i údaje, které nejsou ryze faktycitního rázu – dává prostor i pro
subjektivní hodnocení bývalého zaměstnavatele. S vědomím toho nabízí zákonodárce
zaměstnanci, nesouhlasí-li s obsahem pracovního posudku, moţnost poţadovat jeho
opravu.
V tomto směru zákoník práce k pracovnímu posudku a potvrzení o zaměstnání
ve svém § 315 stanoví, ţe „nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o
zaměstnání nebo pracovního posudku, můţe se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o
jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloţeno přiměřeně jej
upravit“.231)
Z hlediska úpravy na ochranu osobních údajů je pak v této souvislosti zásadní
zdůraznit zejména princip minimalizace zásahu. V souladu s ním § 314 odst. 2 zákoníku
práce ve vztahu k obsahu pracovního posudku stanoví, ţe „jiné informace o
zaměstnanci neţ ty, které mohou být obsahem pracovního posudku (odstavec 1 věta
druhá), je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“.
Odmítne-li zaměstnavatel pracovní posudek vydat, můţe se zaměstnanec
domáhat splnění této povinnosti zaměstnavatele soudní cestou.

231)

K tomu srov. blíţe např. Putna, M., in Bělina M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2010, s. 813 a násl.
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8.2. Osobní spis zaměstnance
Posledním zákoníkem práce zaměstnavateli pro případ, ţe se pro něj rozhodne,
předdefinovaným zpracováním osobních údajů zaměstnance, kterému zde bude
věnována pozornost, je zpracování osobních údajů zaměstnance v rámci osobního spisu.
V prvé řadě je třeba připomenout, ţe pro tento případ vznikají zaměstnavateli,
jakoţto správci osobních údajů zpracovávaných v osobním spisu, všechny zákonem o
ochraně osobních údajů zakotvené povinnosti (aţ na výjimky, jako je povinnost
registrační).
Jelikoţ jiţ byly mnohé z aspektů tohoto zpracování osobních údajů zmíněny,
bude tento bod zaměřen spíše na úpravu v rámci zákoníku práce.
Obecně lze za účel osobního spisu označit, zejména pro případy větších
zaměstnavatelů, vedení pracovněprávní agendy a usnadnění orientace vedoucích
zaměstnanců v otázce plnění povinností podřízených zaměstnanců vyplývajících jim
z právních předpisů vztahujících se k jimi vykonávané práci, jakoţ i způsobu plnění jim
uloţených pracovních úkolů.
Osobní spis můţe být veden jak v písemné (papírové) podobě, tak ve formě
elektronické atd. Oprávnění k jeho zaloţení vzniká zaměstnavateli vznikem pracovního
poměru, tedy okamţikem, kdy se fyzická osoba stává zaměstnancem.232)
Konkrétně úpravu osobního spisu obsahuje § 312 zákoníku práce. Z dikce jeho
odst. 1: „zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis smí
obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním
vztahu uvedeném v § 3 větě druhé.“ pak jednoznačně vyplývá, ţe zaměstnavatel má
jednak právo na vedení osobního spisu zaměstnance – záleţí tedy na jeho úvaze, zda jej
zaloţí, a dále to, ţe rozsah údajů je omezen prostřednictvím neurčitých právních pojmů
„jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu“. Jak
bude následně naznačeno, rozsah písemností a jejich prostřednictvím osobních údajů
zaměstnance, který lze do osobního spisu vkládat, je relativně široký.

232)

Pracovní poměr pak s odkazem na § 36 odst. 1 zákoníku práce vzniká „dnem, který byl sjednán v
pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, popřípadě dnem, který byl uveden jako den jmenování na
pracovní místo vedoucího zaměstnance“.
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V souladu s principem minimalizace míry zásahu do soukromí z hlediska
rozsahu příjemců dat, resp. subjektů, které mají právo se s obsahem osobního spisu
seznámit, pak zákoník práce ve svém § 312 odst. 2 dále precizuje základ omezení v této
oblasti poloţený zákonem o ochraně osobních údajů, kdyţ stanoví, ţe „do osobního
spisu mohou nahlíţet vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo
nahlíţet do osobního spisu má orgán inspekce práce, úřad práce, soud, státní zástupce,
příslušný orgán Policie České republiky, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské
sluţby“. Uvedený výčet pak není výčtem taxativním.233) K vedoucím zaměstnancům je
vhodné poznamenat, ţe jejich moţnost nahlédnout do spisu je zásadně podmíněna
souvislostí s plněním jejich pracovních úkolů. Stejné platí i ve vztahu k ostatním
oprávněným subjektům (vyjma zaměstnance).
Konečně pak ustanovení § 312 odst. 3 zákoníku práce, zcela v souladu s § 12
zákona o ochraně osobních údajů, zakládá zaměstnanci právo na seznámení se
s obsahem svého osobního spisu, kdyţ toto ustanovení stanoví, ţe „zaměstnanec má
právo nahlíţet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy
dokladů v něm obsaţených, a to na náklady zaměstnavatele.“ V této souvislosti je však
zásadní poznamenat, ţe pro tento případ přístupu k údajům dochází poslední větou §
312 odst. 3 zákoníku práce k vyloučení § 12 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů, a
to na základě zásady lex specialis derogat legi generali Zaměstnavatel je tak povinen
nést zejména náklady spojené s pořizováním si stejnopisů ze strany zaměstnance. To
však neplatí pro šikanózní výkon práva, tj. výkon práva v rozporu s dobrými mravy
(zaměstnanec si kaţdodenně ţádá kopii celého spisu). V takovém případě je moţné
s odkazem na § 14 odst. 1 zákoníku práce ţádost zaměstnance odmítnout.
Z celého portfolia listin,234) které lze do osobního spisu vkládat, je moţné
jmenovat např.

235)

pracovní smlouvu, doklady osvědčující, ţe zaměstnanec má

patřičnou způsobilost k výkonu sjednané práce, potvrzení o zdravotní způsobilosti
zaměstnance pro výkon sjednané práce, osobní dotazník či jiný zdroj dat, které jsou
233)

K tomu srov. Putna, M., in Bělina M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2010, s. 806
234)
K tomu srov. dále např. Janečková, E., Bartík, V., Osobní spis zaměstnance jako zpracování osobních
údajů, Práce a mzda č. 7, rok 2009, ASPI, Praha, 2009, s. 7 a násl. K tomuto srov. rovněţ co je uvedeno u
odkazu č. 213
235)
d´Ambrosová, H. Vedení osobního spisu zaměstnance, Mzdy a personalistika v praxi č. 10, rok 2006,
ASPI, Praha, 2006, s. 25 a násl.
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nutné k plnění povinností zaměstnavatele pro účely pracovněprávní agendy, případně
fotografii zaměstnance, potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele, platový
výměr, všechny podepsané a datované doklady dosvědčující, ţe zaměstnavatel vůči
zaměstnanci splnil svou informační povinnost zaloţenou mu zákoníkem práce, resp.
zákonem o ochraně osobních údajů, vymezení pracovní náplně zaměstnance, v případě,
ţe jsou nařízeny sráţky ze mzdy zaměstnance, rozhodnutí nařizující sráţky ze mzdy,
potvrzení o tom, ţe zaměstnavatel splnil vůči zaměstnanci svou poučovací povinnost
v oblasti BOZP – doklad o absolvování školení BOZP a kaţdý další doklad
dosvědčující absolvování pravidelného doškolování, dohodu o odpovědnosti k ochraně
hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (jinak také dohodu o odpovědnosti, dříve
také jako dohoda o hmotné odpovědnosti), kvalifikační dohodu, dohodu o prohlubování
kvalifikace, dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, písemné potvrzení o
svěření předmětů, nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných
předmětů, za které zaměstnanec odpovídá, souhlas ve smyslu § 304 zákoníku práce,
upozornění na soustavné méně závaţné porušování právních předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci [§ 52 písm. g) zákoníku práce], výzvu na odstranění
neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance [§ 52 písm. f) zákoníku práce],
doklad dosvědčující příslušný stupeň invalidity pro účely plnění povinností
zaměstnavatele podle § 67 a násl. zákona o zaměstnanosti, dohodu o konkurenční
doloţce atd. 236) K rozsahu údajů, které mohou být obsahem pracovního spisu, je však
třeba připomenout, ţe zde stále platí § 316 odst. 4 zákoníku práce a případně i § 12 odst.
2 zákona o zaměstnanosti – k tomuto viz výše.
Limitace moţnosti zaměstnavatele vést osobní spis zaměstnance z hlediska
časového je zaloţena zákonem o ochraně osobních údajů, jelikoţ zákoník práce takovou
úpravu neobsahuje. Konkrétně je tato doba limitována dosaţením účelu – § 5 odst. 1
písm. e) zákona o ochraně osobních údajů. Oprávnění tak bude zpravidla zanikat (nejde236)

K hledisku dělení písemností nezbytných pro výkon práce v pracovněprávním vztahu např. Putna
uvádí dělení na písemnosti, které: (i.) potvrzují kvalifikaci a obecnou způsobilost zaměstnance k výkonu
práce; (ii.) se týkají uzavřeného pracovněprávního vztahu; (iii.) se vztahují k průběhu a skončení
pracovního poměru;
K tomuto pak dále uvádí:„Písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu,
nemohou být různá podání a stíţnosti (zejména anonymní), kterými se třetí osoby obracejí na
zaměstnavatele, a doklady o způsobu jejich vyřízení. Takové dokumenty se týkají toliko vztahu mezi
zaměstnavatelem a třetí osobou. Jestliţe je zaměstnavatel nepojal jako podklad pro vyvození
pracovněprávních důsledků vůči zaměstnanci, nemohu být součástí osobního spisu“ – srov. Putna, M., in
Bělina M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 804

142

li o případ dat, jejichţ uchování je ex-lege zaměstnavateli i po skončení pracovního
poměru/pracovněprávního vztahu uloţeno) při skončení pracovního poměru, vyjma
případů, kdy budou přetrvávat právní vztahy z pracovního poměru vyplývající či z něj
odvozené anebo s ním související (např. spor o náhradu na výdělku atd.). „V takovém
případě bude pro zaměstnavatele nezbytné (pro plnění jeho povinností) některé
shromáţděné informace mít stále k dispozici.“237) – limitace moţnost uchovávat tyto
údaje pak opět vychází ze zákona o ochraně osobních údajů (je navázána na účel).

237)

K tomuto srov. Putna, M., in Bělina M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2010, s. 805
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9. Sankce za porušení povinností podle zákona o ochraně osobních údajů
a nejčastější chyby při zpracování osobních údajů
Závěrem výkladu k obecným otázkám zpracování osobních údajů a zákona o
ochraně osobních údajů se zbývá zmínit o dvou souvisejících věcech. Jedná se o moţné
sankce (ve smyslu veřejnoprávního postihu), které hrozí správci, jeţ se dopustí porušení
povinností dle zákona o ochraně osobních údajů, a současně o shrnutí nejčastějších
pochybení, kterých se při zpracování osobních údajů v rámci pracovněprávní agendy
správci dopouštějí.
Z doposavad uvedeného je zřejmé, ţe správním orgánem, který vykonává dozor
v oblasti ochrany osobních údajů při procesech jejich zpracování podle zákona o
ochraně osobních údajů a souvisejících právních předpisů, je ÚOOÚ. O porušení
zákona o ochraně osobních údajů, zjednodušeně řečeno, koná ÚOOÚ správní, resp.
přestupkové řízení, a to buď na základě stíţnosti, nebo podkladů získaných kontrolou
prováděnou jeho inspektory, či z vlastní iniciativy – typicky např. v oblasti registrace
(viz bod 7.).
Hmotněprávně jsou základními právními předpisy v tomto směru zákon o
ochraně osobních údajů, který vymezuje podmínky z hlediska subjektu případně
páchaného správního deliktu v širším slova smyslu, tj. pro případy správních deliktů
fyzických osob podnikajících a právnických osob (dále také jen správní delikt v uţším
smyslu), jakoţ i přestupků, kde však má zásadní doplňkovou funkci zákon přestupkový
z hlediska nejenom subjektu, ale i objektivní a subjektivní stránky. Obecně jsou pak ve
vztahu k objektivní stránce (a to i pro správní delikty v uţším smyslu) v poměru
speciality právní předpisy, které vymezují podmínky konkrétních zpracování osobních
údajů.238) Pro případy přestupků je přestupkový zákon rozhodujícím i pro procesní
stránku věci (správní řád se k němu uţije subsidiárně).
Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících z hlediska
hmotněprávního v základních obrysech definuje tedy rovněţ zákon o ochraně osobních
údajů (za pomoci zvláštních sektorových právních předpisů). Procesněprávně zde pak
hraje prim správní řád jako základní procesněprávní předpis v oblasti veřejné správy.
238)

Z hlediska personální agendy se můţe jednat například o § 312 zákoníku práce specifikující rozsah
údajů, který je moţné zpracovávat v osobním spisu zaměstnance atp.
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Zákon o ochraně osobních údajů prostřednictvím odkazujících skutkových
podstat tedy vymezuje jednak přestupky (přestupky se vztahují výlučně k fyzickým
osobám a obligatorně vyţadují existenci subjektivní stránky – tj. zavinění konkrétní
fyzické osoby239)), jednak správní delikty fyzických osob podnikajících a právnických
osob (na tyto správní delikty se nevztahuje přestupkový zákon, nevyţaduje se zde
existence subjektivní stránky).
Skutkové podstaty jak přestupků, tak správních deliktů fyzických osob
podnikajících a právnických osob jsou fakticky vymezeny stejně. Ustanovení § 44 odst.
2 zákona o ochraně osobních údajů vymezuje přestupky, resp. § 45 odst. 1 zákon
vymezuje správní delikty fyzických osob podnikajících a právnických osob. Fyzická
osoba, resp. fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba se jako správce nebo
zpracovatel osobních údajů dopustí správního deliktu v širším slova smyslu tím, ţe při
zpracování osobních údajů:
(a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)]
nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění
vyplývající ze zvláštního zákona,
(b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)],
(c) shromaţďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který
neodpovídá stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) aţ h)],
(d) uchovává osobní údaje po dobu delší neţ nezbytnou k účelu zpracování [§ 5
odst. 1 písm. e)],
(e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v
zákoně (§ 5 odst. 2 a § 9),
(f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným
způsobem (§ 11),
(g) odmítne subjektu údajů poskytnout poţadované informace (§ 12 a 21),
(h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování
osobních údajů (§ 13),

239)

K zavinění viz § 3 a 4 přestupkového zákona.
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(i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a 27).
Za spáchání některého z přestupků podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o
ochraně osobních údajů je moţné na základě jeho § 44 odst. 5 uloţit pokutu aţ do výše
1 000 000 Kč. Za spáchání některého ze správních deliktů v uţším smyslu podle § 45
odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů je moţné uloţit dle § 45 odst. 3 pokutu aţ do
výše 5 000 000 Kč.240)
Vedle základních skutkových podstat podle ustanovení § 44 odst. 2 a § 45 odst.
1 zákon o ochraně osobních údajů obsahuje i skutkové podstaty kvalifikované.
Konkrétně pak § 44 odst. 3 ve vztahu k přestupkům podle § 44 odst. 2 jako těţší
následek společný všem skutkovým podstatám, jehoţ naplnění činí příslušnou
skutkovou podstatu kvalifikovanou, uvádí podmínku/okolnost; dopustí-li se fyzická
osoba jako správce nebo zpracovatel přestupku tím, ţe při zpracování osobních údajů
některým ze způsobů podle odstavce 2 (a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního ţivota, nebo (b) poruší povinnosti pro
zpracování citlivých údajů (§ 9). Za naplnění skutkové podstaty přestupku –
kvalifikované skutkové podstaty podle § 44 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů, je
pak moţné ze strany ÚOOÚ uloţit na základě § 44 odst. 4 pokutu aţ ve výši 5 000 000
Kč.
Stejná podmínka/okolnost podmiňující moţnost uplatnění vyšší sankce platí na
základě § 45 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů i ve vztahu k fyzickým osobám
podnikajících a právnickým osobám (pro správní delikty v uţším slova smyslu). Pokuta
v tomto případě můţe dosahovat aţ výše 10 000 000 Kč.
Vedle zmíněných správních deliktů v uţším smyslu a přestupků odst. 1 § 44
zákona o ochraně osobních údajů vymezuje ještě skutkovou podstatu přestupku ve
vztahu k jeho § 15 (povinnost mlčenlivosti). Přestupku podle § 44 odst. 1 zákona se
dopustí fyzická osoba, která (a) je ke správci nebo zpracovateli v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, (b) vykonává pro správce nebo zpracovatele činnosti na základě
dohody, nebo (c) v rámci plnění zvláštním zákonem uloţených oprávnění a povinností
240)

I kdyţ je výše sankce stanovena jednotně, je zásadní vnímat rozdíl mezi závaţností následku, který
můţe být naplněním jednotlivých skutkových podstat způsoben. Je například zřejmé, ţe následek bude
jednoznačně závaţnější, jestliţe dojde ke zpracování osobních údajů bez právního titulu, neţli jestliţe
dojde ke zpracování osobních údajů, které nebylo pouze oznámeno ÚOOÚ.
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přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji, tím, ţe poruší povinnost
mlčenlivosti podle § 15 zákona o ochraně osobních údajů. Za spáchání tohoto přestupku
je moţné dle § 44 odst. 3 zákona uloţit pachateli pokutu aţ do výše 100 000 Kč.
Pro úplnost je pak třeba dodat, ţe novelou241) byla s účinností od 1. dubna 2009
do zákona včleněna ustanovení § 44a (přestupek) a § 45a (správní delikt fyzických osob
podnikajících a právnických osob).
Ustanovení § 44a odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů pak konkrétně
vymezuje skutkovou podstatu přestupku takto:„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
ţe poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem“.242) Za
přestupek podle § 44 odst. 1 zákona je ze strany ÚOOÚ moţné uloţit pokutu aţ do výše
1 000 000 Kč. V případě naplnění skutkové podstaty kvalifikované podle odst. 3 § 44a
zákona, tj. jestliţe byl přestupek podle odst. 1 spáchán „tiskem, filmem, rozhlasem,
televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“,
lze uloţit pokutu aţ 5 000 000 Kč. Stejně je vymezena i skutková podstata, resp.
kvalifikovaná skutková podstata a výše pokuty ve vztahu ke správním deliktům
fyzických osob podnikajících a právnických osob – § 45a zákona.
Rovněţ je třeba poznamenat, ţe stejně jako u všech ostatních případů správních
deliktů (v širším smyslu), tak i pro správní delikty podle zákona o ochraně osobních
údajů (správní delikty v širším slova smyslu) platí, ţe je moţné v jednočinném, resp.
vícečinném souběhu spáchat správních deliktů více.
Ve vztahu ke správním deliktům fyzických osob podnikajících a právnických
osob lze s odkazem na § 46 zákona o ochraně osobních údajů dodat,

243)

ţe právnická

osoba (platí však i pro fyzickou osobu podnikající – § 46 odst. 4) za správní delikt
neodpovídá, jestliţe prokáţe, ţe vynaloţila veškeré úsilí, které bylo moţno poţadovat,

241)

Konkrétně zákonem č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
242)
Zvláštním zákonem ve smyslu těchto ustanovení je § 8b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve
věcech mládeţe), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví zákaz zveřejňovat jméno a příjmení nebo
jiné údaje o mladistvém pachateli nebo dítěti mladším 15 let, které spáchalo čin jinak trestný, které
umoţňují jeho identifikaci. K tomu srov. dále důvodová zpráva k zákonu č. 52/2009 Sb., o změně
trestního řádu, sněmovní tisk č. 443/0 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=443&CT1=0
243)
K problematice přestupků blíţe např. Horzinková, E., Čechmánek, B. Přestupky a správní trestání,
Eurounion, Praha, 2008
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aby porušení právní povinnosti zabránila. Pro správní delikty (v uţším smyslu) je zde
tak zaloţena objektivní odpovědnost s moţností liberace.
Ustanovení § 46 dále ve vztahu k ukládání pokuty (pro správní delikty v širším
smyslu) demonstrativně vypočítává hlediska, k nimţ by měl ÚOOÚ přihlédnout při
jejím vyměřování. Konkrétně se jedná zejména o závaţnost, způsob, dobu trvání a
následek protiprávního jednání a okolnosti, za nichţ bylo protiprávní jednání spácháno.
Jde tedy o obdobné podmínky, které je třeba obecně posuzovat pro případy přestupků
dle přestupkového zákona, resp. pro případy trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších přepisů.244) Tuto úpravu je k určení následku třeba
uţít analogicky.
Ustanovení § 46 odst. 3 pak vymezuje ve vztahu ke správním deliktům (v uţším
smyslu) podmínky zániku odpovědnosti, kdyţ stanoví, ţe „odpovědnost právnické
osoby za správní delikt zaniká, jestliţe správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán“. K
tomu pak ještě zvlášť zákon v § 46 odst. 4 zdůrazňuje, ţe „na odpovědnost za jednání, k
němuţ došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se pouţijí
ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“245) – z hlediska přestupků
obsahuje úpravu zániku odpovědnosti přestupkový zákon.246)
Nutno dodat, ţe moţnosti správního trestání podle zákona o ochraně osobních
údajů nejsou jedinými případy veřejnoprávního postihu, kterého se můţe zaměstnavateli
dostat v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci pracovněprávní agendy,
resp. pracovněprávních vztahů. Je zde třeba pamatovat na zákon č 251/2005 Sb., o
inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,247) či případné postihy ve smyslu zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nebo dle
244)

V případech přestupků je třeba přihlédnout k osobě pachatele, jeho poměrům, dosavadnímu způsobu
ţivota, prostředí, v němţ ţije a pracuje, povaze spáchaného činu, jeho závaţnosti a dalším relevantním
polehčujícím a přitěţujícím okolnostem. Zásadní pro uloţení výše sankce by vţdy měl být rovněţ její
důsledek v podobě jejího významu a poměru k majetkovým poměrům trestaného.
245)
Ustanovení § 45 odst. 5 a 6 zákona o ochraně osobních údajů stanoví: „Pokuta je splatná do 30 dnů
ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uloţení nabylo právní moci.“, resp. „Pokutu vybírá Úřad a vymáhá
místně příslušný celní úřad podle zvláštního zákona. Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.“
246)
Ustanovení § 20 přestupkového zákona konkrétně stanoví : „Přestupek nelze projednat, uplynul-li od
jeho spáchání jeden rok; nelze jej téţ projednat, popřípadě uloţenou sankci nebo její zbytek vykonat,
vztahuje-li se na přestupek amnestie (odst. 1.). Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po
kterou se pro tentýţ skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu (odst. 2).“
247)
Správní trestání podle tohoto zákona upravuje § 10 aţ 37.
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zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, atp. V neposlední řadě zde pak
samozřejmě existují i příslušné skutkové podstaty v rámci trestního zákoníku – ty se
však týkají výlučně fyzických osob.
K otázce postihu správce za nezákonné zpracování osobních údajů lze
s odkazem na bod 2 dodat, ţe vedle právě zmíněných veřejnoprávních aspektů jsou zde
ještě aspekty soukromoprávní. Tyto jsou představovány zejména moţností subjektu
údajů obrátit se na soud s návrhem, aby se správce zdrţel zasahování do jeho
osobnostních práv a současně mu případně poskytl přiměřené zadostiučinění –
podkladem pro tento návrh můţe být jednak § 13 občanského zákoníku a jednak pro
případy diskriminačního jednání i § 10 antidiskriminačního zákona248) – a dále
v případě vzniku škody na straně subjektu údajů moţností podat ţalobu na její náhradu.
Závěrem lze shrnout slibované příklady nejčastějších chyb správců a tedy
nejčastější páchané správní delikty. Zpravidla se jedná o zpracování osobních údajů,
která se neopírá o ţádný právní titul, o zpracování osobních údajů, při němţ rozsah
zpracovávaných údajů překračuje nezbytné minimum, zpracování osobních údajů, při
němţ je doba uchování údajů delší, neţli je doba nutná k naplnění sledovaného účelu,
řádné neplnění povinnosti zabezpečení a povinnosti informační k subjektům údajů,
sdruţování údajů shromáţděných za různými účely, neplnění registrační povinnosti a
zpracování nepřesných údajů.

248)

K poměru těchto dvou ţalob např. Kühn, Z. Nová ţaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona,
Právní rozhledy č. 3, 2010, C. H. Beck, Praha, 2010, s. 77-88
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10. Závěrem ještě k § 316 odst. 4 zákoníku práce spolu s ilustrací
konkrétního příkladu
Shora bylo jiţ několikrát zmíněno, ţe ustanovení § 316 odst. 4 zákoníku práce a
vedle něj příslušná ustanovení zejména zákona o zaměstnanosti se zaměstnavateli snaţí
zamezit v získávání některých informací o zaměstnanci, anebo uchazeči o zaměstnání.
V rámci tohoto bodu bude v krátkosti zmíněno několik případů, kdy je zaměstnavatel
oprávněn relativní, ale i absolutní zákaz vyplývající mu ze zákoníku práce ve vztahu k
získání určitých údajů zaměstnance, resp. uchazeče o zaměstnání překonat. Konkrétně
se bude jednat o údaj o členství v odborové organizaci, o údaj o zdravotním stavu
zaměstnance, resp. uchazeče o zaměstnání.
Závěrem pak bude na moţnosti zaměstnavatele získat údaj o odsouzení
zaměstnance za trestný čin ukázáno hned několik závaţných nedostatků právní úpravy
v tomto směru. Bude komplexněji věnována pozornost právu zaměstnavatele na jeho
získání jak před vznikem pracovního poměru, tak následně i za jeho trvání. Současně
bude upozorněno na praktické důsledky odsouzení zaměstnance za trestný čin na
pracovní poměr jako takový.

10.1. Údaj o členství v odborové organizaci
Co se týče údaje o členství v odborové organizaci, je ve vztahu k němu třeba
v souvislosti s rozebíranou problematikou aplikovat zejména tyto právní předpisy.
V prvé řadě jde o zákon o ochraně osobních údajů (více méně jako celek), a dále pak
zejména zákoník práce, a to konkrétně jeho § 14. odst. 3, § 24 odst. 1, § 46, § 61, § 146
písm. c), § 286 odst. 2, § 316.
Ve vztahu k obsahu těchto ustanovení lze říci, ţe zaměstnavatel sice nesmí
vyţadovat od zaměstnance údaj o členství v odborové organizaci, na druhou stranu však
například musí s odborovou organizací projednat výpověď nebo okamţité zrušení
pracovního poměru zaměstnance (§ 61 zákoníku práce).
Zaměstnavatel musí s odborovou organizací projednat např. i převedení
zaměstnance na jinou práci, neţli odpovídá pracovní smlouvě, jestliţe zaměstnanec s
takovým opatřením nesouhlasí - projednání není třeba v případě, pokud celková doba
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převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce (§ 46). V této souvislosti
dále např. dle § 146 písm. c) zákoníku práce platí i to, ţe sráţky ze mzdy mohou být
provedeny jen k úhradě členských příspěvků zaměstnance a bylo-li to sjednáno v
kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a
odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové
organizace.
Ve vztahu k uvedeným ustanovením je pak z interpretačního hlediska
nejdůleţitější ustanovení § 286 odst. 2 zákoníku práce, které stanoví, ţe „působí-li u
zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za zaměstnance v pracovněprávních
vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům odborová organizace, jíţ je
zaměstnanec členem. Za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v
pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u
zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak.“
Aby zaměstnavatel věděl, vůči které z odborových organizací musí plnit
projednávací povinnost podle zmíněných ustanovení, musí mu být známo, zda je
zaměstnanec členem odborové organizace a případě i které, působí-li jich u
zaměstnavatele více. Nelze si pak představit jinou moţnost, jak tuto informaci
zaměstnavatel získá, neţ-li tu, ţe mu bude zaměstnancem anebo třetí osobou údajů
sdělen. Jelikoţ je zejména v zájmu zaměstnavatele, aby se v tomto směru nedopouštěl
porušování právních předpisů a nevystavoval se zbytečně případným postihům, je
přirozené, ţe podnět ke sdělení informace bude učiněn z jeho strany.
Otázka, která se zde ve světle doposavad uvedeného nabízí, zní, můţe
zaměstnavatel legálně zjistit, zda zaměstnanec je členem odborové organizace, kdyţ
tento údaj nesmí vyţadovat, a per analogia ani zpracovávat? Odpověď na tuto otázku
leţí v rovině interpretační. Aby bylo moţné funkčně (efektivně) v tomto směru
aplikovat právní předpisy, je třeba na jejich celou aplikovatelnou sumu nahlíţet tak, ţe §
316 odst. 4 písm. e) zákoníku práce představuje generální úpravu (ve spojení s § 5 odst.
1 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů), ke kterému jsou § 14 odst. 3, § 24 odst. 1,
§ 46, § 61, § 146 písm. c), § 286 odst. 2 atd. zákoníku práce pro tento případ úpravou
speciální.
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V případě, ţe by docházelo ke zpracování tohoto údaje, lze zpracování opřít o
právní titul § 9 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů - údaj o členství v odborové
organizaci je dle § 4 odst. b) zákona o ochraně osobních údajů citlivým údajem.
Zákonem ve smyslu § 9 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů je tedy třeba rozumět
i zmíněná ustanovení zákoníku práce. Tento titul je pak i základem pro výjimku
z registrační povinnosti [§ 16 zákona o ochraně osobních údajů] dle § 18 odst. 1 písm.
b) zákona o ochraně osobních údajů. Zaměstnavatel je tedy ohledně zpracování tohoto
údaje osvobozen od registrační povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů.
V souvislosti s povinností zpracovávat jen přesné osobní údaje je pak z hlediska
zaměstnavatele ţádoucí, aby změnu ohledně členství v odborové organizaci
zaměstnanec zaměstnavateli neprodleně sdělil, coţ vede k závěru, ţe by dokonce bylo
na místě a ţádoucí, aby měl zaměstnanec v rámci např. pracovní smlouvy uloţenou
povinnost změnu zaměstnavateli neprodleně oznámit.
Z uvedeného je zřejmé, ţe aby zaměstnavatel neporušoval jedno ustanovení
zákona, musí porušit jiné, ledaţe platí výše naznačený poměr mezi příslušnými
ustanoveními. V takovém případě by se však nabízela otázka, zda není § 316 odst. 4
písm. e) zákoníku práce obsoletním ustanovením.

10.2. Údaj o zdravotním stavu zaměstnance
Konkrétně bude v rámci zkoumání otázky moţnosti, resp. nemoţnosti
zaměstnavatele získat údaj o zdravotním stavu zaměstnance věnována pozornost údaji o
těhotenství.
V tomto případě je situace obdobná jako u údaje o členství v odborové
organizaci. Údaj o těhotenství je jako údaj o zdravotním stavu rovněţ citlivým údajem
ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Hierarchická struktura
aplikovatelných ustanovení bude v tomto směru více méně totoţná. Je však třeba do ní
nad relevantní ustanovení zákoníku práce, kterými jsou v tomto směru § 41, § 48 odst.
5, § 53, § 54, § 103, § 105, § 106, § 139, § 150, § 195, § 197, § 238 aţ 242, § 247, §
319, začlenit ještě zvláštní právní předpisy spolu s jejich předpisy provádějícími,
kterými jsou například nařízení vlády 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
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zářením, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a
pracoviště, které jsou zakázány těhotným ţenám, kojícím ţenám, matkám do konce
devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky za nichţ mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, zákon č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších přepisů, atd.
V tomto směru je podstatné zmínit, ţe vypočtená ustanovení zákoníku práce se
vesměs aplikují i na údaj o rodinných a majetkových poměrech [§ 316 odst. 4 písm. b)
zákoníku práce].
Údajem o zdravotním stavu je dále například i údaj o zdravotním postiţení, kdy
v této souvislosti zákoník práce [§ 237 zákoníku práce] ve spojení se zákonem o
zaměstnanosti [§ 67 aţ 84 zákona o zaměstnanosti] ukládá zaměstnavateli povinnost
vytvářet osobám se zdravotním postiţením potřebné pracovní podmínky tak, jak stanoví
právě příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti. Dále musí mimo jiné zaměstnavatel
vést evidenci těchto osob.
Má-li zaměstnavatel určitou sumu takovýchto povinností, nemá jinou moţnost,
neţli si příslušné údaje vyţádat, zpracovávat je a následně dle nich patřičným způsobem
jednat.
I kdyţ se získáním údaje o zdravotním stavu není spojen absolutní zákaz, a jeho
relativní zákaz lze překonat prostřednictvím výjimky podle § 316 odst. 4 zákoníku práce
odkazem na shora uvedené předpisy a ustanovení, bylo by vhodné z důvodu jednotnosti
výkladu a principu právní jistoty k tomuto případu přistoupit spíše shora u informace o
členství v odborové organizaci uvedeným způsobem výkladu.
I kdyţ toto ustanovení [§ 316 odst. 4 písm. a) zákoníku práce] tedy není fakticky
zcela obsoletním, i tak je moţné jej v jistém směru označit za nesystémové. Aby totiţ
zaměstnavatel mohl plnit své povinnosti uloţené mu zákonem např. ohledně povinného
převedení zaměstnankyně na jinou práci v případě těhotenství, rozvrţení pracovní doby
zaměstnanců pečujících o děti, pracovních cest zaměstnanců pečujících o děti, nebo
zaměstnanců vystavených maximální přípustné expozici atd., musí znát jak údaje o
jejich zdravotním stavu (tj. zda zaměstnankyně je či není těhotná, zda zaměstnanec
netrpí nějakou nemocí, jeţ mu neumoţňuje vykonávat danou práci atd.), tak údaje o
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jejich rodinných poměrech (tj. počty a věk dětí, či počet a stav osob, o které osoba
výlučně v domácnosti pečuje atd.).
Obecně tedy platí, ţe zaměstnanec fakticky musí, jestliţe chce volno pro
ošetřování člena rodiny, péči v rámci mateřské, i rodičovské (muţe i ţeny), při převzetí
dítěte do péče atd., oznámit zaměstnavateli informace o své rodině a soukromém a
osobním ţivotě. Z povahy věci je pak zřejmé, ţe tyto údaje musí zaměstnavatel
zaznamenat (zpracovat), a to jednak pro účely plnění povinností uloţených mu zvl.
právními předpisy, jednak pro účely své vlastní evidence a realizaci svých práv a
nároků, a jednak i jen proto, aby je zaměstnanec nemusel prokazovat pokaţdé, kdyţ si
na jejich základě nárokuje nějaké právo, které mu plyne z právních předpisů (zejména
zákoník

práce), pracovní

smlouvy, kolektivní

smlouvy, nebo vnitřního aktu

zaměstnavatele.
Závěrem tohoto bodu zbývá opětovně poznamenat, ţe je zcela zřejmě, ţe v
tomto došlo ze strany zákonodárce ke zmatení a záměně dvou rovin a sice (i.) ochrany
soukromí ve smyslu omezení moţnosti získat informace; a (ii.) zákazu diskriminace na
základě legálně a legitimně získaných informací.
Je nesporné, ţe zaměstnavatel můţe, má a musí na základě právních předpisů (či
za legitimními personalistickými cíly) získat osobní, a to i citlivé údaje o zaměstnanci
za účelem uzavření a trvání pracovního poměru a plnění svých zákonem stanovených
povinností. Osobní údaje však má právo získat pouze v nezbytném rozsahu, tj. limitech
zákona o ochraně osobních údajů (v jeho rámci platí zásada zpracovávat pouze údaje
v rozsahu nezbytném k dosaţení účelu správcem stanoveného - § 5 odst. 1 písm. d),
respektive § 9 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů), nebo jiných zvláštních
právních předpisů. Zaměstnavatel však na základě těchto údajů nikdy nesmí
zaměstnance ţádným způsobem diskriminovat.
Z uvedeného však nelze v ţádném případě vyvodit závěr, ţe by neměla existovat
určitá suma dat, kterou zaměstnavatel nesmí poţadovat a získat nikdy. Její vymezení je
však třeba řádně uváţit. Mezi tyto údaje by bylo moţné zařadit např. údaje o sexuální
orientaci.
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10.3. Možnost získání údaje o odsouzení za trestný čin
Posledním údajem, jehoţ získání zde bude věnována pozornost, je údaj o
odsouzení za trestný čin. V relaci k tomuto údaji bude stručně ilustrována i sloţitost
současné právní úpravy. Zejména bude upozorněno na její jistou nejednotnost a
rozpornost, stejně tak jako na nedokonalost transpozice evropských předpisů.
Ve vztahu k zodpovězení otázky kdy, resp. zda můţe zaměstnavatel po
zaměstnanci, nebo uchazeči o zaměstnání poţadovat informaci o odsouzení za trestný
čin (mimo jiných údajů v reţimu „relativního zákazu“), pomineme-li odkaz na zvláštní
právní předpis a jiné výjimky, je podstatná interpretace dikce (podmínky) „ledaţe je pro
to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána a je-li tento
poţadavek přiměřený“.
Z dikce citovaného ustanovení je zřejmé, ţe tuto informaci nelze poţadovat
plošně od všech zaměstnanců přijímaných do pracovního poměru. Zmíněná limitující
podmínka pak není ani tak vázána na zvláštní povahu činnosti zaměstnavatele, jako na
povahu konkrétní práce, z čeho lze dovodit přímou vazbu na konkrétní práci, kterou by
měl v případě přijetí do pracovního poměru daný zaměstnanec vykonávat s tím, ţe je
třeba pamatovat zejména na princip přiměřenosti.
Při zodpovězení otázky, zda se bude výjimka na ten který případ aplikovat, je
tedy třeba zohlednit všechny relevantní skutečnosti a na základě nich v kaţdém
jednotlivém případě posoudit, zda jsou zákonné podmínky naplněny. Jako příklad lze
uvést situaci, kdy má být zaměstnanec přijímán na pracovní místo, kde při výkonu práce
dochází k dispozici s vysokou finanční hotovostí, či kde zaměstnanec při výkonu práce
přichází do styku s omamnými nebo psychotropními látkami, anebo vysoce
nebezpečnými látkami jako jsou výbušniny, nebo radioaktivní materiál.249)
Nelze však vyloučit ani to, ţe zaměstnavatel můţe mít legitimní zájem na
získání tohoto údaje z důvodu zachování prestiţe a dobrého jména svého podniku.
Uvedeným se pak míní zejména situace, kdy je z hlediska prestiţe a povahy sjednávané
práce ve spojení s činností zaměstnavatele trestní bezúhonnost nezbytnou podmínkou
pro zachování důvěry z hlediska např. obchodních partnerů.
249)

K tomuto dále srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, s.
131 a násl.
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10.3.1. Trestněprávní rozměr problematiky
Pro moţnost podat v tomto směru komplexní pohled na věc je třeba se
v krátkosti věnovat trestněprávním východiskům.
V prvé řadě je nutné si poloţit otázku, jaký účel má trest, resp. známost
informace o odsouzení určité osoby za trestný čin.
V této souvislosti je třeba zaměřit se na § 105 a § 106 TRZ a spolu s tím na to,
jaká z teorií trestu se v rámci trestního práva v České republice aplikuje, resp. jaký účel
má trest mít250). Účelem TRZ, i kdyţ nikoli explicitně vyjádřeným, je „ochrana
společnosti (právních statků) před trestnými činy. Této ochrany se má docílit
individuální a generální prevencí.“251)
I kdyţ nebyla úprava zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů, v rámci západní Evropy úplně běţná, je vhodné ji (jako částečně stále platnou)
v tomto směru pro ilustraci naznačeného připomenout. V této souvislosti trestní zákon
jednak stanovil ve svém § 1, ţe „účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti,
ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob
k čemuţ jako prostředky mají poslouţit pohrůţka tresty, ukládání a výkon trestů a
ochranných opatření“, a jednak v ustanovení § 23 pak ve vztahu k účelu trestu, ţe
„účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit
odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný
ţivot, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti.“
Z uvedeného lze dovodit, ţe se v rámci České republiky aplikuje smíšená teorie
trestu s převazujícími prvky teorie relativní. Lépe a přesněji řečeno má trest v rámci
českého trestního práva mimo jiné působit jako nástroj jak individuální a generální
prevence, tak prevence předběţné a následné.
Tomuto je třeba rozumět tak, ţe v prvé řadě působí trest ve vztahu k pachateli
individuálně preventivně, tj. zabraňuje mu, aby dále páchal trestnou činnost
(individuální prevence následná). Rovněţ se ho také snaţí vychovávat k tomu, aby vedl
250)

K teorii trestu srov. Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná
část, 6. přepracované vydání vycházející z nového trestního zákoníku, Wolters Kluwer, Praha, 2010, s. 42
– v souvislosti s novým trestním zákoníkem se hovoří o tzv. slučovací teorii trestu.
251)
K tomuto srov. Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část,
6. přepracované vydání vycházející z nového trestního zákoníku, Wolters Kluwer, Praha, 2010, s. 39
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řádný ţivot a napříště se spáchání trestného činu zdrţel (individuální prevence
předběţná).
V druhé řadě pak působí na společnost výchovně ve smyslu, aby se její členové
trestné činnosti nedopouštěli (generální prevence předběţná). Uloţením a výkonem
trestu vůči pachateli je pak fakticky na společnost působeno tak, ţe se jí dává ve smyslu
Feuerbachaova pojetí najevo, ţe pohrůţka trestem je myšlena váţně (generální prevence
následná).252)
V relaci k právě uvedenému je zřejmé, ţe k dosaţení účelu trestu (zejména v
jeho generálně preventivní rovině) je třeba, aby společnost byla s případy odsouzení za
trestný čin seznámena a informace o nich jí byly co moţná nejvíce a co moţná nejšířeji
zprostředkovávány. To vše však za dodrţení proporcionálně nastavených limitů, které
musí vycházet z faktu, ţe jedním z účelů trestu je i náprava pachatele. Toto v sepjetí se
skutečností, ţe odsouzení za trestný čin a obecná známost této informace sebou
povětšinou nese značnou míru stigmatizace, vede k závěru, ţe je účelné informaci o
odsouzení zpřístupnit, vţdy však v rámci racionálně nastavených zákonných limitů.
V tomto směru je pak relevantním korektivem § 105 a § 106 TRZ253) a zákon č.
269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Zákonodárce v této
otázce vycházel z premisy, ţe „cejch“ odsouzení na pachatele bude působit výchovně i
po výkonu trestu s tím, ţe potom, co po jistou dobu po výkonu trestu, jeho prominutí,
anebo promlčení povede nepřetrţitě řádný ţivot a prokáţe tím, ţe se polepšil, bude
zbaven i tohoto posledního důsledku spáchání trestného činu.254) Nicméně je třeba
upozornit na to, ţe v určitých případech stanovených zákonem, kdy výkon trestu je sám
o sobě k dosaţení jeho účelu postačující, dochází k zahlazení ex lege ihned po jeho
výkonu,255) tj. např. u peněţitého trestu za nedbalostní trestný čin, u trestu obecně
prospěšných prací, u trestu zákazu činnosti apod., a to za předpokladu, ţe vedle nich
není uloţen trest, na které se takovýto postup nevztahuje.
252)

Srov. Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část, 6.
přepracované vydání vycházející z nového trestního zákoníku, Wolters Kluwer, Praha, 2010, s. 37 a násl.,
nebo Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část, 1. vydání podle nové právní
úpravy účinné od 1. 1. 2010, Leges, Příbram, 2009, s. 346 a násl.
253)
S tím, ţe je třeba vţdy zohlednit speciální právní úpravu vyplývající ze zákona o soudnictví ve věcech
mládeţe pro osoby mladistvé a případně i pro osoby věkem blízké věku mladistvému.
254)
V jistém směru je tato problematika zjednodušena, nicméně pro účely této je uvedené konstatování
postačující.
255)
Za předpokladu, ţe není současně uloţen trest, s nímţ není tato fikce spjata (§ 105 TRZ).
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Ve vztahu k trestu a jeho účelu lze zmínit, co v této souvislosti uvádí
Monstequie. „Přísné tresty jsou vhodné spíše ve státech despotických, jejich hlavní
zásadou je strach, neţ v monarchii nebo v republice, jejich hybnou silou je čest a
občanská ctnost. Ve státech umírněných příčiny, které mohou zameziti mnohé zločiny,
jsou láska k vlasti, hanba a strach z pokárání. Největší trest za špatný čin je ten, ţe bude
někdo z něho usvědčen. Civilní zákony tedy vedou spíše k nápravě a nebudou
potřebovat tolik násilí. V těchto státech se bude dobrý zákonodárce snaţit, aby zločiny
spíše zamezil, neţ je trestal; bude se namáhat, aby napravil spíše mravy, neţ aby trestal.
Čínští spisovatelé stále a stále připomínají, ţe čím více přibývalo trestů smrti, tím byla
bliţší revoluce, a to proto, ţe bylo tím více trestů, čím více upadaly mravy.256)
K účelu trestu pak Montesquie dodává: „řiďme se přírodou, která lidem dala
hanbu, aby jí byly trestány; ať je největším trestem potupa, ţe musí být trestáni. Jestliţe
v některých zemích není potupa následkem trestu, je to vina tyranie, který trestala stejně
zločince jako lidy poctivé“.257)
Z hlediska RZ dluţno dodat, ţe úředním záznamem relevantním ve vztahu
k soukromoprávní rovině je výpis z rejstříku trestů, ve kterém se uvedou všechna dosud
nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uloţených trestů a ochranných
opatření, pokud se podle TRZ na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Výpis
z rejstříku trestů si (na rozdíl od opisu z rejstříku trestů) můţe vyţádat pouze ta osoba,
jíţ se týká, respektive ten, komu k tomu udělila tato osoba plnou moc [§ 11 a násl.
zákona č. 269/1994 Sb.].
Shrneme-li uvedené, pak je zcela opodstatněné, vhodné a k dosaţení účelu trestu
nutné, aby po jistou dobu (do zahlazení odsouzení) po odsouzení za trestný čin byl fakt,
ţe se pachatel dopustil trestného činu, a ţe mu za něj byl uloţen konkrétní trest, znám,
resp. v zákonem stanovených limitech přístupný.

256)

Charles Montesquieu, O duchu zákonů, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda,
2003, s. 116. Dále k tomuto rovněţ nepřímo např. Hart, H. Právo, sloboda a morálka. Kalligram,
Bratislava, 2003
257)
Charles Montesquieu, O duchu zákonů, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda,
2003, s. 119 Dále k tomuto rovněţ nepřímo např. Hart, H. Právo, sloboda a morálka. Kalligram,
Bratislava, 2003.
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10.3.2. Trestní bezúhonnost jako skutková domněnka
V rámci právních předpisů můţeme najít dvojí regulaci na první pohled téhoţ.
Jedná se o úpravu moţnosti získat údaj o trestní bezúhonnosti a o regulaci moţnosti
získat údajů o odsouzení za trestný čin. Neţli bude přistoupeno k vypořádání se
s otázkou konkrétní aplikace § 316 zákoníku práce v tomto směru, je nezbytné
upozornit na rozdílnost uvedených termínů.
Jak pro zpracování osobních údajů, tak pro pracovněprávní vztahy je nezbytné
rozlišovat údaj o trestní bezúhonnosti a informaci o odsouzení zaměstnance za trestný
čin. Rozdíl mezi uvedenými termíny spočívá v tom, ţe údaj o trestní bezúhonnosti je
vyvratitelnou skutkovou domněnkou, jeţ vychází z obecné zkušenosti, kdy se
předpokládá, ţe osoba za trestný čin odsouzena nebyla, pokud nebyl prokázán opak.
Informace o odsouzení za trestný čin je pak jednak důkazem opaku, který tuto
domněnku vyvrací, a jednak samozřejmě jednoznačným faktem a konstatováním
skutečnosti ohledně minulosti konkrétní osoby.
Podstata tohoto rozlišování spočívá v tom, ţe za osobní údaj ve smyslu jak
obecném, tak zákona o ochraně osobních údajů je třeba povaţovat právě aţ údaj o
odsouzení za trestný čin, a to jednak z důvodu, ţe se jedná o jisté specifikum, a na
základě kterého lze identifikovat určitou osobu, resp. v jistém směru ji odlišit od
většiny, a jednak proto, ţe v opačném případě by platilo, ţe by fakticky kaţdý jaksi
zpracovával citlivý osobní údaj (tj. údaj o trestní bezúhonnosti, jestliţe ty se kladlo mezi
něj a údaj o odsouzení za trestný čin rovnítko). Základ pro toto tvrzení lze najít i ve
slovech J. Maštalky: „sdělení informace o tom, ţe osoba za trestný čin odsouzena
nebyla, tedy negativní výpis z trestního rejstříku není moţné povaţovat za údaj o
odsouzení za trestný čin“.258)
Naznačená otázka se však uvedeným ve vztahu k rozebírané problematice
nevyčerpává. Bylo by tomu tak jedině tehdy, kdyby bylo moţné říci, ţe jestliţe není
prokázána ona domněnka, nezpracovává zaměstnavatel fakticky osobní údaje
zaměstnance. Podstata vypořádání se s touto otázkou tkví dále v tom, zda zaměstnali
svědčí právo vyţádat si od zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) informaci o potvrzení,
nebo vyvrácení zmíněné domněnky. Toto potvrzení nebo vyvrácení, resp. informace (v
258)

Maštalka, J. Osobní údaje, právo a my. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2008, s. 24
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materiálním smyslu výpis z rejstříku trestů), která je nositelem údaje o odsouzení za
trestný čin, jiţ osobním údajem je. Ustanovení § 316 zákoníku práce tedy vlastně řeší,
kdy zaměstnavateli svědčí zmíněné právo.
K tvrzení, ţe mezi údaj o trestní bezúhonnosti a údaj o odsouzení za trestný čin
nelze klást rovnítko, je nutné dodat následující. Tento závěr vychází mimo jiné z
faktické, respektive sociologické stránky věci. Ţádný z ostatních údajů uvedených v §
316 odst. 4 zákoníku práce totiţ nedosahuje ve smyslu skutkové domněnky stejné
kvalitativní úrovně jako právě informace o trestněprávní bezúhonnosti, respektive
odsouzení za trestný čin.
Ilustrací budiţ údaj o odborové organizovanosti zaměstnance. V tomto případě,
jestliţe u zaměstnavatele působí odborová organizace, nelze (bez dalších indicií jako je
například

percentuální

odborová

organizovanost

u

zaměstnavatele)

s větší

pravděpodobností tvrdit, ţe zaměstnanec je jejím členem, neţli ţe není a naopak. Dále
například co se týče údajů o rodinných a majetkových poměrech nelze s odkazem na
pravděpodobnost uţ vůbec usuzovat na nějaký stav. Ani ohledně údaje o sexuální
orientaci nelze předpokládat s větší mírou jistoty, zdali je někdo heterosexuální,
bisexuální, nebo homosexuální - i kdyţ ještě před uvolněním společenských poměrů a
jistém volnomyšlenkářství a nastolení určitých společenských trendů v této oblasti
ţivota, které spolu přinesly změny v oblasti morálních hranic mluvit o těchto věcech, by
měl tento údaj obdobnou povahu jako údaj o trestní bezúhonnosti.
Absence jakékoli jistoty, resp. významného pravděpodobnostního předpokladu
svědčícího spíše pro odpověď A, nebo B ve vztahu k některému z uvedených údajů,
platí i pro ostatní v § 316 odst. 4 zákoníku práce uvedené údaje - krom údaje o trestní
bezúhonnosti, resp. odsouzení za trestný čin. Důvod je zřejmý. Skutkové domněnky
vychází z jisté ritualizace a obecného vědomí společnosti ve vztahu k úsudku na určité
skutečnosti. U ţádného z údajů v § 316 odst. 4 zákoníku práce pak obecně neexistuje
taková míra jistoty jako u údaje o trestní bezúhonnosti.
Naznačenou hypotézu lze ilustrovat na ranní jízdě v přeplněném vagónu metra.
Zde se nachází zástupci mnoha skupin lidí (ţeny v plodném věku, trestněprávní
odpovědní, zaměstnanci, na jejichţ pracovišti působí odborová organizace atp.). Většina
z nich bude povaţovat za pravděpodobné, ţe některá z ţen můţe být těhotná, ţe některý
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z přítomných můţe být homosexuál atd. Jejich úsudek bude vycházet jak z vnějších
znaků přítomných, tj. oblečení, tělesných proporcí atd., tak i z obecné zkušenosti. Za
příliš pravděpodobné však jiţ, i kdyţ bude přítomen neoholený a nezcela příjemně
vonící opilý bezdomovec, nebudou povaţovat to, ţe by některý z přítomných byl
odsouzen za trestný čin – budou si téměř jistí, ţe jsou všichni bezúhonní.
K tomuto závěru je povede hned několik důvodů. V prvé řadě to bude
skutečnost, ţe odsouzení nemají ţádné zvláštní vnější znaky nebo znamení, dle kterých
by bylo moţné na toto usuzovat (nicméně ještě ve středověku bylo cejchování
odsouzených trestanců běţné). Dále se jedná o fakt, ţe je v rámci cílové skupiny, tj.
trestněprávně odpovědných, percentuálně méně odsouzených za trestný čin neţli ve
většině příslušných jiných skupin nositelů ostatních v § 316 odst. 4 zákoníku práce
uvedených znaků, respektive údajů, tj. neţli ve skupině zaměstnanců, na jejichţ
pracovišti působí odborová organizace, odborově organizovaných, v plodném věku
těhotných, v rámci společnosti homosexuálů nebo bisexuálů atd.
Z právě uvedených důvodů lze údaj o trestní bezúhonnosti označit za
vyvratitelnou skutkovou domněnku a za údaj kvalitativně odlišný od zbytku skupiny
v rámci § 316 odst. 4 zákoníku práce.
Z uvedeného rovněţ plyne, ţe § 316 zákoníku práce je (i v této části) nesprávně
nastaven. Jeho správná dikce by měla znít na místo údaj o „trestněprávní bezúhonnosti“
- údaj „o odsouzení za trestný čin“. Takováto úprava by pak byla ţádoucí i
z hlediska legislativně technického za účelem zachování jednotnosti pojmosloví ve
vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů, jestliţe má být oběma předpisy vyjádřeno,
ţe se jedná o totoţný (citlivý údaj) údaj.
V této souvislosti není bez zajímavosti ve vztahu k otázce trestní bezúhonnosti,
resp. odsouzení za trestný čin zmínit genezi úpravy zákona o ochraně osobních údajů
z hlediska vymezení citlivých údajů v ustanovení § 4 písm. b) a současně provést
komparaci s úpravou slovenského zákona na ochranu dat a srovnání s dikcí směrnice
95/46/ES.
Zákon o ochraně osobních údajů v současně platném a účinném znění vymezuje
citlivé údaje tak, ţe se jimi rozumí: „osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém
nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,
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náboţenství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a
sexuálním ţivotě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je
také biometrický údaj, který umoţňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu
údajů“.
Uvedená definice prodělala během platnosti zákona jisté změny, kdyţ bylo
původního znění, tj., ţe se rozumí „citlivým údajem osobní údaj vypovídající o
národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v
politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnaneckých organizacích,
náboţenství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním
ţivotě subjektu údajů“, novelou (zákonem č. 177/2001 Sb.) modifikováno tak, ţe se
rozuměl „citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo
etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,
náboţenství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním
ţivotě subjektu údajů“. Dané ustanovení dále přeformuloval zákona č. 439/2004 Sb. tak,
ţe se rozuměl „citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo
etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,
náboţenství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a
sexuálním ţivotě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu
údajů“. Posledně zmíněné znění pak do dnešní podoby transformoval aţ zákon č.
170/2007 Sb.
Ohledně údaje o trestní bezúhonnosti, resp. odsouzení za trestný čin pak tedy
došlo ke změně z původního „o trestní činnosti“ na „odsouzení za trestný čin“.
Takovýto posun je třeba označit za racionální, jelikoţ s hledem na zásadu, ţe kaţdý je
povaţován za nevinného, pokud mu pravomocným a odsuzujícím rozsudkem soudu
nebyla jeho vina vyslovena, resp. s odkazem na čl. 40 odst. 2 Listiny základních práva a
svobod, dle něhoţ „kaţdý, proti němuţ je vedeno trestní řízení, je povaţován za
nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina
vyslovena“, byla původní dikce v rozboru s citovaným ustanovením ústavního pořádku.
Důvodem pro uvedené tvrzení je mimo jiné i to, ţe údaj o odsouzení za trestný čin je
pojmově jednoznačný, jelikoţ se jedná se o údaj o tom, ţe byla osoba pravomocně
odsouzena, kdeţto ve smyslu dřívější formulace, tj. „údaj o trestné činnosti“, bylo

162

moţné povaţovat za citlivý údaj jakoukoli informaci o trestné činnosti, tedy i údaj o
trestněprávní bezúhonnosti a dle některých názorů i údaj o zahájení trestního řízení.
V této souvislosti není dále bez zajímavosti, ţe směrnice 95/46/ES neoperuje
s pojmem citlivý údaj, nýbrţ s pojmem zvláštní kategorií údajů [v rámci svého čl. 8
odst. 1], kdyţ stanoví, ţe „členské státy zakáţí zpracování osobních údajů, které
odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboţenské nebo filozofické
přesvědčení, odborovou příslušnost, jakoţ i zpracování údajů týkajících se zdraví a
sexuálního ţivota.“
Jak vidno, směrnice v příslušném ustanovení nijak přímo neoperuje ani s údajem
o odsouzení o trestný čin, ani s údajem o trestněprávní bezúhonnosti. Aţ teprve čl. 8
odst. 5 stanoví, ţe „zpracování údajů týkajících se protiprávního jednání, rozsudků v
trestních věcech nebo bezpečnostních opatření lze provádět pouze pod kontrolou
orgánu veřejné moci nebo pokud vnitrostátní právo stanoví vhodná zvláštní ochranná
opatření, s výhradou výjimek, které mohou být uděleny členským státem na základě
vnitrostátních předpisů upravujících vhodná zvláštní ochranná opatření. Úplná sbírka
rozsudků v trestních věcech musí být v kaţdém případě vedena pod kontrolou orgánu
veřejné moci. Členské státy mohou stanovit, ţe údaje týkající se správních sankcí nebo
rozsudků v občanských věcech budou rovněţ zpracovávány pod kontrolou orgánu
veřejné moci.“
Z vedeného je zřejmé, ţe směrnice ponechává na členských státech, jakým
způsobem si upraví nakládání s údajem o protiprávním jednání (tj. jak trestněprávně, tak
správněprávně trestatelném). Stát je v tomto směru limitován zejména zásadou
neomezování svobody pohybu údajů v rámci EU, resp. EHP. Z dikce citovaného
ustanovení směrnice však rovněţ vyplývá, ţe jestliţe státy zavedou vhodná ochranná
opatření pro dispozice s údajem o protiprávním jednání a s rozsudky v trestních věcech,
je moţné takovéto údaje zpracovávat buďto úplně mimo rámec zákona o ochraně
osobních údajů anebo v zavedeném obecném reţimu – tzn. ţe v takovou chvíli není
nutné zahrnout zmíněný údaj přímo do skupiny údajů citlivých. Úplná sbírka rozsudků
v trestních věcech pak musí být v kaţdém případě vedena pod kontrolou orgánu veřejné
moci.
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K tomuto lze učinit poznámku, ţe v rámci České republiky je moţné vidět řádné
splnění zmíněných podmínek jiţ v tom, ţe (i.) rejstřík trestů jako úplnou sbírku
rozsudků v trestních věcech vede rejstříkový soud, a ţe (ii.) výpis z rejstříků trestů můţe
dostat pouze osoba, jíţ se výpis týká (a další subjekty stanovené zákonem – typicky
soud, státní zástupce atp.), kdy obsahem jsou všechna dosud nezahlazená odsouzení
včetně údajů o průběhu výkonu uloţených trestů a ochranných opatření, pokud se podle
zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen, a dále v tom, ţe (iii.) opis
z rejstříku trestů si mohou vyţádat pouze subjekty uvedené v zákoně o rejstříku trestů
s tím, ţe jeho obsahem jsou všechny údaje o kaţdém odsouzení osoby, které se opis
týká, a všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření jakoţ i o
zahlazení odsouzení. V opise se uvádějí i údaje z evidence podmíněného zastavení
trestního stíhání, podmíněného odloţení návrhu na potrestání a jiné významné
skutečnosti pro trestní řízení, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Tento reţim je
pak za současného působení principů ochrany osobních údajů dostatečný ke splnění
povinností státu předpokládaných zmíněným ustanovením směrnice.
Začleněním údaje o odsouzení za trestný čin do skupiny citlivých údajů tak
zákonodárce poskytl danému údaji silnější ochranu, toto však učinil na úkor účinků
trestu - částečně omezil působení směrem k účelu trestu v oblasti prevence obecně (tj.
jak generální a individuální, tak předběţné a i následné).
Bez zajímavosti není poznamenat, ţe Úmluva č. 108 operuje stejně tak jako
směrnice 95/46/ES s pojmem zvláštní skupina údajů, který vymezuje rovněţ mimo
ustanovení obsahující definice relevantních pojmů. Obecným ustanovením obsahujícím
definice je čl. 2 Úmluvy. Skupinu zvláštních údajů úmluva vymezuje aţ v čl. 6, který
stanoví, ţe „osobní údaje prozrazující rasový původ, politické názory, náboţenské nebo
jiné přesvědčení, jakoţ i osobní údaje týkající se zdraví nebo pohlavního ţivota smějí
být zpracovávány automatizovaně jen tehdy, jestliţe vnitrostátní právní řád stanoví
vhodné záruky. Stejně tomu je u osobních údajů týkajících se odsouzení za trestný čin.“
V této souvislosti lze pak odkázat na jiţ uvedené ohledně záruk a zopakovat, ţe i
v případě, ţe by byl údaj o odsouzení za trestný čin zařazen o kategorie údajů běţných,
byly by poţadavky úmluvy na poskytnutích vhodných záruk naplněny, jelikoţ právě
specifický reţim, který vychází ze zákona o rejstříku trestů, lze povaţovat za
rozhodující prvek v tomto směru.
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Šťastněji uchopenou transpozici citovaného ustanovení směrnice 95/46/ES neţli
v zákoně o ochraně osobních údajů, nalezneme např. ve slovenském zákoně na ochranu
osobních údajů, tj. zákoně č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení
neskorších predpisov. Tento vymezuje skupinu zvláštních údajů v rámci svého § 8 odst.
1 takto : „spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické
názory, náboţenskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo
politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia
alebo pohlavného ţivota, sa zakazuje.“ Slovenská úprava do zvláštní kategorie údajů
neřadí údaj o odsouzení za trestný čin. Slovenský zákonodárce nicméně neopomněl
reflektovat povinnost státu poskytnout údaji o odsouzení za trestný čin zvláštní způsob
ochrany, a v rámci § 8 odst. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. stanovil, ţe „spracúvanie
osobných údajov o porušení ustanovení predpisov trestného práva, priestupkového
práva alebo občianskeho práva, ako aj o výkone právoplatných rozsudkov alebo
rozhodnutí, môţe vykonávať len ten, komu to umoţňuje osobitný zákon.“ Zvláštním
zákonem se v tomto směru rozumí například § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 153/2001 Z.
z., o prokuratuře, v znení neskorších predpisov, § 52 zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb., o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z., o Policajnom zbore, v znení neskorších
predpisov.
Z uvedeného je patrné, ţe slovenský zákonodárce zvolil výše naznačený způsob
poskytnutí zvláštní ochrany předmětnému údaji, kdyţ v rámci zákona o ochraně
osobních údajů pouze konstatuje, ţe dispozice s osobním údajem o odsouzení za trestný
čin je moţná toliko za podmínek stanovených zvláštním právním přepisem, tj. např.
slovenským přestupkovým zákonem.

10.3.3. Možné důsledky zjištění informace o odsouzení za trestný čin
za trvání pracovního poměru
V návaznosti na shora uvedené není od věci se v krátkosti zmínit o důsledcích,
které můţe mít zjištění informace o odsouzení za trestný čin za trvání pracovního
poměru.
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Jestliţe má zaměstnavatel po zaměstnanci právo při uzavírání pracovní smlouvy,
resp. při vzniku pracovního poměru poţadovat údaj o odsouzení za trestný čin, resp. je
oprávněn tuto informaci (změnu v tomto stavu - rozuměj odsouzený/neodsouzený)
poţadovat, má právo na její sdělení i kdykoli během jeho trvání. Bylo by dokonce
vhodné, aby zaměstnavatel v pracovní smlouvě, nebo vnitřním předpisu zakotvil
povinnost zaměstnance informovat ho o tom, ţe byl odsouzen za trestný čin – to platí
pouze pro typově takové trestné činy, ţe je znalost této informace pro zaměstnavatele
v tomto směru rozhodná a nutná.
V této souvislosti je jistě zajímavé upozornit na § 6a odst. 5259) zákona č.
455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění zákona č. 155/2010 Sb., který
stanovil, ţe „uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec je povinen podnikateli nebo
osobě, která jedná za podnikatele v pracovněprávních vztazích, do 15 dnů písemně
oznámit, ţe proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K oznámení připojí kopii usnesení
o zahájení trestního stíhání nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně
označení orgánu, který jej vydal.“
Nabízí se otázka, jaké můţe mít informace o tom, ţe byl zaměstnanec odsouzen
za trestný čin, jestliţe se o ní zaměstnavatel během trvání pracovního poměru dozví,
důsledky. Tato však nemá pouze jednu odpověď, resp. odpověď na ni závisí na několika
zásadních skutečnostech. Moţné scénáře jsou následující.
V prvé řadě se jedná o případ, kdy by byl zaměstnanec povinen sdělit tuto
informaci zaměstnavateli při vzniku pracovního poměru a tuto svou povinnost by
nesplnil. V takovém případě je třeba postupovat podle § 18 zákoníku práce ve spojení s
§ 34 a násl. OZ. V této souvislosti je na místě připomenout, ţe pracovní smlouva je
dvoustranný právní úkon s tím, ţe pracovní poměr vzniká úplnou a bezpodmínečnou
akceptací oferty. Je-li zaměstnavateli zamlčena tato zásadní informace, nemá jím
učiněný právní úkon všechny obligatorní náleţitosti, resp. zaměstnavatel svůj právní
úkon činí v závaţném omylu. Právním důsledkem tohoto fatálního nedostatku právního
úkonu zaměstnavatele je však s odkazem dikci § 20 zákoníku práce ve znění nálezu

259)

Ustanovení § 6a odst. 5 ţivnostenského zákona se vztahovalo ke koncesované ţivnosti ochrany
majetku a osob.

166

Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. jen jeho relativní neplatnost260) – taková konstrukce je
však v rozporu se základními civilněprávními východisky a zvyklostmi.
Jestliţe tedy dojde ze strany jedné ze smluvních stran, s odkazem na předmět
zkoumání této práce, zaměstnance, ke sdělení lţivého údaje (ať jiţ úmyslně, nebo
neúmyslně), na který je druhá smluvní strana v konkrétním případě oprávněna se
dotazovat (tj. např. odsouzení za trestný čin), bylo by třeba takovýto případ posuzovat
podle § 18 a násl. zákoníku práce a případně i podle § 49a OZ. Dle § 49a OZ je právní
úkon neplatný, jestliţe jej jednající osoba učinila v omylu vycházejícím ze skutečnosti,
jeţ je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl
vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněţ neplatný, jestliţe omyl byl
touto osobou vyvolán úmyslně. Pouhý omyl v pohnutce jednání však právní úkon
neplatným nečiní.
Pokud by tedy zaměstnavatel při uzavírání pracovní smlouvy jednal v omylu,
který by byl pro uzavření pracovní smlouvy rozhodný, a osoba ucházející se u něho o
zaměstnání svým jednáním tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět, pak by
pracovní smlouva nebyla platná – byla by relativně neplatná, tzn. byla by platná, dokud
by se neplatnosti ten, kdo je takovým úkonem dotčen (zaměstnavatel), neplatnosti
nedovolal.261)
Druhou situací je stav, kdy byl zaměstnanec odsouzen za trestný čin během
trvání pracovního poměru. Zde je moţné rovněţ rozlišit několik moţných scénářů.
V prvé řadě jde o to, zda zaměstnanec splnil svou povinnost vůči zaměstnavateli
(zakotvenou např. v pracovní smlouvě) a sdělil mu tuto informaci, nebo zda tuto
povinnost nesplnil a úmyslně ji zamlčel. V druhé řadě je zde pak otázka druhu trestu, ke
kterému byl zaměstnanec odsouzen, resp. trestného činu, za který byl odsouzen.
V tomto směru se pak nabízí další varianty: Zaměstnanec (i.) byl odsouzen za
trestný čin, čímţ ztratil předpoklady (způsobilost) k jím vykonávané práci, ve smyslu
ztráty předpokladu trestní bezúhonnosti jako zákonné podmínky pro výkon určitého
zaměstnání nebo funkce; (ii.) byl odsouzen za trestný čin, který je relevantní ve shora
zmíněním smyslu k zaměstnanci vykonávané práci ze strany zaměstnavatele; (iii.) byl
260)

Drápal, L. in Bělina, M. a kol. Pracovní právo 4. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 121
V této souvislosti je třeba pamatovat na to, ţe „neplatnosti se nemůţe dovolat ten, kdo ji sám
způsobil.“ - § 20 zákoníku práce
261)
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odsouzen za trestný čin, jenţ není relevantní ve vztahu k zaměstnanci vykonávané práci
ze strany zaměstnavatele; Konečně pak přichází v úvahu poslední moţnost, coţ
představuje propojení otázky odsouzení a trestu, tj. případ (iv.) kdy není podstatné, za
jaký trestný čin byl zaměstnanec odsouzen, ale to, k jakému trestu byl odsouzen, resp.
zda uloţený trest znemoţňuje zaměstnanci vykonávat práci (tzn. zda se jedná např. o
trest zákazu činnosti, nebo nepodmíněný trest odnětí svobody).
Na tomto místě je třeba upozornit na jednu zásadní skutečnost. Právě popsané
varianty představují teoretickou úvahu – zejména z hlediska toho, zda se zaměstnavatel
o odsouzení zaměstnance za trestný čin dozví. V praxi budou totiţ orgány činné
v trestním řízení po zjištění pachatele zaměstnavatele kontaktovat v této věci a
dotazovat se ho na poměry pachatele262) – zejména pak ve smyslu svědomitosti plnění
pracovních úkolů atp. Důvodem tohoto postupu orgánů činných v trestním řízení je
zjistit všechny relevantní skutečnosti o osobě pachatele a jeho poměrech, aby mu mohl
být vyměřen odpovídající trest v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe,
zásadou spravedlnosti rozsudku a trestu a zejména pak v souladu se zásadou ultima ratio
trestní represe.

10.3.3.1. Okamžité zrušení pracovního poměru
Zákoník práce v § 55 odst. 1 písm. a) pamatuje na případ, kdy byl zaměstnanec
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
na dobu delší neţ 1 rok, nebo pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních
úkolů, nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu
nejméně 6 měsíců. V těchto případech má zaměstnavatel právo se zaměstnanec
okamţitě zrušit pracovní poměr, pokud se nejedná o těhotnou zaměstnankyni,
zaměstnankyni na mateřské dovolené, zaměstnance, nebo zaměstnankyni, kteří čerpají
rodičovskou dovolenou.
V tomto směru se zdá být úmysl zákonodárce zcela zřejmý. Zákonodárce
primárně zohlednil skutečnost, ţe zaměstnanec, jenţ byl odsouzen k takto dlouhému
trestu odnětí svobody, bude s ohledem na § 88 a násl. TRZ nejméně jednu polovinu
262)

K tomuto konkrétně srov. § 70 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů.
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doby z uloţeného trestu

pravděpodobně neschopen výkonu

práce u svého

zaměstnavatele kvůli svému umístění do příslušného typu věznice.
V případě odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nad 6 měsíců za
předpokladu, ţe se jednalo o čin spáchaný při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé
souvislosti s ním, vedla zákonodárce k nastavení moţnosti okamţitého zrušení
pracovního poměru primárně zřejmě skutečnost, ţe by nebylo spravedlivé po
zaměstnavateli poţadovat zaměstnávání takovéhoto zaměstnance. Tomuto je pak třeba
rozumět tak, ţe trestným činem, jenţ byl spáchán při plnění pracovních úkolů, nebo
v přímé souvislosti s nimi, bude pravděpodobně přímo zasaţeno do majetkové nebo jiné
(např. osobnostní) sféry zaměstnavatele. V této souvislosti je třeba připomenout, ţe
v případě jakéhokoli „útoku“ zaměstnance na majetkovou, nebo fyzickou (osobnostní)
sféru zaměstnavatele, zastává judikatura konzistentní názor, ţe zaměstnavatel má
v takovém případě právo se zaměstnancem okamţitě zrušit pracovní poměr.263)
Uvedené případy se zdají být relativně jasné. Poněkud sloţitější jsou pak
následující situace. V prvé řadě se jedná o případ, kdy zaměstnanec opomene, ať jiţ
úmyslně, nebo z nedbalosti zaměstnavateli sdělit údaj o odsouzení za trestný čin, kdy
k odsouzení došlo aţ po vzniku pracovního poměru – nebude-li uvaţovat o shora
zmíněné praxi orgánů činných v trestním řízení. Jestliţe má zaměstnavatel právo
dotazovat se na odsouzení za trestné činy, která doposavad nebyla zahlazena a navíc jen
za předpokladu, ţe je to nutné v rámci limitů uvedených shora, má zaměstnanec
povinnost příslušné informace sdělit. Nesplní-li tuto svou povinnost, dopustí se porušení
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.
Na místě je otázka, zda je toto porušení podstatné, nebo nepodstatné, resp. zda přichází
v úvahu okamţité zrušení pracovního poměru dle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce,
nebo pouze výpovědní důvod dle § 52 písm. g) zákoníku práce, tzn., zda se jedná o dílčí
prvek ze soustavného a méně závaţného porušování povinností vyplývajících
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnanci vykonávané práci, nebo o prosté
závaţné porušení pracovní kázně.
S ohledem na fakt, ţe zaměstnavatel můţe po zaměstnanci poţadovat tento údaj
pouze v úzké skupině případů, a na to, ţe je zaměstnanec povinen k jeho sdělení jiţ při
263)

Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14.2.2001 sp. zn. 2 Cdon 1652/97, nebo rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne 6.2.2001, sp. zn. 21 Cdo 379/2000.
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vzniku pracovního poměru, a ţe jeho zatajení můţe způsobit neplatnost pracovní
smlouvy (i kdyţ je relativní), lze se přiklonit k závěru, ţe by úmyslné zatajení bylo
moţné kvalifikovat jako zvlášť hrubé porušení pracovní kázně dle § 55 odst. 1 písm. b)
zákoníku práce. V tomto případě by tak bylo při respektování limitů § 55 odst. 2
zákoníku práce moţné okamţitě zrušit pracovní poměr.
V tomto směru zřejmě nejzajímavější otázkou je však řešení situace, kdy
zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, ţe byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jeţ
nenaplňuje podmínky § 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
Zde je třeba rozlišovat dva případy. Jednak jde o situaci, kdy je trestní
bezúhonnost předpokladem pro výkon sjednané práce, bez něhoţ jí dle právních
předpisů nelze konat - zde pak je na místě výpověď dle § 52 písm. f) zákoníku práce - a
jednak jde o situaci, kdy zaměstnanec nebude moc práci konat fakticky, respektive
v důsledku rozhodnutí státního orgánu264). V tomto případě po dobu běhu výpovědní
doby, jestliţe se strany nedohodnou jinak, nebo nebude-li zaměstnanec převeden na
jinou práci265), bude zaměstnanci náleţet náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného
výdělku pro překáţku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, a to
aţ do skončení pracovního poměru. V tomto směru pak můţe existovat jistá modifikace
ve vztahu ke kontu pracovní doby.
V takové situaci by bylo ze strany zaměstnavatele zřejmě nejvhodnější se
pokusit o dohodu se zaměstnancem. Konkrétně by bylo nejpragmatičtější mu nabídnout
odstupné za náhradu mzdy, která by mu náleţela za plynutí výpovědní doby. Tímto by
si zaměstnavatel fakticky uvolnit kapacity pro najití nového zaměstnance na uvolněnou
pozici.
Posledně uvedená situace se však jeví spíše jako výjimečná. Jen málo
zaměstnavatelů totiţ nebude moci pro zaměstnance, který odsouzením za trestný čin
ztratil předpoklady pro výkon sjednané práce a za předpokladu, ţe se s ním nedohodli
na změně pracovní smlouvy, najít nové pracovní zařazení, resp. jinou vhodnou práci na
dobu uplynutí výpovědní doby. Zaměstnavateli se zde totiţ otevírá moţnost převedení
zaměstnance na jinou práci dle § 41 odst. 2 písm. a), b), případně i písm. c) stejného
264)

Příkladem budiţ trest zákazu činnosti spočívající v zákazu činnosti řízení motorových vozidel apod.
Například proto, ţe zaměstnavatel neměl pro zaměstnance jinou jeho současnému stavu odpovídající
práci
265)
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ustanovení, odst. 3, 6, 7 ve spojení s § 46, 52 písm. f), g), § 103 a § 139 odst. 2
zákoníku práce.

10.3.3.2. Převedení zaměstnance na jinou práci
Zaměstnavatel má v případě [§ 41 odst. 2 písm. a) zákoníku práce], ţe dá
zaměstnanci výpověď z důvodu uvedeného v § 52 písm. f) zákoníku práce, tj. z důvodu,
ţe zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon
sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele poţadavky pro řádný
výkon této práce266), nebo v případě výpovědi podle § 52 písm. g) zákoníku práce, která
přichází v úvahu při závaţném porušení povinností vyplývající z pracovněprávních
předpisů vztahujících se k zaměstnanci vykonávané práci, nebo jsou-li dány důvody,
pro které by se zaměstnancem zaměstnavatel mohl okamţitě zrušit pracovní poměr
právo převést zaměstnance na jinou práci.
Dále má zaměstnavatel právo převést zaměstnance na jinou práci i tehdy [§ 41
odst. 2 písm. b) zákoníku práce], kdyţ bylo proti zaměstnanci zahájeno trestní stíhání
pro úmyslnou trestnou činnost spáchanou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného
skončení pracovního poměru. Tato moţnost vychází z hypotézy, ţe v případě prokázání
takovéto trestné činnosti, tj. odsouzení za trestný čin, bude moţné buďto okamţitě zrušit
pracovní poměr podle § 55 odst. 1 zákoníku práce, nebo dát zaměstnanci výpověď
podle § 52 písm. g) zákoníku práce. Zaměstnavateli se tímto poskytuje moţnost si
v případě, ţe to povaţuje za vhodné, zejména zřejmě tehdy, kdy bude pravděpodobné,
ţe zaměstnanec bude odsouzen, obsadit zaměstnancovo pracovní místo jiným
pracovníkem a zamezit tak případným těţkostem spočívajícím v náhlém neobsazení
pracovního místa z důvodu absence zákonných předpokladů zaměstnance pro výkon
sjednané práce.
Konečně pak má zaměstnavatel právo převést zaměstnance na jinou práci,
jestliţe [§ 41 odst. 2 písm. c) zákoníku práce] zaměstnanec pozbyl dočasně předpoklady
stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto
266)

Tímto je případ, kdy zaměstnanec vykonává práci, jejíţ jedním z nutných zákonných předpokladů je
trestní bezúhonnost.
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případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce. Tento případ si lze
představit při uloţení trest zákazu činnosti dle § 14 zákona 200/1990 Sb.,
přestupkového zákona, v platném znění, respektive nějakého na něj navazujícího
předpisu (ustanovení) obsahujícího příslušnou skutkovou podstatu (sankce zákazu
činnosti dle zákona č. 200/1990 Sb. je moţná v rozsahu do dvou let, dle TRZ pak od
jednoho do deseti let).
Ve vztahu k uvedeným případům moţností převedení na jinou práci je podstatné
zdůraznit fakt, ţe zaměstnavatel je oprávněn převést zaměstnance i na práci jiného
druhu, neţli byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec
nesouhlasil; to vše za podmínky, ţe účelu převedení není moţné dosáhnout převedením
v rámci druhu práce sjednané v pracovní smlouvě. Příkladem můţe být situace, kdy
zaměstnanec bude mít sjednán v pracovní smlouvě jako druh práce řidič nákladního
automobilu. V důsledku uloţení trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel však
ztratí předpoklady pro výkon sjednané práce. V takovémto případě má zaměstnavatel na
základě citovaného ustanovení právo zaměstnance převést i na jinou neţ sjednanou
práci (například na práci skladníka apod.). Při tomto převedení však musí zaměstnavatel
přihlíţet k [§ 41 odst. 6 zákoníku práce] tomu, aby práce byla pro zaměstnance vhodná
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud moţno i jeho kvalifikaci.
Současně je zaměstnavatel se zaměstnanec podle § 41 odst. 7 zákoníku práce
povinen předem projednat důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má
převedení trvat. Dochází-li pak s převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy,
je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou
práci a době jeho trvání - ve vztahu k rozebíranému tématu pak s výjimkou případu dle
§ 41 odst. 2 písem c) zákoníku práce.
Ustanovení § 46 zákoníku práce ještě dále zaměstnavateli ukládá povinnost,
jestliţe zaměstnanec je převáděn na jinou práci, neţli je sjednána v pracovní smlouvě, a
zaměstnanec s takovýmto opatřením nesouhlasí, projednat tuto záleţitost s odborovou
organizací (působí-li u něj). Projednání je předpokladem převedení. Zaměstnavatel
můţe nicméně převést zaměstnance i bez takovéhoto projednání, jestliţe převedení
nepřesáhne 21 dnů v kalendářním roce, coţ odpovídá cca. počtu pracovních dnů
v jednom kalendářním měsíci v případě pracovního poměru na „plný úvazek“.
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S ohledem na shora uvedené se však tato výjimka ve vztahu k diskutované problematice
zřejmě aplikovat příliš často nebude.
Pro úplnost zbývá upozornit na ustanovení § 103 zákoníku práce, které stanoví
řadu povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku a za trvání pracovního
poměru jakoţ i při převedení na jinou práci z hlediska BOZP. V relaci k uvedenému je
pak nutné zmínit i § 139 odst. 2 zákoníku práce, který obsahuje otázku vyrovnání se
s převedením na jinou práci dle § 41 odst. 2 písm. b). V tomto případě náleţí
zaměstnanci mzda nebo plat podle vykonávané práce. Nebude-li však zaměstnanec
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, náleţí mu za dobu
převedení doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.
V ostatních případech náleţí zaměstnanci mzda, nebo plat podle vykonávané práce.
Poslední zde nepřiblíţenou situací je případ, kdy není trestní bezúhonnost podle
právních předpisů nutnou podmínkou pro výkon práce, nicméně je dle shora uvedených
ustanovení zákoníku práce zásadní pro výkon práce ze strany zaměstnavatele. Ve
spojení s tímto se otevírá další otázka a sice, jak postupovat v případě, kdy není trestní
bezúhonnost podmínkou pro výkon práce, a to ani ze strany zaměstnavatele a
zaměstnanec byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu kratší neţ
6 měsíců a nejedná se o trestný čin, jehoţ se dopustil při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s ním267).
Byl-li zaměstnanec takto odsouzen, nebude během výkonu trestu docházet do
zaměstnání. Půjde o překáţku v práci na straně zaměstnance dle § 199 odst. 1 zákoníku
práce. Uvaţování o neomluvených absencích dle § 206, § 216, § 223 zákoníku práce je
namístě jedině tehdy, pokud zaměstnanec neoznámí dle § 206 zákoníku práce tuto svou
překáţku – opětovně je zde však třeba pamatovat na povinnosti orgánů činných
v trestním řízení. V ostatních případech bude zaměstnancova absence po dobu výkonu

267)

Další zajímavou rovinou je v tomto směru otázka postupu v případě odsouzení trestu zákazu pohybu,
kdy by se zákaz vztahoval na místo výkonu práce dle pracovní smlouvy. V tomto případě, jestliţe by
absentovalo povolení příslušných státních orgánů k pobytu na předmětném místě za účelem výkonu
práce, by se zřejmě jednalo o překáţku v práci na straně zaměstnance, a to obdobného rázu, jako při
pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody.
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trestu fakticky omluvena268). Dle platné úpravy pak zřejmě zaměstnavateli nezbývá
neţli vyčkat, aţ bude zaměstnancův trest vykonán. Po dobu výkonu trestu můţe
zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnance agenturním pracovníkem, nebo
zaměstnancem zaměstnaným na základě pracovní smlouvy na dobu určitou. Po výkonu
trestu, tj. fakticky odpadnutí překáţky na straně zaměstnance, musí zaměstnavatel
zaměstnance zařadit dle pracovní smlouvy.
Z právě uvedeného lze vytušit záměr zákonodárce zajistit pouze nezbytné
působení na pachatele k tomu, aby vedl řádný ţivot, resp. k naplnění účelu trestu.
Obecně lze konstatovat, ţe pro případy činů, za něţ bude uloţen trest odnětí svobody ve
shora zmíněné výši, by byl další důsledek v podobě ztráty zaměstnání vedle uloţeného
trestu a jeho působení vůči pachateli, resp. zaměstnanci příliš závaţný, resp. tvrdý.
Na tomto místě je třeba připomenout, ţe dle § 223 odst. 4 zákoníku práce
zaměstnanci, který zmeškal práci pro výkon trestu odnětí svobody, se za kaţdých 21
takto zmeškaných pracovních dnů krátí dovolená na zotavenou za kalendářní rok o
jednu dvanáctinu. Stejně tak se krátí dovolená pro vazbu, došlo-li k pravomocnému
odsouzení zaměstnance nebo byl-li zaměstnanec obţaloby zproštěn, popřípadě bylo-li
proti němu trestní stíhání zastaveno jen proto, ţe není za spáchaný trestný čin trestně
odpovědný nebo proto, ţe mu byla udělena milost, anebo ţe byl trestný čin amnestován.

10.3.3.3. Stavění běhu doby u kvalifikační dohody
Zákoník práce ve své části desáté, tj. § 224 a násl., upravuje péči o zaměstnance.
Hlava druhá (§ 227 a násl.) zmiňované části zákoníku práce se pak věnuje odbornému
rozvoji zaměstnanců - § 230 a násl. upravuje prohlubování a zvyšování jejich
kvalifikace.
Prohlubováním kvalifikace se ve smyslu zákoníku práce rozumí její průběţné
doplňování. Jedná se o takovou činnost zaměstnance, jejímţ prostřednictvím si
zaměstnanec udrţuje předpoklady pro výkon sjednané práce tím, ţe si svou dosavadní

268)

V případě neoznámení této skutečnosti a při současném zdůraznění povinnosti ji oznámit v rámci
pracovní smlouvy lze toto kvalifikovat jako výpovědní důvod podle § 52 písm. g) zákoníku práce, tj. jako
závaţné porušení pracovní kázně.
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kvalifikaci doplňuje, aniţ by se měnila její podstata. Jedná se tedy fakticky o udrţování
a obnovování kvalifikace.
Zaměstnanec je pak dle § 230 odst. 2 zákoníku práce povinen si kvalifikaci pro
výkon sjednané práce prohlubovat. Zaměstnavatel je současně oprávněn zaměstnanci
v této souvislosti uloţit účast na školení, studiu, nebo jiné formě přípravy, jejímţ
prostřednictvím si bude kvalifikaci prohlubovat. Podstatné je, ţe prohlubování
kvalifikace se povaţuje za výkon práce, za který náleţí zaměstnanci mzda, resp. plat.
Náklady vynaloţené na prohlubování kvalifikace zaměstnance hradí zaměstnavatel.
Poţaduje-li však zaměstnanec, aby se mohl účastnit prohlubování kvalifikace ve
finančně náročnější formě, můţe se na nákladech spolupodílet.
Oproti prohlubování se zvyšováním rozumí změna hodnoty kvalifikace, a to
jejím získáním, nebo rozšířením [§ 231 odst. 1 zákoníku práce]. Zvýšením své
kvalifikace tak zaměstnanec nabude zcela novou kvalifikaci, nebo si svou stávající
kvalifikaci podstatným způsobem rozšíří, čímţ dojde ke změně její kvality. Kvalifikaci
lze zvýšit zpravidla studiem, školením atp. Obecně není účast zaměstnance na
činnostech směřujících ke zvýšení jeho kvalifikace povaţována za výkon práce. Za
výkon práce se zvyšování kvalifikace povaţuje tehdy, je-li v zájmu zaměstnavatele a
zaměstnavatel s ním vysloví souhlas (míněno souhlas ve smyslu, ţe jednak je zvyšování
v jeho zájmu a jednak, ţe jej zaměstnanci uznává za výkon práce).
Zaměstnavatel se zaměstnancem pak mohou v souvislosti se zvyšováním
kvalifikace uzavřít v písemné formě tzv. kvalifikační dohodu [§ 234 zákoníku práce],
jejímţ předmětem je na jedné straně závazek zaměstnavatele umoţnit zaměstnanci
zvýšení kvalifikace a na druhé straně závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele po
zvýšení kvalifikace po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let, nebo uhradit
zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které na ni ze svého vynaloţil.
Stejné platí i tehdy, kdyţ zaměstnanec skončí pracovní poměr před zvýšením
kvalifikace. Kvalifikační dohodu můţe zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřít i
v případě prohlubování kvalifikace, jestliţe předpokládané náklady na prohloubení
kvalifikace dosáhnou alespoň 75 000 Kč. Pro tyto případy však není moţné prohloubení
kvalifikace zaměstnanci uloţit.
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Z hlediska odsouzení zaměstnance za trestný čin je pak v této souvislosti
zásadní, ţe v případě, ţe se zaměstnanec stal dlouhodobě nezpůsobilý pro výkon práce,
pro kterou si zvyšuje kvalifikaci - například v případě odsouzení k zákazu činnosti
řízení motorových vozidel, jestliţe si zaměstnanec zvyšuje kvalifikaci tím, ţe dochází
do autoškoly, kde má získat na místo současného oprávnění k řízení vozidla do 3,5 tuny
oprávnění k řízení nákladního automobilu – nebo v případě, ţe bez zavinění
zaměstnavatele po delší dobu neplní bez závaţného důvodu podstatné povinnosti při
zvyšování kvalifikace, je zaměstnavatel oprávněn v souladu s § 233 zákoníku práce
poskytování pracovních úlev ve smyslu § 232 zákoníku práce zastavit.
Jestliţe se jedná o kvalifikační dohodu, pak se při odsouzení zaměstnance za
trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody doba, po kterou je zaměstnanec ve
výkonu trestu odnětí svobody, nebo ve vazbě (došlo-li k pravomocnému odsouzení), do
povinné doby setrvání u zaměstnavatele nezapočítá [§ 235 odst. 1 zákoníku práce].269)

10.3.3.4. Zpracování údaje o odsouzení za trestný čin – právní titul
K otázce zpracování údaje o odsouzení zaměstnance za trestný čin lze
s odkazem na shora uvedené dodat jiţ jen tolik, ţe se jedná o citlivý osobní údaj ve
smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Nakládání s ním je spojeno se
specifickým, přísnějším reţimem.
Z hlediska právního titulu zde přichází v úvahu zejména § 9 písm. a), tj.
výslovný informovaný souhlas subjektu údajů270), § 9 písm. d), tj. „zpracování nezbytné
pro dodrţení povinností a práv správce odpovědného za zpracování v oblasti
pracovního práva a zaměstnanosti, stanovené zvláštním zákonem“, či případně § 9
písm. h) zákona o ochraně osobních údajů, tj. „zpracování nezbytné pro zajištění a
uplatnění právních nároků.“

269)

Ke zvyšování kvalifikace a péči o zaměstnance blíţe Vysokajová, M. in Bělina, M. a kol. Pracovní
právo 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 361 a násl.
270)
K náleţitostem souhlasu viz stanovisko č. 2/2008 (viz www.uoou.cz) a § 4 písm. n), § 9 písm. a)
zákona o ochraně osobních údajů.
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10.3.3.5. Doba uchování údaje o odsouzení za trestný čin
Další ze zásadních otázek, která se zde nabízí, je, po jakou dobu můţe
zaměstnavatel údaj o odsouzení zaměstnance za trestný čin uchovávat. S ohledem na to,
ţe problematika doby uchování zpracovávaných údajů byla obecně vyloţena shora,
budou zmíněny pouze praktické aspekty.

10.3.3.5.1. Doba uchování odvislá od účelu zpracování
S odkazem na § 5 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů v tomto
směru platí, ţe jestliţe je právním předpisem zaměstnavateli stanovena povinnost zjistit,
zda byl zaměstnanec odsouzen za trestný čin, resp. jestliţe je trestní bezúhonnost
obligatorní (z právního předpisu plynoucí) podmínkou pro moţnost výkonu
předmětného druhu práce, musí zaměstnavatel logicky disponovat s touto informací po
celou dobu zaměstnávání zaměstnance, aby jí v případě ţádosti příslušného státního
orgánu mohl prokázat (přirozeně je povinen s ní disponovat i po skončení
pracovněprávního vztahu za účelem prokázání toho, ţe z jeho strany došlo k zajištění,
resp. naplnění všech povinností – viz níţe).
Jestliţe se nejedná o tento případ, ale o situaci, kdy je legitimní ze strany
zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci vykonávané práci disponovat s předmětným
údajem, má zaměstnavatel právo s ním nakládat rovněţ po celou dobu trvání
pracovněprávního vztahu. Důvodem pro tento závěru je skutečnost, ţe účelem
zaměstnavatele je zpracovávat předmětný údaj zaměstnance pro moţnost trvání
samotného pracovněprávního vztahu, kdy je tento údaj, resp. trestní bezúhonnost
zaměstnance z pohledu zaměstnavatele jedním z předpokladů pro moţnost vzniku
tohoto vztahu.
Dále se nabízí otázka, zda a po jakou dobu má zaměstnavatel právo uchovat
osobní údaje, včetně údaje o odsouzení za trestný čin, ve vztahu k osobě, která se
účastnila výběrového řízení na pracovní místo u zaměstnavatele, v němţ však neuspěla,
nebo i uspěla, ale nakonec sama neprojevila zájem o vznik pracovního poměru. V tomto
případě by bylo účelem zřejmě shromáţdění informací (údajů) o uchazečích o
zaměstnání pro případné pozdější kontaktování a vyjednávání o uzavření smlouvy.

177

Relevantním časovým horizontem je v takovém případě cca. 6 měsíců, jelikoţ
po této době jiţ můţe obecně dojít ke změnám ohledně poměrů uchazeče, čímţ se
shromáţděné údaje stávají neaktuální, respektive nepřesné. Po této době by tedy mělo
dojít k prokazatelnému zničení, nebo vrácení nosičů informací uchazeči (ledaţe by se
změnil účel zaměstnavatele a údaj by dále shromaţďoval pro případnou obranu v reálně
hrozící soudní při). Důvodem pro zničení je pak zejména povinnost správce zpracovávat
pouze přesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů] a
rovněţ povinnost uchovávat údaje pouze po dobu nutnou k naplnění sledovaného účelu
[§ 5 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů] – vedle toho platí to, co bylo
uvedeno shora, ţe s nepřesnými údaji původní účel jiţ naplnit nelze.
Ani v této souvislosti nelze opomenout fakt, ţe se mohou vyskytovat případy,
kdy jsou veškeré údaje uchazeče o zaměstnání pro zaměstnavatele i v případě, kdy
nedojde ke vzniku pracovního poměru, relevantní, a to za účelem obrany v případné
soudní při, v níţ by uchazeč namítal diskriminační přístup zaměstnavatele (k tomuto viz
výše).
Analogicky je pak moţné postupovat i ve vztahu k opačnému pólu existence
pracovního poměru, tj. době uchování údajů po jeho skončení. Navíc je zde však třeba
zohlednit i to, ţe zvláštní právní předpisy mnohdy zaměstnavateli ukládají, aby
disponoval určitou sumou informací o svých bývalých zaměstnancích.
Dalším limitujícím prvkem pro dobu uchování zmíněného údaje je, jak je
z uvedeného patrné, obecná promlčecí doba, která se váţe k povinnostem a právům,
resp. nárokům zaměstnavatele či zaměstnance - § 329 odst. 1 zákoníku práce ve spojení
§ 100 a násl. OZ či případně promlčecí a prekluzivní lhůt dle zvláštních zejména
správněprávních předpisů.

10.3.3.5.2. Doba uchování ve vztahu k zahlazení odsouzení za trestný čin
V neposlední řadě je třeba dát k úvaze jako další limit ve vztahu k době
uchování údaje o odsouzení za trestný čin i § 105 a násl. TRZ a ostatní relevantní
ustanovení TRZ vztahující se k zahlazení odsouzení. Z příslušných ustanovení TRZ
plyne, kdy je třeba pohlíţet na pachatele tak, jako by nebyl odsouzen. Tímto okamţikem
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můţe být vykonání trestu, uplynutí zákonem stanovené doby, nebo právní moc
rozhodnutí soudu. Z uvedeného by bylo moţné prostou logickou úvahou při zohlednění
účelu nezahlazeného odsouzení dojít k závěru, ţe jestliţe se při zahlazení odsouzení na
výpisu z rejstříku trestů zahlazené odsouzení neuvede, neměl by mít s tímto údajem
moţnost disponovat, resp. moţnost tento údaj poskytovat, zpracovávat, nebo nějak
evidovat, kdokoli jiný271) - po sdělení, ţe bylo odsouzení zahlazeno, by tak bylo moţné
uvaţovat o tom, zda by zaměstnavatel neměl údaj vymazat.
Takový závěr je však v rozporu s legitimním právem zaměstnavatele na ochranu
svých práv, které spočívá v moţnosti disponovat relevantními údaji jako důkazy pro
případnou sodní při atd.

10.3.4. Závěrečné slovo k možnosti zpracování údaje o odsouzení za
trestný čin
Je účelné, aby byl údaj o odsouzení za trestný čin v racionálních mezích
přístupný. V tomto směru lze poukázat na zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a
tiskový zákon ve spojení s občanským zákoníkem a jeho příslušnými ustanoveními o
ochraně osobnosti, které v rámci tzv. „zpravodajské licence“ umoţňují zveřejnit
informaci nejen o tom, ţe byla určitá osoba odsouzena za trestný čin, nýbrţ i o tom, ţe
proti ní bylo zahájeno trestní stíhání. Je třeba doplnit, ţe tato osoba má v případě
zastavení trestního stíhání, resp. jiného vyřízení věci, neţli je odsuzující rozsudek, právo
na uveřejnění „dodatečného sdělení“, aby bylo vůči veřejnosti demonstrováno, ţe
k odsouzení nedošlo a jakým způsobem byla celá věc vyřešena. Fakticky se jedná o
prostředek jak „očistit“ své jméno, i kdyţ je pravdou, ţe v tomto směru nemůţe jiţ
nikdy dojít k obnovení původního stavu, jelikoţ jistá míra stigmatizace bude danou
osobu provázet i nadále.
V této souvislosti lze zmínit, ţe došlo k jisté determinaci uvedených institutů
prostřednictvím zákona č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o

271)

Odhlédneme-li od moţnosti projití tisku, nebo jiných uloţených zpráv v době odsouzení za trestný
čin, v niţ by byla tato informace uvedena.
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trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony. Tento předpis je také známý jako tzv. náhubkový zákon.272)
Z hlediska preventivních účinků odsouzení za trestný čin je na místě, aby tato
informace byla veřejnosti v jistých mezích známa a byla jí přiměřeným způsobem
sdělena. Per analogia pak lze dojít k závěru, ţe jestliţe má mít moţnost tuto informaci
vědět z hlediska pouze primárně výchovného a aţ následně ochranného kaţdý, pak by jí
měl mít právo vědět zaměstnavatel vţdy, kdy je to důvodné ve vztahu k zaměstnanci
vykonávané práci, resp. kdy znalost této skutečnosti můţe fakticky přispět k ochraně
jeho zájmů, a to v nejširším slova smyslu, tj. od ochrany jeho majetku přímo, aţ po
ochranu dobré pověsti atp., tj. ochrany jeho majetku nepřímo.
272)

Zákon č. 52/2009 Sb. ustanovení § 8a: „(1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány
činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důleţitých pro trestní řízení,
nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností,
a aby neporušily zásadu, ţe dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na
toho, proti němuţ se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). V přípravném řízení
nesmějí zveřejnit informace umoţňující zjištění totoţnosti osoby, proti které se vede trestní řízení,
poškozeného, zúčastněné osoby a svědka; takové informace mohou v nezbytném rozsahu zveřejnit pouze
pro účely pátrání po osobách nebo pro dosaţení účelu trestního řízení.(2) Při poskytování informací
podle odstavce 1 orgány činné v trestním řízení zvlášť dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob
mladších 18 let.(3) Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním
informací podle odstavce 1 veřejným sdělovacím prostředkům; poskytnutí informací odepřou z důvodů
ochrany zájmů uvedených v odstavcích 1 a 2. Vyhradí-li si v přípravném řízení státní zástupce právo
poskytnout informace o určité trestní věci, můţe je policejní orgán poskytnout jen s jeho předchozím
souhlasem.“
3. Za § 8a se vkládají nové § 8b a 8c, které znějí: § 8b „(1) Osoby, kterým byly orgány činnými v trestním
řízení poskytnuty informace o osobách uvedených v § 8a odst. 1 pro účely trestního řízení nebo k výkonu
práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále
poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům. O tom musí být tyto osoby poučeny.
(2) Nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit
informace umoţňující zjištění totoţnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuţ byl
spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti ţivotu a zdraví,
svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeţi. (3) Zveřejnění obrazových snímků, obrazových
a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by
umoţnily zjištění totoţnosti poškozeného uvedeného v odstavci 2, je zakázáno. (4) Pravomocný rozsudek
nesmí být zveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a
bydliště poškozeného uvedeného v odstavci 2. Předseda senátu můţe s přihlédnutím k osobě poškozeného
a povaze a charakteru spáchaného trestného činu rozhodnout o dalších omezeních spojených se
zveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku za účelem přiměřené ochrany zájmů takového
poškozeného. (5) Zákaz zveřejnění informací uvedený v odstavcích 2 aţ 4 neplatí, a) umoţňuje-li jejich
zveřejnění tento zákon, b) je-li jejich zveřejnění nezbytné pro účely pátrání po osobách nebo pro dosaţení
účelu trestního řízení, nebo c) dá-li k jejich zveřejnění poškozený předchozí písemný souhlas; je-li
poškozený mladší 18 let nebo je zbaven způsobilosti k právním úkonům anebo je jeho způsobilost k
právním úkonům omezena, musí dát takový souhlas také jeho zákonný zástupce.“
§ 8c „Pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak, nikdo nesmí bez souhlasu osoby,
které se takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu podle § 88 nebo informace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu
zjištěné na základě příkazu podle § 88a, nebo informace získané sledováním osob a věcí podle § 158d
odst. 2 a 3, umoţňují- li zjištění totoţnosti této osoby a nebyly-li pouţity jako důkaz v řízení před
soudem.“.
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V tomto směru je však zcela jistě na místě zohlednit i fakt, ţe odsouzené nelze
odsunovat na kraj společnosti a neumoţňovat jim společenské uplatnění a fakticky je
tak dostávat opětovně do situace, kdy jim v důsledku determinace moţností chování
nezbude nic jiného, neţli se opětovně dopustit trestné činnosti.
Zbývá poznamenat, ţe by se při změně současné nepříliš šťastně nastavené
úpravy bylo moţné inspirovat úpravou Slovenskou a vyhovět zvláštním poţadavkům na
ochranu tohoto údaje (o odsouzení zaměstnance za trestný čin) tím, ţe by jej zákon o
ochraně osobních údajů zmiňoval samostatně s odkazem na limity ve směru k jeho
zpracování vyplývající ze zákona o rejstříku trestů a trestního zákoníku.
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11. Slovenská úprava v rámci zákoníku práce – jiné řešení
V návaznosti na uvedené se zdá na místě se v této chvíli krátce pozastavit nad
slovenskou úpravou v této oblasti, tj. úpravou věnující se ochraně osobních údajů
v rámci zákona č. 311/2001 Z. z., zákoník práce, v znení neskorších predpisov, a to
zejména proto, ţe zde měly oba státy více méně srovnatelnou startovací pozici. Navíc
v oblasti úpravy pracovněprávních vztahů jiţ tradičně dochází k přejímání úprav
z jednoho státu do státu druhého.
Z hlediska systematického a logického uspořádání lze zákon č. 311/2001 Z. z.
obecně označit za povedenější předpis, neţli je zákoník práce. Ve vztahu
k principiálnímu vyjádření hlavních zásad pracovněprávních vztahů je na místě ocenit
úvodní články zákon č. 311/2001 Z. z., které deklarují základní zásady a mají tak
nesporný aplikační a interpretační význam. Prostřednictvím nich dochází k jasnému
vymezení, resp. vyjádření povahy a smyslu úpravy. Jejich prostup je třeba vnímat v
rámci celého předpisu a není tak pochyb o tom, ţe se musí aplikovat vţdy a na kaţdý
případ, a ţe zákon musí být vykládat v jejich duchu.
Struktura českého zákoníku práce oproti tomu trpí v tomto směru mnohými
neduhy. Základní zásady jsou zde rozptýlené a účel a smysl je třeba hledat v různých
ustanoveních či jej dovozovat z části čtvrté, resp. nepřímo fakticky ze zásad
občanskoprávních modifikovaných specifiky pracovněprávní oblasti.273)
Zákon č. 311/2001 Z. z. konkrétně obsahuje jedenáct úvodních článků. Jedná se
o; (i) Čl. 1 – právo na svobodnou volbu povolaní, uspokojivé pracovní podmínky, na
ochranu při nezaměstnanosti, a to vše bez jakékoli diskriminace krom odůvodněných
případů, (ii.) Čl. 2 - smluvní základ vztahu, výkon práva a povinností v souladu
s dobrými mravy, zákaz zneuţití práva, (iii.) Čl. 3 – právo na mzdu atd., (iv.) Čl. 4 –

273)

Ke kritice úpravy § 13 a násl. zákoníku práce srov. Pichrt, J. in Bělina, M. a kol. Pracovní právo 4.
doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s, 79 a násl. Odkázat lze v této souvislosti
rovněţ např. na Dworkin, R. Kdyţ se práva berou váţně, Vydavatelství a nakladatelství OIKOYMENH,
Praha 2001. s. 43 a násl.
K tomuto Barancová, H., SPRINT, Bratislava 2007, Zákoník práce, Komentář, páté vydání, s. 24: „Právo
na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky předpokládá uţ existenci pracovněprávního vztahu. Proto
přísluší zaměstnancům, účastníkům pracovněprávních vztahů, bez ohledu na to, zda jsou občany SR,
občany EU anebo jsou cizinci, resp. osobami bez státní příslušnosti. Tyto kategorie osob sice nedisponují
ústavním právem na práci, které Ústava SR omezuje zatím jen na občany SR a EU, na druhé straně, jak
se stanou účastníky pracovněprávních vtahů, mají rovné právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní
podmínky jako občané Slovenské republiky“
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právo na informace od zaměstnavatele, (v.) Čl. 5 – povinnost řádně plnit povinnosti
z pracovněprávního vztahu, (vi.) Čl. 6 – rovnost pohlaví a zohlednění postavení ţeny,
(vii.) Čl. 7 – zvláštní péče věnovaná mladistvým, (viii.) Čl. 8 – otázky BOZP atp., (ix.)
Čl. 9 – právo obrátit se na soud a (x.) Čl. 10 – právo na kolektivní vyjednávání.
Jak otázku zákazu diskriminace, tak rovnosti pohlaví atp. dále upravuje zejména
§ 13 zákon č. 311/2001 Z. z., který v souladu s evropskou legislativou odkazuje na
antidiskriminační zákon, kterým je v tomto případě zákon č. 365/2004 Z. z., o
rovnaném zacházení v některých oblastech a ochraně před diskriminací a o změně a
doplnění některých zákon (antidiskriminační zákon). V relaci k uvedenému je však
podstatné zdůraznit, ţe zde nedochází ke slučování ochrany osobních údajů, resp.
soukromí a zákazu diskriminace, jak to činí § 30 zákoníku práce ve spojení s § 316
zákoníku práce.
Nejzásadnějším ve vztahu ke zkoumané problematice je však Čl. 11 zákon č.
311/2001 Z. z., jeţ byl do zákona včleněn aţ zákonem č. 124/2006 Z. z. Nicméně i před
právě zmíněnou novelizací zákon č. 311/2001 Z.z. explicitně upravoval ochranu
osobních údajů ve svém § 41, coţ činí i nadále. Čl. 11 zákon č. 311/2001 Z.z. pak
konkrétně říká, ţe „zaměstnavatel můţe o zaměstnanci shromaţďovat jen osobní údaje
související s kvalifikací a profesionálními zkušenostmi zaměstnance a údaje, které
mohou být významné z hlediska práce, kterou zaměstnanec má vykonávat, vykonává
anebo vykonával. Zaměstnavatel nesmí bez váţných důvodů spočívajících ve zvláštní
povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovišti a ve
společných prostorách zaměstnavatele tím, ţe ho sleduje bez toho, aby byl na to
upozorněn, anebo kontroluje listovní zásilky adresované zaměstnanci jako soukromé
osobě. Jestliţe je u zaměstnavatele zavedený kontrolní mechanismus, je zaměstnavatel
povinen informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a způsobech jejího uskutečňování.“
Určité další obsahové prvky práva na ochranu osobnosti zaměstnance jsou
promítnuty i do § 73 zákon č. 311/2001 Z.z., který zakazuje zaměstnavateli podat
jinému zaměstnavateli, u kterého se zaměstnanec uchází o zaměstnání, na jeho ţádost
posudek o pracovní činnosti zaměstnance.274)
V této souvislosti Barancová konstatuje: „přímo z charakteru pracovněprávního
vztahu vyplývá, ţe v jeho rámci můţe více neţ v jiných právních vztazích dojít
274)

Barancová, H., SPRINT, Bratislava 2007, Zákoník práce, Komentář, páté vydání, s. 84
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k neoprávněným zásahům do osobnostních práv zaměstnance, například neoprávněným
rozšiřováním jeho osobních údajů třetím osobám. Osobní charakter práce, jakoţ i
zásadní dlouhodobost trvání pracovněprávního vztahů předurčuje také charakter
moţných zásahů do osobnostních práv zaměstnance, ale také moţnou intenzitu a
frekvenci. K zásahům do osobnostních práv zaměstnance z hlediska jeho oprávněných
zájmů ochrany osobních údajů pak nejčastěji dochází uţ v rámci předsmluvních vztahů.
Zaměstnavatel mnohokráte ţádá od budoucího zaměstnance uvedení bliţších osobních
údajů nejen o sobě, ale i o jeho rodině, rodičích, manţelovi a dětech. Zákoník práce
zakazuje vyţadovat od fyzické osoby ucházející se o zaměstnání informace, kterými by
se mohla poškodit osobnost uchazeče o zaměstnání. Mezi otázky zaměstnavatele, které
by mohly zasahovat do osobnostních práv budoucího zaměstnance, patří i ty, které se
dotýkají zdravotního stavu, rodinných poměrů, těhotenství, majetkových poměrů,
členství v politických stranách anebo odborových organizacích.“275)
Na tomto místě je třeba zdůraznit, ţe Barancová konstatuje, „ţe by mohly“,
nikoli však, ţe „vţdy nutně zasahují“.
Pro komplexnost je třeba dodat, ţe ve vztahu k § 41 zákona č. 311/2001 Z.z.
Barancová uvádí: „cílem pracovněprávní úpravy předsmluvních vztahů podle
ustanovení § 41 zákoníku práce je také ochrana soukromí fyzické osoby při zpracování
jejích osobních údajů, stejně jako ochrana osobnostních práv podle § 11 a násl.
občanského zákoníku. Transfer osobních údajů do anebo ze zahraničí nepodléhá doteď
ani podle práva Evropské unie zvláštní právní úpravě.“276) S tímto však nelze souhlasit,
jelikoţ dle směrnice 95/46/ES, stejně tak jako dle slovenského zákona o ochraně
osobních údajů je s předáváním osobních údajů do třetích zemí spojen zvláštní reţim.
Ve vztahu k ochraně osobních údajů pak § 41 zákon č. 311/2001 Z.z. konkrétně
ve svém odst. 5 stanoví, ţe „zaměstnavatel můţe od fyzické osoby, které se uchází o
první zaměstnání, vyţadovat jen informace, které souvisí s prací, kterou má vykonávat.
Zaměstnavatel můţe od fyzické osoby, které uţ byla zaměstnaná, poţadovat předloţení
pracovního posudku a potvrzení o zaměstnání.“; odst. 6 „zaměstnavatel nesmí
vyţadovat od fyzické osoby informace o (a) těhotenstvím, (b) rodinných poměrech, (c)
bezúhonnosti s výjimkou, jestliţe jde o práci, při které se podmínka zvláštního předpisu
vyţaduje bezúhonnost, anebo v případě, ţe poţadavek bezúhonnosti vyţaduje povaha
275)
276)

Barancová, H., SPRINT, Bratislava 2007, Zákoník práce, Komentář, páté vydání, s. 84
Barancová, H., SPRINT, Bratislava 2007, Zákoník práce, Komentář, páté vydání, s. 356
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práce, kterou má fyzická osoba vykonávat, (d) politické příslušnosti, odborové
příslušnosti a náboţenské příslušnosti.“; odst. 7 „fyzická osoba je povinná informovat
zaměstnavatele o skutečnostech, které bránily výkonu práce anebo které by mohly
zaměstnavateli způsobit újmu, a délce pracovní doby u jiného zaměstnavatele, pokud jde
mladistvého zaměstnance.“; odst. 8 „zaměstnavatel při přijímání fyzické osoby do
zaměstnání nesmí porušit zásadu rovného zacházení, jestliţe jde o přístup
k zaměstnání.“ – zde je třeba opětovně zopakovat, ţe citovaná úprava jasně rozlišuje
zákaz diskriminace na základě získaných údajů a moţnost získávat údaje, resp.
povinnost nepřiměřeným způsobem nezasahovat do soukromí.
Závěrem lze jako potvrzení toho, co bylo uvedeno výše, zmínit, ţe dle prof.
Barancové k odpovědím na otázky zaměstnavatele konstatuje, ţe měly být pravdivé.
Poţadavek pravdivosti odpovědí zaměstnance se však dle jejího mínění vztahuje jen na
ten okruh otázek zaměstnavatele, které má zaměstnavatel právo od zaměstnance
vyţadovat.277)
Ve vztahu ke slovenské úpravě lze pak udělat poslední poznámku. Ustanovení §
17 zákona č. 125/2006 Z.z., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, ţe
národní inspektorát práce a inspektoráty práce zpracovávají osobní údaje potřebné
k činnosti orgánů státní správy v oblasti inspekce práce bez souhlasu dotčených osob.
Pro plnění úkolů inspekce práce je pak zaměstnavatel povinen poskytnou inspektorátu
práce osobní údaje zaměstnanců, a to jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu
trvalého pobytu anebo přechodného pobytu. Pro účely prokázání dodrţování
ustanovených pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání, minimálně zdravotní
způsobilosti, těhotenství, péče o dítě mladší 15 let, osamělosti, mzdy a kvalifikace je
zaměstnavatel povinen inspektorátu práce poskytnout i jiné údaje, nezbytné
k přezkoumání výše uvedených skutečností. Uvedené pak jen v obecné rovině ve vztahu
k pracovněprávním vztahům potvrzuje, co jiţ bylo uvedeno ve vztahu k české právní
úpravě, tj. ţe zaměstnavatel nejen, ţe můţe, ale dokonce musí příslušnou skupinu údajů
zpracovávat, aby je mohl vůči příslušným úřadům státní správy případně deklarovat, tj.
aby mohl obhájit konformitu svého jednání ve vztahu k zaměstnanci. Zaměstnavatel
pak můţe, resp. musí tyto údaje uchovávat během celého trvání pracovněprávního
vztahu a dále i po jeho skončení, a to aţ do uplynutí všech v této souvislosti
277)
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myslitelných objektivních promlčecích, resp. prekluzivních lhůt, resp. po dobu, kterou
stanoví zvláštní právní předpis.
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Závěr
Cílem předloţené práce nebylo podat prostřednictvím popisných příkladů
taxativní výčet osobních údajů, které zaměstnavatel můţe při vzniku pracovního
poměru od uchazeče o zaměstnání, resp. zaměstnance poţadovat. Takovýto postup by
byl nejen, ţe technicky neproveditelný, nýbrţ i zásadně v rozporu se teoretickými
poznatky a hypotézami, o které se obsah a závěry zde učiněné opírají. Cesta
kazuistického popisu moţných ţivotních situací není ţádoucí ve vědecké práci a jiţ
vůbec ne v rámci právních předpisů. Trend poslední doby se však zdá být bohuţel
opačný, a to v obou případech. S ohledem na moţné variace a zejména s odkazem na
princip právní jistoty však není takovýto postup vhodný a vlastně ani moţný.
I kdyţ je předloţená práce relativně rozsáhlá, byla zde tedy učiněna snaha se
všude tam, kde to jen bylo moţné, vyhnout popisnému výkladu.
Pro ilustraci všech souvislostí a případných interpretačních a aplikačních obtíţí,
které se mohou při zpracování osobních údajů při vzniku a za trávní pracovního poměru
vyskytnout, byla zařazena část věnující se zpracování údaje o odsouzení uchazeče o
zaměstnání, resp. zaměstnance za trestný čin. Jejím hlavním smyslem bylo upozornit na
to, ţe s ohledem na stav platných právních předpisů nemusí být v ţádném případě
absolutní tvrzení, ţe s odkazem na § 316 odst. 4 zákoníku práce, jakoţto jeden
z hlavních a nejproblematičtějších limitujících prvků v rámci pracovněprávních vztahů
z hlediska moţnosti zaměstnavatele disponovat s osobními a citlivými údaji
zaměstnance, nelze konkrétní údaj uchazeče o zaměstnání, resp. zaměstnance získat a
dále jej zpracovávat. V rámci této části bylo naznačeno, ţe i kdyţ je někdy cesta ke
konečné a s končenou platností opravdu pravdivé odpovědi na otázku zda lze, či nelze
některý údaj zpracovat, poměrně dlouhá a sloţitá, je třeba ji v případě, ţe má
zaměstnavatel zájem o ochranu svého legitimního zájmu hledat a získat tak v rámci
právních předpisů příslušnou oporu pro svá tvrzení a nároky.
I kdyţ současný stav platné právní úpravy není v souladu s principem právní
jistoty, do chvíle neţli začne stav právní nejistoty dosahovat takové intenzity, ţe se
slovy G. Radbrucha bude jednat o tzv. neprávo, není jiné moţnosti, neţli s odkazem na
maximu uţívanou Ústavním soudem aplikovat právní předpis (v případě, ţe se nabízí
několik variant a alespoň jedna z nich je v souladu s ústavním pořádkem) ústavně
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konformně - to přiměřeně platí i ve vztahu k zdánlivému překryvu předpisů, jak zde byl
zmíněn.
Jako příklad povedenější a rozhodně přehlednější úpravy zde pak byl zvláště
zmíněn zákon č. 311/2001 Z. z., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto
lze dodat jen tolik, ţe nezbývá neţ doufat, ţe v této chvíli jsou na řadě v rámci
vzájemného opisování právní úpravy čeští legislativci. Bylo by rozhodně vhodné
některé prvky slovenského zákoníku v tomto směru převzít.
Na tomto místě je třeba udělat ještě jednu poznámku, i kdyţ tato z výkladu
zřejmě jiţ sama vyplynula. Rozvoj a moţnost si za přijatelné finanční prostředky
obstarat relativně výkonné zařízení umoţňující zpracovávat osobní údaje způsobuje, ţe
instituce, jejichţ úkolem je poskytovat datům ochranu, musí ve vztahu k porušitelům
osobnostních práv konkrétních osob postupovat selektivně a to jednak ve smyslu, ţe
mezi porušiteli mnohdy namátkou volí toho, kdo bude potrestán a jednak ve smyslu, ţe
dohled nad určitou skupinu porušení právních povinností jaksi přímo ze své vůle
vylučují. Příkladem je například fotografie zaměstnance, která je v dnešní době
jednoznačně i nosičem citlivých údajů a nikoli jen údajů osobních. Obdobná situace je
například i v oblasti kamerových systémů atp.
Pro účely předvídatelnosti rozhodovací praxe a právní jistoty dotčených osob by
bylo vhodné, aby došlo k jasnému vymezení se ze strany těchto institucí vůči všem
takto problematickým oblastem. V případě prohlášení, ţe určitá oblast zpracování
v rámci působnosti zákona o ochraně osobních údajů nebude vůbec postihována, by se
sice s ohledem na § 2 aţ 8 správního řádu a čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky
nejednalo o úplně konformní postup, nicméně zájem na právní jistotě a moţnosti se za
účelem dosaţení satisfakce případně bránit jinými prostředky zde jednoznačně působí
ve směru učinění těchto kroků. Příkladem můţe být úřad ochrany dat ve Švýcarsku,
který se cca. před dvěma lety vymezil ke zpracování osobních údajů na internetu
prostřednictvím webových kamer tak, ţe si je vědom toho, ţe daná problematika spadá
do jeho působnosti, resp. ţe i v této oblasti má vykonávat správní dozor, nicméně
s ohledem na faktickou nezvládnutelnost tohoto úkolu odkazuje všechny případně
dotčené osoby na prostředky právní ochrany v občanském soudním řízení.
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Lze tedy uzavřít s tím, ţe cílem této práce bylo mimo jiné za uţití praktických
příkladů ukázat v základních obrysech cestu, resp. postup k tomu, jak v konkrétním
případě určit rozsah osobních údajů, které můţe zaměstnavatel po uchazeči o
zaměstnání, resp. zaměstnanci při vzniku pracovního poměru poţadovat. Přínos práce
pak lze mimo jiné spatřovat v tom, ţe nabízí pro oblast ochrany osobních údajů při
vzniku pracovního poměru, jakoţ i pro případy zpracování osobních údajů při jeho
existenci, argumentační nástroje pro moţnost obhájit si legitimní případy zpracování
osobních údajů. Je třeba si uvědomit, ţe stejně jako v kaţdé jiné oblasti práva, i v
oblasti ochrany osobních údajů řešení otázky legality konkrétního případu, resp. hledání
odpovědi na otázku legality konkrétního případu mnohdy závisí na argumentačních
schopnostech dotčeného subjektu. Právě i obsah této práce by pak měl být prostředkem
k získání příslušného argumentačního potenciálu zejména na straně zaměstnavatele. I
proto zde byla učiněna snaha označit nejčastější chyby při zpracování osobních údajů
zaměstnanců.
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Resumé
Ochrana osobních údajů při vzniku pracovního poměru
Tato práce se zabývá problematikou ochrany osobních údajů ve spojení s
pracovněprávními vztahy. Konkrétně se autor zaměřuje na ochranu osobních údajů při
vzniku pracovního poměru. Nejprve se autor věnuje obecnému právnímu základu
problematiky a následně rozebírá pozitivní vyjádření ochrany osobních údajů v platném
právu, zejména v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Autor blíţe zkoumá některé
problematické povinnosti zaměstnavatele spojené se zpracováním osobních údajů jeho
zaměstnanců a současně upozorňuje na imperfektní transpozici Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Na základě provedeného výkladu autor v obecné rovině uvádí rozsah osobních
údajů, které můţe zaměstnavatel při vzniku pracovního poměru od zaměstnance
vyţadovat. Autor se zabývá často diskutovanými případy zpracovávání osobních údajů
v pracovněprávním vztahu, jako jsou například pouţívání fotografie zaměstnance,
zaznamenávání údajů o jeho rodinných poměrech atd.
Prostřednictvím praktického příkladu odsouzení zaměstnance za trestný čin
podává autor dále ukázku problematičnosti aplikace a interpretace relevantních právních
předpisů. V této souvislosti připojuje ukázku částečně odlišného řešení, kdyţ krátce
zmiňuje úpravu slovenského zákona č. 311/2001 Z.z., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
Práce ve svém souhrnu upozorňuje na nejčastější chyby při zpracování osobních
údajů zaměstnanců, a to zejména při vzniku pracovního poměru. Současně je však jejím
prostřednictvím podán i komplexní výklad ve vztahu k úpravě ochrany osobních údajů.
Jeho podání bylo nezbytné pro moţnost konkrétního uchopení hlavního předmětu
zkoumání této práce.
Klíčová slova: pracovní právo, ochrana osobních údajů, vznik pracovního poměru
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Resumé
Personal data protection in employment formation
This thesis is concerned with the questions of personal data protection in
connection with labor-law relationships. In the concrete the author focuses on personal
data protection in formation of the employment. First the author deals with general legal
basis of the issue and, consequently, the author analyses personal data protection in
positive law, namely in the Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data,
as amended. The author examines in detail some questionable duties of the employer
connected with processing of personal data of his employees and, at the same time,
refers to the imperfection of transposition of the Directive 95/46/ES of the European
Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the free movement of these data.
On the basis of given comments the author in the general level presents the
scope of personal data that can be requested by the employer from the employee in
formation of the employment. The author deals with often discussed cases of processing
of personal data in the labor-law relationship as for example using of the employee ´s
photography, recording his family relationships etc.
By means of practical example of sentence an employee for crime, the author
presents the disputableness of application and interpretation of relevant legal regulation.
In this connection, while shortly mentioning the Slovak legal regulation of the Act No.
311/2001 Coll., Labor Code, as amended, the author demonstrates a partially different
solution.
The thesis summarily refers to the most frequent faults in processing of personal
data of employees, namely in formation of employment. At the same time the thesis
gives a compact summary of argumentation related to the regulation of personal data
protection. Such summary of argumentation is necessary for the reader to understand
the subject matter of this thesis.
Keywords: labor law, personal data protection, employment formation
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