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Abstrakt 

 Primárním cílem této rigorózní práce je podat komplexní rozbor ochrany 

osobních údajů v pracovněprávních vztazích, včetně přihlédnutí k vývoji této oblasti 

v Evropské unii. Jejím sekundárním cílem je nastínit danou problematiku téţ z pohledu 

ochrany majetkových zájmů zaměstnatele. Základní informační zdroje, z nichţ práce 

čerpá, jsou právní předpisy, judikatura českých i evropských soudů, úřední dokumenty a 

česká a zahraniční literatura. V rámci dosaţení sledovaných cílů, je v největší míře 

vyuţívána metoda deskripce, analýzy a syntézy. Práce se sestává z deseti kapitol. Po 

úvodní části následuje rozbor právní úpravy v České republice a Evropské unii, dále 

rozbor pojmů soukromí a osobních údajů, jejich vzájemný vztah, který je vymezen 

rozborem jednotlivých prvků v oblasti osobních údajů. Druhá část práce je především 

zaměřena na problematiku osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Závěr práce je 

věnován majetkovým zájmům zaměstnavatele. 

 Na základě analýzy shora uváděných informačních zdrojů bylo zjištěno, ţe 

reţim ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích v zásadě odpovídá právní 

úpravě Evropské unie. V zájmu ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích 

lze zaměstnavatelům doporučit omezení poţadovaných osobních údajů zaměstnanců na 

nejniţší moţnou míru, jenţ postačuje k plnění jejich zákonem stanovených povinností. 
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Summary 

 The key objective of this thesis is to introduce a comprehensive analysis of the 

issue on personal data protection in employment relations, including the set of 

regulations taken within the European Union. Later, the work also outlines the issue 

from the perspective of the employer and its protection of property interests. The major 

information sources from on which the thesis is based are represented by laws, judicial 

decisions, official documents and Czech/foreign professional literature related to the 

topic. In order to achieve the appointed objectives, it was necessary to define various 

research methods, such as description, analysis and synthesis. The work consists of ten 

chapters. The introductory part is followed by the analysis of legal regulations in the 

Czech Republic and the European Union. Later, the analysis of the concepts of privacy 

and personal data, their interconnection, followed by the analysis of specific elements in 

the area of personal data protection is described. The second part of the thesis focuses 

on the issue of personal data protection in the employment relations. Finally, the 

conclusion of the work concentrates on the property interests of the employer. 

 

 The aforesaid analysis of information sources revealed that the system of 

personal data protection in employment relations corresponds in principle to the 

legislation of the European Union. In order to protect personal data in the employment 

relations and to meet competent statutory obligations, it is required that the employers 

reduce the recommend restrictions of personal data of their employees to the lowest 

level possible. 
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Úvod  

 Problematika ochrany soukromí, resp. ochrany osobních údajů, je součástí 

našeho kaţdodenního ţivota. Setkáváme se s ní v rámci všech aspektů lidského ţivota, 

ale stejně tak i ve všech oblastech práva. 

  Soukromí bylo vnímáno pouze v jeho prostorové dimenzi, přičemţ právě 

v důsledku postupného vývoje judikatury Evropského soudu pro lidská práva dospěl 

pojem soukromí a současně s ním i právo na jeho ochranu daleko širšího rozsahu a 

významu, o kterém je v práci rovněţ pojednáno. Jedním z aspektů takto širokého pojetí 

práva na soukromí je právo na ochranu osobních údajů.  

 Ochrana osobních údajů bývá jedním z nejfrekventovanějších a 

nejdiskutovanějších témat současné doby. Důvodem tohoto zájmu je především výrazný 

pokrok v oblasti vývoje různých moderních technologií a jejich následné vyuţití 

v praxi, v jejichţ důsledku dochází k zásahům do soukromí subjektů. Jako příklad lze 

uvést instalaci kamerových systémů na veřejných místech či odposlechy telefonních 

hovorů, které jsou následně pouţívány jako důkazní materiály v rámci soudních řízení.  

 Jednou z oblastí, která je fenoménem ochrany osobních údajů také postiţena, 

jsou pracovněprávní vztahy, na které jsem se v rámci této práce zaměřila. Jedním 

z důvodů mého zájmu právě o tuto oblast z pohledu ochrany osobních údajů jsou řízení 

vedená u soudů niţších stupňů, které jsou de facto průkopníky v řešení sporů v této 

právní oblasti. Aktuálním případem je spor vedený u Okresního soudu v Jindřichově 

Hradci, jehoţ předmětem byl návrh na zrušení okamţitého ukončení pracovního poměru 

z důvodu nadměrného vyuţívání internetu v pracovní době, díky němuţ mne tato 

problematika zaujala, a kterému jsem v této práci rovněţ věnovala pozornost. 

 Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích je, kromě zákoníku práce, 

obsaţena v rovině ústavněprávní také v Listině základních práv a svobod. Komplexní 

úpravu ochrany osobních údajů obsahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, kterým proběhla implementace Směrnice č. 95/46/ES do vnitrostátního řádu 

České republiky. Zákon o ochraně osobních údajů je zaloţen na principech Směrnice č. 

95/46/ES, ale také na principech stanovených Úmluvou č. 108. O všech těchto 

pramenech je v práci podrobněji pojednáváno.  



 

4 
 

 S ohledem na veškeré prameny, které jsou v práci k této problematice uvedeny, 

je zjevné, ţe tuto oblast reflektuje určitá obecná právní úprava, nicméně dle mého 

názoru je v České republice znatelná absence právní úpravy, která by oblast ochrany 

osobních údajů v pracovněprávních vztazích upravovala. Je zřejmé, ţe na konkrétní 

situace, které mohou v rámci této právní oblasti nastat, reaguje aţ judikatura soudů 

České republiky, neboť konkrétní právní úprava chybí. 

 Cílem této práce je věnovat se ochraně osobních údajů v pracovněprávních 

vztazích. Pro dostatečné uchopení tohoto tématu je však nutné věnovat se téţ otázkám 

s tímto tématem souvisejícím, z tohoto důvodu jsem se v práci zaměřila téţ na právní 

úpravu této oblasti v České republice a v Evropské unii, dále jsem se věnovala pojmu 

soukromí, jehoţ součástí osobní údaje jsou, a rovněţ jsem se zaměřila na samotný 

pojem osobních údajů a s ním souvisejících témat. Závěr této práce pojednává i o 

majetkových zájmech zaměstnavatele, neboť i tuto sloţku povaţuji za podstatnou 

součást této problematiky. Důleţitou částí a rovněţ i pramenem práce jsou judikáty 

českých i evropských soudů, které jsem v práci uvedla, a to především v souvislosti 

s vývojem ochrany osobních práv. V práci vycházím rovněţ z rozhodnutí a stanovisek 

Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 Tato práce vychází z právního stavu ke dni 31. března 2013. 
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1. Právní úprava ochrany osobních údajů  

1.1 Právní úprava v České republice 

1.1.1 Ústavněprávní rovina  

 Pojem soukromí a jeho ochrana můţeme nalézt mezi základními právy a 

povinnostmi, které jsou garantovány Ústavou České republiky (zák. č. 1/1993 Sb.) a 

především Listinou základní práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.). Zmiňované právní 

předpisy potom obsahují jak právo na soukromí na jedné straně, tak právo na informace 

na straně druhé.  

 Právo na soukromí lze nalézt v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 

(dále téţ Listina), který stanoví, ţe nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena 

a ţe můţe být omezena jen v případech stanovených zákonem. Toto ustanovení lze 

chápat jako les generalit ve vztahu k ostatním ustanovením, která chrání jednotlivé 

zvláště významné projevy soukromí. Pojem nedotknutelnost osoby v sobě zahrnuje 

svobodu osobní i ochranu ţivota, současně je tento pojem spojen i s právem na 

soukromí. Předmětem nedotknutelnosti podle čl. 7 je jednak osoba a jednak její 

soukromí. Pojmem osoba se v tomto případě rozumí člověk, tedy fyzická osoba, která 

poţívá právo na nedotknutelnost od svého narození do své smrti. Nasciturus je 

nedotknutelný jako součást osoby své matky. Nedotknutelností osoby se rozumí ústavně 

chráněné právo na nerušené zachování její integrity a jemu odpovídající zákaz porušení 

této integrity. Tento zákaz potom směřuje do sféry veřejnoprávní, kdy stát (státní orgán) 

nesmí zasahovat do sféry nedotknutelnosti osoby jinak neţ zákonem resp. na jeho 

základě a i na základě zákona smí být tento zásah proveden jen v míře společensky 

nezbytné, např. zákon můţe zavést povinné očkování. Ve sféře soukromoprávní 

nedotknutelnost osoby znamená absolutní právo kaţdého erga omnes působící 

subjektivní právo, dle kterého má kaţdý právo na zachování své osoby, jehoţ porušení 

je dle příslušného zákona postihováno sankcí. K zásahu do integrity osoby můţe dojít 

konáním i nekonáním, přičemţ tento zásah je definován nikoliv způsobem, jakým 

k němu došlo, ale charakterem jeho výsledku. 
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Obecně se na právo na soukromí vztahuje čl. 10 odst. 2 Listiny, který stanoví, ţe 

„každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného života“. V rámci ochrany soukromí se článek 10 překrývá s článkem 7, a jak 

jiţ bylo řečeno výše, článek 10 je k článku 7 ustanovením speciálním a ohledně ochrany 

soukromí se pouţije přednostně. V Listině se spojením soukromý ţivot rozumí 

soukromí, přičemţ rodinný ţivot je součástí ţivota soukromého. Soukromí by bylo 

moţné definovat jako tu sféru ţivota, a contrario sféře veřejné, do které nikdo (ani stát) 

nesmí bez jeho souhlasu nebo bez výslovného dovolení zasahovat ani o ní poţádat či 

získávat informace, a o které subjekt soukromí není povinen nikomu (ani státnímu 

orgánu) informace podávat, pokud mu to zákon neukládá. Meze soukromí pak 

vymezuje to, co člověk podle zákona není povinen zpřístupnit nebo vyjevit někomu 

jinému. Do soukromé sféry nepatří to, co se děje ne veřejnosti nebo to, co je per 

definitionem veřejné. 

Soukromí zahrnuje zejména nedotknutelnost obydlí, soukromého pracoviště, 

listovního tajemství atd. Soukromí je to, co člověk podle zákona není povinen 

zpřístupnit nebo vyjevit někomu jinému. 

Soukromí není nezadatelné resp. nezcizitelné, nýbrţ se ho jeho subjekt můţe ad 

hoc zříci, a to tím, ţe jej někomu dobrovolně zpřístupní, a to fyzicky, nebo tím, ţe o 

něm podá informaci
1
.  

V souvislosti s ochranou osobních údajů je potom nejčastěji zmiňován čl. 10 

odst. 3 Listiny, který se vztahuje především na ochranu před neoprávněnou manipulací 

s osobními údaji, kdyţ říká, ţe „každý má právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě“. 

Uvedenou ochranu osobních údajů je potřeba vnímat jako určitou podmnoţinu spadající 

pod pojem ochrana soukromí. Ochrana zmiňovaná v tomto článku se vztahuje jak na 

informace automatizované (automatické databáze), tak na informace neautomatizované, 

jedná se tak o ochranu proti jakékoliv neoprávněné informaci o člověku. Kaţdý má 

právo na ochranu především proti neoprávněnému získávání informací o sobě a proti 

neoprávněnému pouţití těchto informací (např. proti jejich zpracování). Nepřípustné je 

                                                           
1
 Pavlíček, Václav a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. a roz. vyd.. Praha: 

Linde, 2002, str. 112. ISBN 80-720-1170-7. 
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tedy zejména i získávání takových informací technickými prostředky, pouţitými bez 

souhlasu či bez vědomí toho, koho se informace týká (např. informace získávané 

skrytou kamerou). 

Dalším článkem, který rovněţ lze zmínit v souvislosti s ochranou soukromí, je 

čl. 13 Listiny, který stanoví, ţe „nikdo nesmí porušit listovní tajemství jiných písemností 

a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí nebo zasílaných poštou anebo jiným 

způsobem. S výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje 

tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením“. 

Uvedený článek se snaţí reflektovat velmi rychle se rozvíjející prostředky pro přenos 

dat. Předmětem ochrany je listovní tajemství a tajemství jiných písemností a záznamů, 

jakoţ i tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným 

zařízením. Tato ochrana můţe být prolomena jen v případech a způsobem, které stanoví 

zákon, a to za kumulativního naplnění tří podmínek v tomto zákoně: stanovení případů, 

kdy je moţno listovní a jemu obdobná tajemství prolomit, stanovení způsobů, jakými 

můţe k prolomení dojít a dále musí být touto zákonnou úpravou šetřeno podstaty a 

smyslu tohoto práva. 

Soukromí a jeho ochrana mají svůj nejobecnější základ také ve vyhlášených 

mezinárodních smlouvách, k jejichţ ratifikaci dal souhlas Parlament a jimiţ je Česká 

republika vázána podle čl. 10 Ústavy ČR (dále téţ Ústava) a které jsou součástí 

ústavního pořádku České republiky. Těmito smlouvami, týkajícími se ochrany soukromí 

jsou především: 

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

- Úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

- Úmluva o právech dítěte 

 Tyto předpisy se zabývají základními nezadatelnými lidskými právy, která se 

týkají všech aspektů ţivota fyzické osoby.
2
 V této souvislosti je rovněţ třeba zmínit 

právní předpisy Evropské unie vydávané v souvislosti s tímto tématem, a kterými je 

Česká republika jako člen Evropské unie vázána, těmito předpisy se budu podrobněji 

zabývat v dalších částech této práce.  

                                                           
2
 Filip, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Dotisk 2. vyd. 2001 (Masarykova univerzita). 

Brno: Václav Klemm, 2011, str. 115. ISBN 978-809-0408-371. 
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Jak jsem jiţ uvedla výše, opačnou stranou práva na soukromí je právo na 

informace. Toto právo potom lze nalézt v čl. 17 odst. 1 Listiny, který stanoví, ţe 

„svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny“, v čl. 17 odst. 2 Listiny se dále 

uvádí, ţe „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem 

nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat údaje a 

informace bez ohledu na hranice státu“. 

 Lze říci, ţe soukromí tak, jak je chráněno prostřednictvím výše zmiňovaných 

ústavněprávních předpisů, je takto chráněno v té nejobecnější rovině a lze je subsidiárně 

aplikovat na všechny případy ochrany soukromí. Uvedené předpisy stejně tak lze vyuţít 

ve všech těch případech, kdy soukromí v konkrétních situacích není chráněno 

speciálním právním předpisem jako je například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů (dále téţ zákon o ochraně osobních údajů). 

 

1.1.2 Úprava obsažená v zákoníku práce 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (dále téţ zákoník práce), který vstoupil 

v účinnost dne 1.1.2007 řadíme mezi základní právní prameny pracovního práva 

v České republice.  

Uvedený právní předpis v současném znění obsahuje zásadní úpravu, která nově 

umoţňuje zaměstnavateli kontrolovat své zaměstnance na pracovišti. Takové ustanovení 

lze nalézt v § 316 zákoníku práce, kde je zakotveno právo zaměstnavatele na 

přiměřenou kontrolu svých zaměstnanců na pracovišti v souvislosti s vyuţíváním 

pracovních a výrobních prostředků zaměstnavatele. Z tohoto oprávnění zaměstnavatele 

vyplývá také zákaz zaměstnanců pouţívat výrobní a pracovní prostředky 

zaměstnavatele k osobním účelům, a to včetně výpočetní techniky a telekomunikačních 

zařízení zaměstnavatele. Rozsah tohoto zákazu má zaměstnavatel moţnost různými 

způsoby zuţovat a rozšiřovat, a to prostřednictvím svých vnitřních předpisů a nařízení, 

se kterými je povinen zaměstnance seznámit. 

Uvedené ustanovení zákoníku práce obsahuje na druhé straně omezení chránící 

soukromí zaměstnanců, kdyţ „zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu narušovat 
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soukromí zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách tím, že je podrobuje 

otevřenému nebo skrytému sledování odposlechu, záznamu, záznamu jejich telefonních 

hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole jejich listovních zásilek adresovaných 

zaměstnancům“. 

Pokud by výše uvedený závaţný důvod, který by zavedení kontrolních 

mechanismů vyţadoval, existoval, je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o 

rozsahu kontroly a způsobech jejího provádění 

V souvislosti s pojmem soukromí obsaţeném v zákoníku práce, bych ráda 

zmínila také další ustanovení, která se tohoto pojmu dotýkají. Soukromí je zmiňováno 

jiţ před vznikem pracovního poměru, a to v ust. § 30 odst. 2 zákoníku práce, kde je 

stanoveno, ţe „zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem 

pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob 

údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy“. Z uvedeného lze 

dovodit, ţe zaměstnavatel nesmí vyţadovat od budoucího zaměstnance informace, které 

s uzavřením pracovní smlouvy bezprostředně nesouvisejí.  

V ust. § 248 odst. 2 zákoníku práce můţeme nalézt ustanovení, které na druhou 

stranu chrání majetkové zájmy zaměstnavatele a umoţňuje mu v určitém rozsahu a do 

určité míry zasáhnout do soukromí svých zaměstnanců, kdyţ dává oprávnění 

zaměstnavateli provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí nebo odnášejí od 

zaměstnavatele. 

Dále ust. § 302 písm. a) zákoníku práce stanoví vedoucím zaměstnancům 

povinnost kontrolovat práci zaměstnanců, hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní 

výsledky. 

V ust. § 312 zákoníku práce je obsaţeno oprávněné zaměstnavatele vést osobní 

spis zaměstnance s tím, ţe uvedené ustanovení vymezuje písemnosti, které mohou být 

v tomto spisu obsaţeny a dále uvádí výčet osob oprávněných k nahlíţení do tohoto 

spisu.  

Dále v ust. § 314 zákoníku práce je zakotvena povinnost zaměstnavatele vydat 

zaměstnanci na jeho ţádost posudek o pracovní činnosti, který smí obsahovat pouze 
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informace týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a 

dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce, jiné informace smí zaměstnavatel 

o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem.  

   

1.1.3 Komparace problematiky dle zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 

262/2006 Sb. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vstoupil v účinnost dne 1.1.2007, tento 

zákon nahradil původní zákon č. 65/1965 Sb. 

 Zásadní změny oproti původní právní úpravě lze spatřovat především v zavedení 

oprávnění zaměstnavatele kontrolovat své zaměstnance při práci. Uvedená změna tak 

dala moţnost zaměstnavateli chránit své majetkové zájmy a lze ji nalézt v ust. § 316 

zákoníku práce, který se snaţí ctít zásadu přiměřenosti a maximálního souladu.  

 Zaměstnanec očekává, ţe bude respektováno jeho právo na soukromí na straně 

jedné a zaměstnavatel na straně druhé je oprávněn vyţadovat efektivní práci 

zaměstnance po celou pracovní dobu. 

 Výše uvedená změna obsaţená v ust. § 316 zákoníku práce neznamená, ţe by 

původní právní úprava problematiku práv zaměstnance na soukromí neobsahovala 

vůbec, nicméně je třeba konstatovat, ţe se jí dotýkala pouze okrajově. Jednalo se 

především o ust. § 7 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., který poskytoval ochranu před 

poniţováním lidské důstojnosti v pracovněprávním vztahu. 

Absenci konkrétního řešení dané problematiky nahrazoval výklad dle obecných 

ústavních pravidel dovozovaných z Listiny a z pravidel dobrých mravů. Dále bylo 

moţné v daných případech vyuţít také výklad dle analogie iuris s pouţitím ustanovení 

zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále téţ občanský zákoník), a to konkrétně 

ust. § 11 an., o ochraně osobnosti. Tuto analogii bylo moţno vyuţít pouze za podmínky, 

ţe to vyţadovala integrita obecných zásad právních a pracovněprávních.
3
 

                                                           
3
 Bartík, Václav a Eva Janečková. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi: vybrané otázky. Praha: Linde, 

2009, str. 135. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-817-8. 
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Současná právní úprava kromě výše uvedeného ust. § 316 zákoníku práce 

obsahuje i další ustanovení, která se také dotýkají dané problematiky. Jedná se o úpravu 

okamţitého zrušení pracovního poměru. Oba zákony poskytují poměrně široký prostor 

k výkladu závaţnosti porušení pracovní kázně zaměstnancem a tento výklad je potom 

klíčovým ukazatelem pro posouzení platnosti okamţitého zrušení pracovního poměru. 

Zatímco bývalý zákoník práce uvádí jako důvod okamţitého zrušení pracovního 

poměru „porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem“, nový zákoník práce uvádí 

jako důvod „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k jím 

vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem“. Lze říci, ţe právě tato změna poskytuje 

zaměstnavateli ještě širší moţnost posouzení závaţnosti porušení právních předpisů 

zaměstnancem v rámci jím vykonávané práce a je mu tak dána moţnost intenzivnější 

ochrany svých majetkových zájmů. 

Pokud bychom chtěli shrnout změny, které přinesl současně platný zákoník 

práce, můţeme říci, ţe tato úprava nepřináší do vztahů zaměstnavatele a zaměstnance 

ţádné revoluční změny a nová právní úprava de facto přebírá dosavadní právní stav. 

Obě právní úpravy se problematikou soukromí zaměstnance, především pak jeho 

osobními právy, zabývají velmi povrchně a podstatnou část řešení těchto situací 

ponechávají jiným právním předpisům a rozhodovací praxi soudů a jiných státních 

orgánů. 

 

1.1.4 Právní úprava v Občanském zákoníku 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník je normativním právním předpisem, 

který se uţije na pracovněprávní vztahy jednak v obecné rovině, a to především v rámci 

vymezení právního postavení subjektů, jejich způsobilosti k právním úkonům, jejich 

zastoupení, dále upravuje právní úkony, bezdůvodné obohacení, trvání a obsah závazků, 

způsob zajištění práv a povinností a úpravu dob a lhůt.  

Kromě výše uvedené obecné úpravy obsahuje ve vztahu k soukromí 

zaměstnance a jeho ochrany dále ust. § 11 občanského zákoníku, který uvádí, ţe 

„fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské 

cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy“. 
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Dalším ustanovením vztahujícím se k dané problematice je ust. § 12 občanského 

zákoníku, který v odst. 1 stanoví, ţe „písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové 

snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů 

osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením“. 

Na tomto místě bych se ráda zmínila o vztahu zákoníku práce a občanského 

zákoníku, který byl v poslední době řešen především v souvislosti s průlomovým 

nálezem Ústavního soudu České republiky ze dne 12.3.2008
4
, kterým byl vyřešen 

problém vzájemného pouţití obou zákonů. Následkem tohoto průlomového nálezu byla 

změna principu uţití občanského zákoníku ve vztahu k zákoníku práce, kdy princip 

delegace byl nahrazen principem subsidiarity.  

Původně byl vztah zákoníku práce a občanského zákoníku řešen principem 

delegace, tedy pravidlem, kdy přímo zákoník práce ve svých jednotlivých ustanoveních 

odkazoval na ustanovení občanského zákoníku. Na základě tohoto principu se potom 

aplikuje konkrétní ustanovení občanského zákoníku, nebere se však ohled na ostatní 

související ustanovení a na vazby k obecným ustanovením předpisu. Uvedený způsob 

znamenal určitou selekci pracovního práva. Pokud zákoník práce výslovně neodkazoval 

na pouţití zákoníku občanského, nebylo moţné jej pouţít jako obecný předpis. 

Uvedený princip delegace byl zrušen výše uvedeným nálezem, a to na základě 

návrhu, který byl jeho autory uvozován především myšlenkou, ţe z úpravy obsaţené 

v ust. § 2 odst. 1 zákoníku práce není zcela jasné, která ustanovení jsou kogentní a od 

kterých je moţno se odchýlit. Ústavní soud dále uznal stíţnost vztahující se k ust. § 4 

zákoníku práce, kde bylo stanoveno, ţe „občanský zákoník se na pracovněprávní vztahy 

použije jen tehdy, pokud to zákoník práce výslovně stanoví“. Právě toto ustanovení 

zakotvovalo výše uvedený princip delegace, který je v současném právu vyuţíván 

mnohem méně neţ současně nastolený princip subsidiarity, kterým byl princip delegace 

na základě tohoto nálezu nahrazen. Princip subsidiarity znamená, ţe pokud vedle sebe 

stojí zákony stejné právní síly, jeden z nich má však postavení z hlediska teorie práva 

postavení obecného (lex generalis) a druhý postavení zvláštního (lex specialis). Pokud 

tento zvláštní právní předpis danou problematiku upravuje, bude přednostně pouţit 

právě on. 

                                                           
4
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12.3.2008, sp. zn.  II. ÚS 116/2008. 
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Pokud zvláštní zákon mlčí, pouţije se podpůrně, neboli subsidiárně, úprava 

obecná, po účinnosti zrušovacího nálezu Ústavního soudu, zákon občanský.
5
                      

                                                                       

1.1.5 Právní úprava v zákoně o ochraně osobních údajů 

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ze dne 4.4.2000, který nabyl 

účinnosti dne 1.6.2000, nahrazuje původní zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních 

údajů v informačních systémech. Tato předchozí právní úprava společně s Listinou, 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES z roku 1995 o ochraně jednotlivců 

ve vztahu ke zpracování osobních dat a o volném pohybu těchto dat (dále téţ Směrnice 

č. 95/46/ES) a s Úmluvou č. 108 Rady Evropy na ochranu osob ve vztahu k 

automatizovanému zpracování dat (dále téţ Úmluva č. 108) z 28.1.1981, přestoţe byla 

Českou republikou ratifikována aţ po přijetí zákona na ochranu osobních údajů, 

vytvořili výchozí právní rámec pro vznik stávajícího zákona na ochranu osobních 

údajů.
6
 

Původní zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních 

systémech, obsahoval pouze základní stanovení práv a povinností v souvislosti 

s nakládáním s osobními údaji a s jejich zpracováním, jednalo se ovšem pouze o úpravu 

osobních údajů v informačních systémech, nikoliv však o manuální úpravu těchto údajů. 

V případě tohoto manuálního zpracování osobních údajů byl tento zákon přiměřeně 

aplikován, avšak zvláštní úprava vztahující se na tento druh zpracování neexistovala. 

Kromě nedostatečné úpravy některých dalších skutečností, jako je např. 

informační povinnost zpracovatele údajů, tento zákon rovněţ nezřizoval ţádný orgán, 

který by byl nadán pravomocí kontrolovat a sankcionovat případné nedostatky 

v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a rovněţ zde panovala absence tohoto 

orgánu v souvislosti s registrací informačních programů.  

                                                           
5
 Jušta, Jan a kol. Nový zákoník práce ve světle zlomového nálezu Ústavního soudu České republiky: 

pohled obce podnikatelské*online+. Vydáno dne 11.10.2011. *cit. 15.10.2013+ 
Dostupné z: http://www.ajpartner.com/publikace.php?clanek=novy-zakonik-prace 
6
 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona na ochranu osobních údajů. 

http://www.ajpartner.com/publikace.php?clanek=novy-zakonik-prace
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Zřízení uvedeného kontrolních orgánu bylo plánováno v podobě tzv. datových 

inspekcí, nicméně k jejich zřízení nedošlo poté, co tyto byly v roce 1993 odmítnuty. 

Právě absence tohoto orgánu byla hlavním důvodem, proč původně platný zákon 

neodpovídal Úmluvě č. 108 a Česká republika k ní z tohoto důvodu nemohla přistoupit. 

To činilo obtíţe zejména takovým subjektům, jakými jsou Ministerstvo zahraničí ČR či 

některé sloţky Ministerstva vnitra ČR, protoţe přistoupení k Úmluvě č. 108 bylo 

podmínkou spolupráce v rámci Schengenského informačního systému.  

V souvislosti se vstupem do Evropské unie muselo dojít ke změně této 

nedostatečné úpravy a k dosaţení souladného stavu českého právního řádu s právem 

unijním. V této souvislosti došlo k přijetí zákona o ochraně osobních údajů, kterým byla 

do českého právního řádu implementována Směrnice č. 95/46/ES. Vedle této směrnice 

byly do českého právního řádu implementovány principy ochrany osobních údajů 

vyplývající z Úmluvy č. 108. 

Přijetím této úpravy došlo k posílení práv jednotlivců jako subjektů údajů a 

k celkové ochraně před neoprávněným zasahováním do soukromí kaţdého člověka.
7
 

Sám občan se podílí na ochraně údajů, které o něm vypovídají, a to zejména udělením či 

neudělením souhlasu se zpracováním, prohlášením určitých údajů za veřejné, 

vyţádáním informace o údajích, které o něm byly shromáţděny, poţadavky na opravy 

či výmazy aj. 

Změna oproti předchozí nedostatečné úpravě spočívá především v tom, ţe tento 

zákon upravuje ochranu veškerých osobních údajů, tedy nejen těch, které jsou 

v informačních systémech. Není rozhodující, zda se shromaţďování údajů uskutečňuje 

prostřednictvím výpočetní techniky či manuálně. Na druhé straně se zákon nevztahuje 

na shromaţďování a zpracování osobních údajů pro domácí potřeby jako je například 

diář či adresář.
8
 

Zákon o ochraně osobních údajů dále také upravuje podmínky, za jakých je 

moţné předat osobní údaje do jiných států. Tato úprava koresponduje s nezbytností 

                                                           
7
 Maštalka, Jiří. Nová úprava na ochranu osobních údajů, Asociace firem pro ochranu informací (AFOI): 

Bezpečnost informačních systémů a uživatelé (Sborník příspěvků 10. semináře), str. 64. Praha: AFOI, 
2001. 
8
 Pindeš, Miroslav. Ochrana osobních údajů zaměstnance*online+. Vydáno dne 29.10.2011. *cit. 

15.10.2012+ Dostupné z: http://www.aplikovanepravo.cz/  

http://www.aplikovanepravo.cz/
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rozvoje mezinárodního obchodu v souvislosti s předáváním osobních údajů a jemu 

odpovídající úrovní ochrany těchto údajů především při jejich toku do třetích zemí.
9
 

V zákoně je výslovně stanoveno, ţe „volný pohyb osobních údajů nemůže být 

omezován, pokud jsou tyto údaje předány do členských států Evropské unie. Do třetích 

zemí mohou být osobní údaje předány, pokud zákaz omezování volného pohybu 

osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas, 

a kterou je Česká republika vázána, nebo jsou osobní údaje předány na základě 

rozhodnutí orgánu Evropské unie“. V dalších ustanoveních jsou dále uvedeny 

podmínky, za jakých lze osobní údaje do jiných států předat, nejsou-li splněny shora 

uvedené podmínky. Před předáním osobních údajů do třetích zemí je správce povinen 

poţádat Úřad pro ochranu osobních údajů o povolení k předání. Úřad pro ochranu 

osobních údajů má o této ţádosti rozhodnout bezodkladně, nejpozději do sedmi dnů od 

podání. Pokud toto rozhodnutí nevydal, má se za to, ţe s předáním vyslovil souhlas, a to 

na dobu, která je v ţádosti uvedena. Bez povolení můţe správce osobní údaje předávat, 

jestliţe to stanoví zvláštní zákon, ţádat o povolení nemusejí např. policie, pokud 

předává informace Interpolu a dále také v případě, ţe tak plyne z mezinárodní smlouvy, 

jíţ je Česká republika vázána.
10

 

Jak naznačuje výše uvedený text, zákon nově zřídil Úřad pro ochranu osobních 

údajů. Jedná se o orgán, kterému byly svěřeny pravomoci ústředního správního úřadu 

v oblasti ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném zákonem na ochranu osobních 

údajů a zvláštních zákonů, a který vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast 

ochrany osobních údajů vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí 

právního řádu. Jedná se o nezávislý orgán, do jehoţ pravomoci lze zasahovat pouze na 

základě zákona, a který se řídí zákony a jinými právními předpisy. Úřad pro ochranu 

osobních údajů nepodléhá vládě a nemůţe od nikoho dostávat příkazy či pokyny a 

pouze zákon můţe změnit jeho pravomoc i působnost. Jeho nezávislost je zajištěna 

rovněţ tím, ţe činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů je hrazena ze samostatné 

kapitoly státního rozpočtu České republiky.  

 

                                                           
9
 Recitál č. 56 Směrnice  95/46/ES. 

10
 Mates, Pavel. Ochrana osobních údajů. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, str. 63. ISBN 80-246-0469-8.  
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1.1.5.1 Působnost zákona na ochranu osobních údajů 

Působností zákona je stanoveno, které otázky tento zákon reguluje a jaký okruh 

subjektů jeho reţimu podléhá. Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které 

zpracovávají mocenské orgány, tedy státní orgány, orgány územní samosprávy a jiné 

orgány veřejné moci. Pojem jiné orgány veřejné moci má určitý obecný význam, jehoţ 

smyslem je zahrnout všechny ty orgány, které nepatří do předchozích dvou zmíněných 

kategorií. Orgánem veřejné moci můţe být široké spektrum orgánů, jako např. zájmové 

samosprávy (vysoké školy) či jiné subjekty, na které byl přenesen výkon veřejné správy 

nebo jiné moci (veřejné stráţe). Zákon se také vztahuje na fyzické a právnické osoby 

zpracovávající osobní údaje, přičemţ není rozhodující, zda se jedná o cizí státní 

příslušníky či tuzemské subjekty.  

Zákonu podléhá jak zpracování prováděné automaticky, tak zpracování 

prováděné manuálně, např. kartotékovým systémem.  

Zákon kromě pozitivního vymezení způsobů zpracování osobních údajů 

obsahuje téţ negativní vymezení těchto způsobů, kdyţ stanoví, ţe se nevztahuje na 

zpracování těchto údajů pro osobní potřebu, jedná se např. o seznam různých výročí 

členů rodiny. Pojem osobní potřeba je Směrnicí č. 95/46/ES určitým způsobem 

přiblíţen pouze v jejím úvodním recitálu č. 12, který není právně závazný, a který 

stanoví, ţe jde např. o korespondenci nebo vedení adresáře. Zákon se dále nevztahuje na 

nahodilé shromaţďování osobních údajů za podmínky, ţe tyto údaje nejsou zpracovány. 

Nahodilým zpracováním rozumíme případy, kdy údaje nejsou tříděny, o jejich 

shromaţďování nerozhodl správce, údaje nemají přesnou strukturu, mohou být nepřesné 

a neúplné. Pojem nahodilé zpracování lze dovodit téţ z úvodního recitálu Směrnice č. 

95/46/ES č. 27, kde je stanoveno, ţe „pokud jde manuální zpracování, týká se tato 

směrnice pouze rejstříků a nikoli neuspořádaných záznamů, obsah rejstříků musí být 

uspořádán podle stanovených hledisek týkajících se osob, která umožňují snadný 

přístup k osobním údajům“. Z uvedeného lze dovodit, ţe nahodilé zpracování lze 

připodobnit k neuspořádaným záznamům postrádajícím určitou systematičnost a 

pravidelnost. Mohlo by se jednat např. o záznamy objednávek zákazníků 

v kosmetických salonech, budou-li však zákazníkovi pravidelně zasílány nabídky 

dalších výrobků a sluţeb, jde jiţ o další zpracování. 
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Kromě těchto uvedených výjimek, na které se zákon nevztahuje, počítá zákon 

dále se zvláštními zákony, které jsou k němu ve vztahu speciality, a které obsahují 

některé nutné odchylky (zákon upravující zpracování osobních údajů pro účely 

statistické a archivnictví) a rovněţ počítá se zákony zvlášť upravující zpracování 

osobních údajů určitými orgány státní moci, na které nebude obecná úprava pouţita 

vůbec. Jedná se např. o zvláštní úpravu zpracování osobních údajů Policií České 

republiky, Bezpečnostní informační sluţbou či matrikami nebo bankami.
11

 

Účelem mé práce je nastínit ochranu osobních práv zaměstnance, v souvislosti 

se zákonem o ochraně osobních údajů je proto potřeba zmínit ustanovení, která se této 

problematiky přímo týkají. Obecně je v ust. § 4 zákona o ochraně osobních údajů 

vymezen pojem osobní údaj, coţ je „jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný jestliže 

jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či 

více prvků specifických pro jeho fyzickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu“. Dle této definice lze tedy zaměstnance určit nejen podle jména či 

příjmení ve spojení s rodným číslem, ale i podle osobního čísla přiděleného 

zaměstnavatelem či dokonce dle určitého pro něj specifického fyzického či psychického 

rysu. 

Dále zde nalezneme definici pojmu citlivý údaj, tedy „údaj vypovídající o 

národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství 

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 

trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě a jakýkoliv biometrický a genetický 

údaj“.  

A dále také anonymní údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném 

zpracování, nelze vztáhnout k určené nebo určitelné fyzické osobě.  

Kromě výše uvedených obecných definic jednotlivých pojmů, kterým bude 

věnována pozornost v dalších částech práce, obsahuje zmiňovaná úprava také práva a 

povinnosti vztahující se k jejich shromaţďování a zpracování, jako je např. oznamovací 

                                                           
11 Mates, Pavel. Ochrana osobních údajů. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, str. 63. ISBN 80-246-0469 8.  
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povinnost správce těchto údajů či výslovný souhlas subjektu se shromaţďováním a 

zpracováním citlivých údajů. Tato práva a povinnosti se potom v rovině 

pracovněprávního vztahu budou týkat zaměstnavatele jako správce osobních údajů a 

zaměstnance jako subjektu těchto údajů. 

 

1.1.6 Právní úprava problematiky v zákoně o elektronických 

komunikacích 

Zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (dále téţ zákon o elektronických komunikacích), který 

nabyl účinnosti dne 1.9.2008. Je jedním z právních předpisů, který byl přijat 

v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, jeho cílem bylo především 

provedení Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2006/24/ES o uchovávání údajů 

vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných 

sluţeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí (často také 

nazývaná jako „směrnice o data retention“). Tento zákon se stal novým nástrojem 

k ochraně osobních údajů v České republice.  Vzhledem k zastaralosti původního znění 

tohoto zákona (zák. č. 151/2000 Sb.), který neodpovídal současné situaci, bylo nutné 

adekvátním způsobem reagovat na dobové pokroky, a to především potom na neustálé 

zdokonalování technologií. Významnou změnou byla kromě jiného téţ změna 

pojmosloví, kdyţ původní zákon se zaměřoval na „telekomunikace“, zatímco nový 

zákon jiţ hovoří o „telekomunikacích elektronických“. Tento pojem rozšiřuje celou 

oblast na digitální média, neboť i tato média přenášejí data skrze datové sítě. 

Zákon ve svém ust. § 3 zřizuje Český statistický úřad, který mimo jiné prosazuje 

zájmy tzv. koncových uţivatelů tím, ţe v rámci své činnosti přispívá k zajištění vysoké 

úrovně ochrany osobních údajů a soukromí. 

Z pohledu problematiky ochrany osobních údajů zaměstnanců je nedůleţitější 

ustanovení obsaţeno v ust. § 89 zákona o elektronických komunikacích, kde je v odst. 3 

stanoveno, ţe „každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací 

k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních 

účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně 
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informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost 

takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo 

přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických 

komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační 

společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem“. 

Výše uvedené ustanovení tak blíţe určuje podmínky, za kterých zaměstnavatel 

můţe podrobit zaměstnance kontrole prostřednictvím kontrolních mechanismů, a to 

v případech vyuţívání sítí elektronických komunikací, kdy zaměstnavatel získává 

přístup k údajům v koncových zařízeních svých zaměstnanců. Z výše uvedeného je 

patrné, ţe se jedná o téměř stejnou podmínku, která je obsaţena v ust. § 316 odst. 3 

zákoníku práce, kdy zaměstnavatel je povinen o této formě kontroly zaměstnance 

informovat, a to jednak o rozsahu této kontroly, ale i o způsobu jejího provádění.  

 

1.2 Unijní právní úprava 

1.2.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. 

října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

Tato směrnice byla přijata z důvodu poměrně zásadního nárustu vyuţívání 

zpracování osobních údajů v různých oblastech sociální i hospodářské činnosti a 

především vzhledem k vývoji informačních technologií, které podstatně usnadňují 

zpracování a výměnu těchto údajů. Vlivem hospodářské i sociální integrace v rámci 

vnitřního trhu Evropské unie docházelo také k růstu přeshraničního toku osobních údajů 

mezi jednotlivými subjekty členských států, jednalo se především o tok těchto údajů 

mezi podniky usazenými v jednotlivých členských státech a rovněţ také mezi 

jednotlivými správními úřady členských států, od kterých je takový přenos osobních 

údajů vyţadován. Účelem Směrnice č. 95/46/ES tak měla být adekvátní ochrana těchto 

údajů, ale stejně tak i zabezpečení pravidelného a bezproblémového přenosu těchto 

údajů, vzhledem k rozdílnosti právních úprav této problematiky v jednotlivých 

členských státech. Cílem bylo sjednotit úroveň ochrany těchto údajů ve všech členských 
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státech, a to tak, aby bylo chráněno zejména právo na soukromí garantované čl. 8 

Úmluvy č. 108.  

Směrnice představuje v rámci Evropské unie referenční normu v oblasti ochrany 

osobních údajů. Stanovuje určitý rámec mezi vysokou úrovní ochrany soukromí 

jednotlivců a volným pohybem osobních údajů v oblasti států Evropské unie. 

Výsledkem přijetí této směrnice je tak stanovení přísných pravidel pro shromaţďování 

těchto údajů a jejich následného vyuţívání. Dále rovněţ ukládá všem členským státům 

ustanovit nezávislý vnitrostátní orgán, jehoţ cílem je kontrola a ochrana těchto údajů. 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozích částech této práce, nutnost implementace této 

směrnice do právního řádu České republiky byla jedním z důvodů přijetí zákona na 

ochranu osobních údajů. 

Směrnice upravuje jednak automaticky zpracovávané osobní údaje, ale stejně tak 

i údaje obsaţené v neautomatizovaném rejstříku, např. lístkové rejstříky, přičemţ rozsah 

této ochrany nesmí být závislý na pouţitých technikách, aby nedošlo k jejich obcházení. 

V případech manuálního zpracování se Směrnice č. 95/46/ES vztahuje pouze na 

manuální zpracování rejstříků, nikoli na neuspořádané záznamy, jak uvádí úvodní 

recitál směrnice č. 27. Na tomto místě Směrnice č. 95/46/ES určitým způsobem 

naznačuje vymezení své negativní působnosti a lze dovodit, ţe se nebude vztahovat na 

případy tzv. nahodilého zpracování osobních údajů. 

Účelem této směrnice je ochrana práv a svobod osob dotčených procesem 

zpracovávání osobních údajů. Dále rovněţ stanoví základní zásady oprávněnosti 

zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje by tak měly být zpracovávány kvalitně, 

korektně v souladu se stanoveným účelem a legitimně. Legitimní zpracovávání těchto 

údajů lze zajistit pouze se souhlasem subjektu, jehoţ údaje jsou zpracovávány nebo 

tehdy, pokud je toto zpracovávání nezbytné (např. pro uskutečnění oprávněných zájmů 

správce těchto údajů). Při zpracovávání musí být subjekt těchto údajů správcem 

informován o některých dalších informacích, které se týkají např. samotného správce – 

totoţnost správce nebo např. účel tohoto zpracovávání. Dotčený subjekt musí být dále 

informován o tom, zda tyto údaje jsou či nejsou zpracovávány a dále tyto údaje musí 

být specifikovány. Tento subjekt má dále nárok na opravu, výmaz či blokování údajů, 

jejichţ zpracování není v souladu s touto směrnicí (např. z důvodu jejich neúplného 
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nebo nepřesného znění). Všechna výše uvedená oprávnění dotčeného subjektu mohou 

být omezena z důvodu ochrany zájmů členského státu, bezpečnosti, stíhání trestných 

činů či ochrany zájmů Evropské unie. Správce údajů je dále povinen vyrozumět 

vnitrostátní orgán slouţící k ochraně dotčených subjektů o zpracovávání údajů, a to před 

zahájením tohoto zpracovávání. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, tato směrnice rovněţ ukládá všem členským státům 

poskytnout dotčenému subjektu právo na ochranu osobních údajů při tomto 

zpracovávání v případě, ţe jsou tato práva chráněná vnitrostátními předpisy porušována. 

K této ochraně slouţí rovněţ stanovená povinnost, kterou tato směrnice ukládá všem 

členským státům, spočívající v ustanovení jednoho či více nezávislých orgánů 

dohlíţejících na dodrţování výše uvedených zásad a na celkovou ochranu subjektům 

zpracovávání osobních údajů. Směrnice dále stanoví, ţe tyto orgány musejí být 

vybaveny nezbytnými prostředky pro plnění svých úkolů, včetně pravomoci provádět 

šetření a zasahovat např. v případě podaných stíţností, nebo pravomoci obrátit se na 

soud, mají přispět k průhlednosti zpracování osobních údajů prováděného v členském 

státu, kterému podléhají.  

Tímto orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
12

 Dále 

stanoví, ţe na úrovni Evropské unie musí být zřízena Pracovní skupina pro ochranu 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a své úkony by měla plnit 

zcela nezávisle, měla by poskytovat rady Komisi a zejména přispívat k jednotnému 

provádění vnitrostátních předpisů přijatých na základě Směrnice č. 95/46/ES. Na 

základě tohoto ustanovení byla zřízena Pracovní skupina 29 – WP 29 (dále téţ 

„WP29“). WP29 má poradní a nezávislý status a vydává stanoviska s výkladem této 

směrnice, aby byla zajištěna jednotná aplikace národních předpisů o ochraně osobních 

údajů. Takovým stanoviskem k dané věci bylo „WP48“ – stanovisko č. 8/2001, o 

zpracování osobních údajů v kontextu zaměstnání ze dne 13.9.2001.
13

 

                                                           
12

 Přehledy právních předpisů EU, Ochrana osobních údajů [online]. Vydáno dne 01.02.2011. *cit. 
15.10.2012+ Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_cs.htm 
13

 Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2009, Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním 
zřetelem k monitoringu pracoviště, Praha, 2009. Dostupné z: 
http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2009_2.pdf 
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Směrnice v čl. 2 obsahuje definice základních pojmů, jako je pojem osobní údaj, 

zpracování osobních údajů, rejstřík osobních údajů, správce údajů, zpracovatel aj. 

Článek 3 upravuje její působnost, jak jiţ bylo uvedeno, jedná se o pozitivní a rovněţ i 

negativní vymezení. V dalších částech jsou dále stanovena práva a povinnosti subjektů 

při zpracování osobních údajů, soudní přezkum, odpovědnost a sankce v případě 

porušení stanovených povinností, dále také předávání těchto údajů do třetích zemí a 

úpravu orgánu dozoru a zmíněné pracovní skupiny pro ochranu fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním. 

 

1.2.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 

12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí 

v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a 

elektronických komunikacích)  

Směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí 

v odvětví elektronických komunikací (dále téţ Směrnice č. 2002/58/ES) byla přijata dne 

12.7.2002 a nabyla účinnosti dne 31.7.2002. Tato směrnice nahrazuje směrnici 

Evropského parlamentu a Rady č. 97/66/ES ze dne 15.12.1997 o zpracování osobních 

údajů a ochraně soukromí v odvětví telekomunikací, a to především z toho důvodu, ţe 

tuto směrnici bylo nutno přizpůsobit vývoji trhů a technologií v oblasti sluţeb 

elektronických komunikací, aby veškerým uţivatelům těchto technologií zajistila 

stejnou úroveň ochrany osobních údajů a soukromí při jejich vyuţívání. Specifikem této 

směrnice je skutečnost, ţe rozšířila ochranu soukromí i na právnické osoby (pouţívá 

pojem „účastníci“). Účelem této směrnice bylo především reflektovat zavádění nových 

vyspělých digitálních technologií, které s sebou přinášejí zvláštní poţadavky na ochranu 

osobních údajů a soukromí uţivatelů. Veřejně dostupné sluţby elektronických 

komunikací prostřednictvím internetu otevírají uţivatelům nové moţnosti, ale zároveň 

vytvářejí i nová rizika pro jejich osobní údaje a soukromí. Současně se směrnice snaţí 

harmonizovat ochranu osobních údajů, soukromí a oprávněných zájmů se snahou 

podporovat a rozvíjet nové sluţby a sítě elektronických komunikací mezi členskými 

státy. V úvodních recitálech směrnice poukazuje na souladnost s jiţ existující směrnicí 



 

23 
 

Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES, ze které byly přejaty některé základní 

definované pojmy v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí účastníků s tím, ţe 

Směrnice č. 95/46/ES se pouţije pro neveřejné komunikační sluţby. Zdůrazňuje, ţe 

upřesňuje a doplňuje Směrnici č. 95/46/ES a jejím cílem je chránit základní práva 

fyzických osob, zejména jejich právo na soukromí, jakoţ i oprávněné zájmy 

právnických osob. 

Směrnice dále stanoví, ţe kaţdé osobě, ať jiţ tato podléhá soukromému či 

veřejnému právu, která nebude dodrţovat vnitrostátní opatření přijatá podle této 

směrnice, musí být uloţeny sankce. Při uplatňování této směrnice je uţitečné čerpat ze 

zkušeností Pracovní skupiny pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů, která byla zřízena čl. 29 Směrnice č. 95/46/ES. 

Článek 1 této směrnice stanovuje oblast působnosti a její cíl, kdyţ říká, ţe „touto 

směrnicí se harmonizují předpisy členských států, požadované pro zajištění rovnocenné 

úrovně ochrany základních práv a svobod, zejména práva na soukromí, se zřetelem na 

zpracování osobních údajů v odvětví elektronických komunikací, a pro zajištění volného 

pohybu těchto údajů a elektronických komunikačních zařízení a služeb Společenství“. 

Její význam lze spatřovat rovněţ v tom, ţe určitým způsobem specifikuje pojem 

osobní údaje, kdyţ říká, ţe se jedná o takové údaje, které mohou identifikovat fyzickou, 

psychickou, hospodářskou, kulturní a sociální identitu osoby. K těmto údajům patří i 

údaje pořízené kamerami na pracovištích zaměstnavatele a odposlech telefonických 

hovorů. Směrnice dále stanoví, ţe k pořizování těchto údajů je nezbytný souhlas 

zaměstnance, neboť se jedná o zásah do jeho soukromého ţivota. Tento souhlas můţe 

být i konkludentní, přestoţe judikatura samotné mlčení za souhlas nepovaţuje. 

Zaměstnavatel by se dle směrnice neměl dopustit zásahu do soukromí zaměstnance a 

stejně tak ani porušení telekomunikačního tajemství, pokud je údaj obsaţený v kopii e-

mailu či byl takový e-mail zaslán zaměstnancům v rámci plnění jejich úkolů.
14

 

Tato směrnice se vztahuje na zpracování osobních údajů ve spojení 

s poskytováním veřejně dostupných sluţeb elektronických komunikací a veřejných 

komunikačních sítí v členských zemích. Klíčovou technologii představuje v rámci této 

                                                           
14

 Barancová, Helena. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život. Bratislava: Sprint dva, 
2010, str. 27. Juristika. ISBN 978-808-9393-435. 
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směrnice internet, který nabízí společnou globální infrastrukturu pro poskytování široké 

škály elektronických komunikačních sluţeb. Veřejně dostupné elektronické 

komunikační sluţby po internetu otvírají nové moţnosti pro uţivatele, ale také nová 

rizika pro jejich osobní údaje a soukromí. Úvodní ustanovení čl. 17 této směrnice 

obsahuje poţadavek na souhlas subjektu údajů, který můţe být udělen jakoukoliv 

vhodnou technikou umoţňující svobodně učiněné vyjádření uţivatelova přání.
15

 

Tato směrnice dále v uvozujícím recitálu č. 24 uvádí "koncové zařízení uživatelů 

elektronických komunikačních sítí a jakékoliv informace uchovávané na takovém 

zařízení tvoří součást soukromí uživatelů, které je chráněno v souladu s Evropskou 

úmluvou na ochranu lidských práv a základních svobod. Tzv. špionážní software, 

webové štěnice, skryté identifikátory a jiné podobné nástroje mohou pronikat do 

koncového zařízení uživatele bez jeho vědomí s cílem získat přístup k informacím, 

uchovávat skryté informace nebo sledovat činnost uživatele a mohou vážně narušit 

soukromí těchto uživatelů. Použití takových nástrojů by mělo být povoleno pouze k 

oprávněným účelům s vědomím uživatelů, kterých se dotýká." Ve smyslu této Směrnice 

o soukromí a elektronických komunikacích je uţivatelem jakákoliv fyzická osoba 

pouţívající veřejnou elektronickou komunikační sluţbu pro soukromé či obchodní 

účely, přičemţ není nezbytně nutné, aby byla účastníkem této sluţby.  

Směrnice se dále dotýká řady citlivých otázek, jako je uchovávání provozních 

údajů pro policejní účely, rozesílání nevyţádaných zpráv, uţití „cookies“ a ukládání 

osobních údajů do veřejných adresářů.  

 

1.2.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001  o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů 

Toto nařízení bylo přijato dne 18.12.2000 za účelem ochraňovat svobody a 

základní práva fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se 
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 Hejlík, Ladislav a Miroslava Matoušová. Osobní údaje a jejich ochrana: Povinnosti správce při 
zpracování *online+. Praha: ASPI, 2003, roč. 2003, č. 280. Vydáno dne 01.03.2003. *cit. 16.10.2012+ 
Dostupné z:  www.aspi.cz 

http://www.aspi.cz/


 

25 
 

jich týkají. Jeho cílem je usnadnit volný pohyb informací takovým způsobem, který 

zaručí práva osob a jejich oprávněné očekávání, ţe bude respektován jejich soukromý 

ţivot. Nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů ve všech orgánech a 

institucích Evropské unie, pokud se toto zpracování provádí při výkonu jejich činností, 

které zcela nebo zčásti spadají do oblasti působnosti práva Evropské unie. Vztahuje se 

na automatizované i neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou zařazeny 

v registru nebo do něj mohou být zařazeny. 

Nařízení upravuje kromě práv subjektů údajů a povinností pro zpracovatele 

těchto údajů dále také sankce po ty, kdo tato práva porušují a dohled nezávislého orgánu 

dozoru. Účelem tohoto nařízení je také zajistit na území všech členských států soudrţné 

a stejnorodé uplatňování pravidel ochrany základních práv a svobod fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Na druhé straně je zde zakotvena 

téţ snaha o volný pohyb osobních údajů mezi jednotlivými členskými státy a stejně tak 

mezi institucemi a orgány Evropské unie při výkonu jejich pravomocí. Nařízení se tedy 

rovněţ vztahuje na osoby, jejichţ osobní údaje zpracovávají orgány a instituce 

Evropské unie v jakékoliv souvislosti, např. proto, ţe jde o zaměstnance těchto institucí.  

Zřizuje rovněţ nezávislý orgán dozoru pověřený dohledem nad zpracováváním 

osobních údajů orgány a institucemi Evropské unie - Evropský inspektor ochrany údajů. 

Evropský inspektor dohlíţí na uplatňování tohoto nařízení a na všechna zpracování 

prováděná orgány a institucemi Evropské unie. 

Nařízení stanoví zásady pro kvalitu údajů, pro jejich legitimní zpracování, dále 

zvláštní kategorie zpracování, zásady pro informování subjektů údajů, práva subjektů 

údajů, výjimky a omezení a důvěrnou povahu a bezpečnost zpracování. Zřizuje funkci 

„inspektora osobních údajů“ v kaţdém orgánu a instituci a jeho úkoly a stanoví zásady 

kontroly.  
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Součástí tohoto nařízení jsou rovněţ opravné prostředky (ţaloba k Evropskému 

soudnímu dvoru a stíţnost Evropskému inspektorovi ochrany údajů) a zásady ochrany 

osobních údajů a soukromí v rámci vnitřních telekomunikačních sítí. 
16

 

 

1.2.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/24/ES o 

uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti 

s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

nebo veřejných komunikačních sítí  

K přijetí návrhu této směrnice došlo dne 21.9.2005, přičemţ schvalovací proces 

k této směrnici trval pouze šest měsíců. 

V důvodové zprávě k návrhu Směrnice č. 2006/24/ES o uchovávání údajů 

vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných 

sluţeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí (dále téţ 

Směrnice č. 2006/24/ES) je uvedeno, ţe dostupnost provozních a lokalizačních údajů je 

důleţitá pro účely, které souvisejí s uplatňováním práva a zajišťováním bezpečnosti, 

například pro prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání závaţné trestné činnosti jako 

je terorismus a organizovaný zločin. V souvislosti se změnami obchodních modelů 

(paušální tarify a předplacené, případně bezplatné sluţby) však nemuseli všichni 

operátoři uchovávat provozní údaje pro potřeby fakturace ve stejném rozsahu jako v 

předchozích letech, coţ podle důvodové zprávy značně ztíţilo výše zmíněné zajišťování 

bezpečnosti a naopak usnadnilo zločincům vzájemnou komunikaci, a proto nastala 

naléhavá potřeba přijmout v této oblasti jednotné předpisy na úrovni Evropské unie.  

 

Dle důvodové zprávy byl návrh v souladu s právem společenství a Listinou 

základních práv Evropské unie, neboť omezení chráněných práv na soukromí a ochranu 

osobních údajů jsou přiměřená a nutná k dosaţení obecně uznávaných cílů v oblasti 
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prevence a boje s trestnou činností a terorismem. Návrh kromě toho, dle důvodové 

zprávy, omezoval svůj dopad na soukromý ţivot občanů především tím, ţe jednoznačně 

stanovil, pro jaké účely lze vyuţívat uchovávané údaje a za druhé tím, ţe omezil 

kategorie údajů, které je třeba uchovávat, a za třetí tím, ţe omezuje dobu uchovávání 

údajů. 
17

 

 

Úpravy členských států implementující tuto směrnici ukládají povinným osobám 

(poskytovatelům veřejně dostupných sluţeb elektronických komunikací nebo veřejných 

komunikačních sítí) uchovávat provozní údaje a lokalizační údaje a související údaje 

nezbytné k identifikaci účastníka nebo uţivatele. Není pochyb, ţe z těchto informací lze 

sestavit podrobný profil jednotlivce, a to do značné míry včetně predikce jeho chování.  

 

Co se týká pojmu osobní a citlivý údaj v Evropské unii, pak je třeba zmínit jiţ 

výše uvedenou Směrnici č. 95/46/ES, která v čl. 8 odst. 1 uvádí, ţe členské státy zakáţí 

zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, 

náboţenské nebo filosofické přesvědčení, odborovou příslušnost, jakoţ i zpracování 

údajů týkajících se zdraví či sexuálního ţivota. 

 

Obecné pravidlo stanoví, ţe zpracovávání citlivých údajů je zakázáno. Samotný 

koncept citlivých údajů není přijímán bez výhrad. Lidskoprávní katalogy nezakotvují 

výslovně kategorii citlivých nebo speciálních údajů, s výjimkou Listiny základních práv 

Evropské unie však neupravují explicitně ani ochranu osobních údajů, ale pracují s 

obecnějším pojmem soukromí. Britský Komisař pro informace konstatoval, ţe koncept 

citlivých údajů vychází z chybného předpokladu, neboť citlivost údajů je dána jejich 

kontextem, nikoli obsahem. Zákon z roku 1984 tuto speciální kategorii neobsahoval a 

na újmu práv občanů to nebylo. 

 

Zpochybňování vymezení citlivých údajů si lze rovněţ představit i co do výběru 

citlivých údajů dle hledisek blízkých antidiskriminačnímu právu, které obecně není 

uznáváno. O další přeformulování pojmu citlivý údaj se v roce 2002 pokusily Finsko, 
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Rakousko či Švédsko, a to návrhem na přeformulování zákazu zpracování citlivých 

údajů na zákaz zpracování údajů, které zahrnují jakýkoli druh diskriminační praxe. 

 

Oproti této směrnici strukturují některé právní řády pojem osobní údaj do více 

kategorií, neţ tato směrnice předpokládá. Například estonský zákon vymezuje tripartici 

osobních údajů: osobní údaje, citlivé osobní údaje a soukromé osobní údaje. Italský 

zákon zakotvuje speciální kategorii soudních údajů. Maďarský zákon počítá se 

zvláštními údaji a trestněprávními osobními údaji. Naopak ekonomické údaje, které 

mohou mít pro jednotlivce mnohdy daleko důleţitější význam, stojí mimo dosah této 

úpravy. 

 

Směrnicová definice zahrnuje téţ informace se vzdálenější vazbou k podoblasti 

jednotlivcova soukromí pokládané za citlivou (ve Francii jsou do této definice citlivého 

údaje zahrnuty údaje o gastronomických zvyklostech či náboţenských vyznáních). 

Oproti tomu právní řády např. Německa, Finska či Řecka pojem „citlivý údaj“ vůbec 

neznají a nahrazují je pojmem „odhalující“ nebo uvaţují „údaj o“, coţ představuje 

určitou specifickou vazbu na daný subjekt. Z těchto označení údajů lze následně 

dovodit, ţe pouze ty informace, které slouţí pouze k nepřímé identifikaci subjektu lze 

označit jako necitlivé. 

 

„Nepřímou identifikovatelnost“ mohou v některých případech chtít omezovat 

samotní zaměstnavatelé, kupříkladu kvůli předpokládaným názorům zákazníků. 

Pohybují se na tenkém ledě kvůli riziku střetu s antidiskriminačním právem, avšak ani 

zde nejsou bez šance. Příkladem je rozhodnutí ve věci Kara v. Spojené království č. 

36528/97, ze dne 22.9.1998, kde Evropská komise pro lidská práva konstatovala, ţe 

soudy nepochybily aprobováním postupu zaměstnavatele, který zakázal svému 

zaměstnanci nosit ţenské oblečení; neopomenula přitom zdůraznit, ţe se toto opatření 

týkalo jen pracovní doby.
18

 

 

                                                           
18

 Novák, Daniel. Informace v režimu zvýšené ochrany právem Evropské Unie: citlivé údaje. Praha: ASPI 

*online+, 2010, roč. 2010, č. 3. Vydáno dne 01.11.2010. *cit. 11.10.2012+ Dostupné z:  www.aspi.cz 
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1.2.5 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod (dále téţ Úmluva) byla 

přijata v rámci Rady Evropy v Římě dne 4.11.1950 a nabyla účinnosti dne 3.9.1953. 

Jedná se o nejdůleţitější lidskoprávní smlouvu přijatou Radou Evropy. Tehdejší 

Československo bylo roku 1992 vůbec prvním státem střední a východní Evropy, který 

se stal stranou Úmluvy. 

Jedná se o úmluvu, která obsahuje katalog základních lidských práv. Všechny 

členské státy Evropské unie jsou jí vázány a tato Úmluva tak zásadním způsobem 

ovlivňuje právní řády těchto států. Úmluva je výjimečná tím, ţe ustavila instituci 

Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (dále téţ ESLP). 

Ochranu soukromí bychom našli zakotvenou v čl. 8 Úmluvy, kde je stanoveno 

v odst. 1, ţe „každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, 

obydlí a korespondence“. V odst. 2 je potom uvedeno, ţe „státní orgán nemůže do 

výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a 

nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, 

hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany 

zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných“.  

K obsahovému vymezení pojmu práva na soukromý ţivot se Úmluva 

dopracovala kazuisticky, především potom díky rozhodnutí ESLP v právní věci 

Caroline v. Německo č. 59320/00, ze dne 24.6.2004. Judikatura chápe právo na 

soukromý ţivot ve třech právních rovinách, jako svobodu rozhodování se o svém 

vlastním těle, jako ochranu soukromé sféry a jako právo na svobodný ţivotní styl. Právo 

rozhodovat o vlastním těle znamená právo člověka rozhodovat o svém vlastním ţivotě, 

v praxi jde o zásahy v rámci biomedicínského výzkumu, terapeutického klonování či 

potratů. V současné době je do této roviny zahrnována téţ změna pohlaví (rozhodnutí 

Goodwin v. Spojené království č. 28957/95, ze dne 11.7.2002). Předmětem ochrany je 

právo jednotlivce na fyzickou a psychickou identitu.  

Druhou rovinu představuje právo na soukromý ţivot – soukromou sféru, v tomto 

případě se jedná o ochranu jednotlivce v rámci jeho individuální komunikace s dalšími 

subjekty (rozhodnutí Klass a spol. v. Německo č. 5029/71, ze dne 6.9.1978). Především 
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tato rovina se dotýká pracovněprávních vztahů a dle článku 8 Úmluvy vyúsťuje i 

v právo na ochranu osobních údajů. Tento článek chrání i právo na osobní čest, právo na 

vlastní obraz a vlastní jméno jako součást identity. Dle aktuální rozhodovací praxe 

ESLP je zřejmé, ţe tento aplikuje zmiňovaný článek 8 Úmluvy nejen na běţnou 

soukromou korespondenci, ale rovněţ na korespondenci obchodní, elektronickou a 

stejně tak i na telefonické hovory (rozhodnutí Malone v. Spojené království č. 8691/79, 

ze dne 2.8.1984). 

Třetí rovinou je právo na svobodný ţivotní styl, coţ dle judikatury ESLP právo 

vést svůj ţivot podle svých vlastních představ bez zásahů veřejné moci. Patří sem 

rovněţ právo jednotlivce na svobodný způsob oblékání, právo na volbu lékaře, ale téţ 

projevy ţivotního stylu menšin. Tato rovina můţe významně zasáhnout i do 

pracovněprávních vztahů a klade relativně vysoké právní nároky na zaměstnavatele, 

kteří by měli strpět projevy ţivotního stylu zaměstnanců např. v oblékání.
19

  

Výše zmiňované právo na soukromý ţivot je v různých právních řádech 

jednotlivých členských zemí vykládáno odlišně, kdyţ např. Ústavní soud ČR s odkazem 

na čl. 8 Úmluvy ve svém nálezu ze dne 6.3.2012 sp. zn. I. ÚS 1586/09 vymezuje 

soukromý ţivot jako „intimní sféru jednotlivce dotýkající se samé podstaty lidství a 

lidské důstojnosti a sebemenší zásah do této sféry je nutné vnímat jako nejcitlivější a 

nejzávažnější zásah, a to bez ohledu na to, zda se jedná o jednotlivce činného, známého 

či nikoliv“.
20

 

V rozsudku ESLP Gas a Dubois v. Francie č. 25951/07, ze dne 15.3.2012 byl 

jako zásah do práva na soukromý a rodinný ţivot zaručeného čl. 8 Úmluvy označeno 

rozhodnutí francouzských soudů, kterým odmítly navrhovatelům povolit prosté 

osvojení, neboť byli homosexuálním párem. 

V dalším rozhodnutí ESLP ve věci Aksu v. Turecko č. 4149/04 a č. 41029/04, ze 

dne 15.3.2012 naopak dospěl k závěru, ţe nedošlo k porušení práva na soukromý a 

rodinný ţivot, kdyţ stěţovatelé romského původu se cítili dotčeni publikacemi, na 

                                                           
19

  Barancová, Helena. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život. Bratislava: Sprint dva, 

2010, str. 19. Juristika. ISBN 978-808-9393-435. 

20
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 06.03.2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09. Dostupné z: 

http://www.concourt.cz/soubor/6465 
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jejichţ vydání se podílelo turecké ministerstvo kultury, a které obsahovaly pasáţe 

odráţející údajně diskriminační pohled na příslušníky tohoto etnika. 

Stejně tak nebylo shledáno porušení práva na soukromý a rodinný ţivot ve věci 

Konstantin Markin v. Rusko č. 30078/0, ze dne 8.6.2011, kdyţ stěţovateli, kterým byl 

voják, a kterého opustila manţelka a nechala mu v péči jejich tři děti, nebylo umoţněno 

nastoupit na mateřskou dovolenou, neboť na tuto dovolenou mají nárok pouze ţeny – 

vojačky. 

V nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 22/1
21

ve věci ústavní stíţnosti 

stěţovatelky H.R. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21.10.2009 č.j. 3 

To 105/2009-1861 bylo řečeno, ţe „právo na nedotknutelnou soukromou sféru je 

uhelným kamenem liberální tradice, na které stojí základy moderní politiky i moderního 

práva, která rovněž stála u zrodu moderních idejí základních práv a svobod“.  

Pod právo na soukromý ţivot spadá rovněţ ochrana psychického zdraví, 

psychické integrity a stability jednotlivce.
22

  

Právo na nerušený soukromý ţivot jako subjektivní veřejné právo pak ve shodě s 

judikaturou ESLP taktéţ chrání právo jedince na identitu a osobní rozvoj, právo na 

zaloţení a rozvoj mezilidských vztahů (srov. rozsudek Friedl v. Rakousko č. 15225/89, 

ze dne 31.1.1995). ESLP v rámci své rozhodovací praxe dále stanovil, ţe právo na 

soukromý ţivot zahrnuje rovněţ i právo na vytváření vztahů s ostatními lidmi a vnějším 

světem. Tuto širší definici soukromého ţivota akceptoval rovněţ i Ústavní soud ČR ve 

svém nálezu sp. zn. II. ÚS 517/99, ze dne 1.3.2000, kde uvedl, ţe „právo na ochranu 

osobního soukromí je právem fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení zda, 

popř. v jakém rozsahu a jakým způsobem, mají být skutečnosti jejího osobního soukromí 

zpřístupněny jiným subjektům a zároveň se bránit (vzepřít) proti neoprávněným 

zásahům do této sféry ze strany jiných osob. Přílišná akcentace pozitivní složky práva 

                                                           
21

 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 07.04.2010, sp.zn. I. ÚS 22/10. Dostupné z: 
http://www.concourt.cz/clanek/3239 
22

 Hubálková, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika: judikatura a řízení před 

Evropským soudem pro lidská práva : text je sestaven a uspořádan podle stavu k 1.4.2003. Praha: Linde 

Praha - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2003, 

str. 202. ISBN 80-720-1417-X.  
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na ochranu soukromého života vede k neadekvátnímu zúžení ochrany pouze na to, aby 

skutečnosti soukromého života fyzické osoby nebyly bez jejího souhlasu či bez důvodu 

uznávaného zákonem, a tak nebyla narušována integrita vnitřní sféry, která je pro 

příznivý rozvoj osobnosti nezbytná. Ústavní soud nesdílí toto zúžené pojetí, neboť 

respektování soukromého života musí zahrnovat do určité míry právo na vytváření a 

rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Respektování takto pojatého soukromého 

života zahrnuje závazek státu jednat způsobem umožňujícím normální rozvoj těchto 

vztahů“. 

Zmiňovaný čl. 8 odst. 2 Úmluvy dále stanoví taxativně jmenované případy, kde 

má státní orgán moţnost určitým způsobem zasáhnout do práva na soukromý ţivot 

jedince. Posledním zmiňovaným oprávněným případem, kdy je moţno do tohoto práva 

zasáhnout je ochrana práv a svobod jiných. V rámci této poslední výjimky lze spatřovat 

i moţnost zaměstnavatele zasáhnout do práva na soukromý ţivot zaměstnance, a to 

v případech ochrany svých majetkových zájmů. 

Uvedené výjimky, kdy lze zasáhnout do práva na soukromý a rodinný ţivot 

stanovených v čl. 8 Úmluvy, jsou moţné za splnění určitých podmínek. První 

podmínkou je zásada legality, která stanoví, ţe zásah do těchto práv je moţný pouze na 

zákonném základě, který můţe mít psanou i nepsanou podobu. Znamená to tedy, ţe 

takový zásah lze provést, pouze pokud jej zákon připouští a pokud je právem upraven 

dostatečně určitě, aby byl za stanovených podmínek předvídatelný.   

Další podmínkou je zásada legitimity, která stanoví, ţe zásah do výše uvedených 

práv, musí mít určití legitimní cíl. Tímto cílem je účel stanovený v samotném čl. 8, musí 

to být tedy v zájmu státu (z důvodu ochrany národní bezpečnosti, předcházením 

nepokojů a zločinnosti a z důvodu ochrany veřejné bezpečnosti), dále by muselo jít o 

zájem společnosti (z důvodu zabezpečení hospodářského blahobytu krajiny, ochrany 

zdraví nebo morálky) nebo by muselo jít o zájem jednotlivce (z důvodu ochrany práv a 

svobod jiných).  

Na tomto místě se nabízí otázka, zda-li lze povaţovat zájmy zaměstnavatele za 

legitimní. Je třeba zabývat se okolnostmi konkrétního případu, především zohlednit 

předmět podnikání zaměstnavatele a dále také posoudit závaţnost právních následků 
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v případě ohroţení nebo porušení práv zaměstnavatele. Zaměstnavatel by ovšem musel 

naplnit i další podmínky stanovené Úmluvou, kromě naplnění podmínky legitimity by 

tak musel naplnit i podmínku legality, musel by tedy mít právní základ a musel by 

splňovat podmínku proporcionality.  

Podmínka proporcionality spočívá ve zhodnocení dané situace, kdy v daném 

případě nelze situaci řešit jiným způsobem a legitimního cíle nelze dosáhnout jinak. 

Újma na příslušném lidském právu nesmí být nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému 

cíli. 

Ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance tak musí být tento zásah do 

soukromých práv zaměstnance uskutečněn s největším ohledem k lidské důstojnosti 

zaměstnance. V opačném případě by se tak jednalo o neoprávněný zásah zaměstnavatele 

do soukromí zaměstnance. Dle čl. 8 musí, v rámci splnění podmínky přiměřenosti, mít 

zaměstnavatel informovaný souhlas zaměstnance. Tento souhlas pak nemůţe být 

paušální, ale musí být dán za nějakým konkrétním účelem, z čehoţ vyplývá, ţe nemůţe 

být obsaţen jiţ v pracovní smlouvě.
23

 

 

1.2.6 Charta základních práv Evropské unie  

Tento dokument bývá častěji nazýván jako Listina základních práv Evropské 

unie (dále téţ Listina EU). Listina EU vychází ze smluv Společenství a z mezinárodních 

úmluv (např. Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950 nebo Evropská sociální 

charta z roku 1989), dále je také zaloţena na ústavních tradicích členských státu 

Evropské unie a na vydaných deklaracích Evropského parlamentu. Listina EU byla 

deklarována 7.12.2000 během zasedání Evropské rady v Nice. Znění Listiny EU bylo 

v souvislosti s finalizací textu Lisabonské smlouvy novelizováno a právě Lisabonská 

smlouva obsahuje odkaz na Listinu EU. Plný název tohoto dokumentu zní Listina 

základních práv Evropské unie ze dne 7.12.2000, ve znění upraveném dne 12.12.2007. 

                                                           
23

  Barancová, Helena. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život. Bratislava: Sprint dva, 
2010, str. 31 an. Juristika. ISBN 978-808-9393-435. 
 



 

34 
 

 Právo na ochranu soukromého ţivota je v Listině EU zakotveno v několika 

samostatných právech.  Dle článku 7 Listiny EU má kaţdý právo na respektování svého 

soukromého a rodinného ţivota, právo na obydlí a komunikaci, tento článek je 

obsahově totoţný s článkem 8 Úmluvy. Předmětem ochrany je právo na ochranu 

komunikace ve smyslu korespondence. Dle stávající judikatury ESLP je do pojmu 

ochrany korespondence zahrnuta rovněţ telefonická komunikace a subjektem ochrany 

je i třetí osoba, se kterou si fyzická osoba telefonuje. V oblasti pracovněprávních vztahů 

je v rámci ochrany soukromí při telefonické komunikaci důleţité rozhodnutí ESLP 

v právní věci Halfordová v. Spojené království z roku 1998, kterým byla deklarována 

neoprávněnost odposlouchávání sluţebních telefonických hovorů zaměstnanců. 

 Právo na ochranu osobních údajů je dle judikatury ESLP obsahovou součástí 

práva na soukromý ţivot, je zakotveno v článku 8 Listiny EU. Tuto ochranu poţívají 

veškeré informace umoţňující určit fyzickou osobu, coţ lze v takových případech, kdy 

lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat na základě určitého klíče jako je 

např. rodné číslo. Spadají sem i případy kamerových záznamů či telefonních 

odposlechů. Pod čl. 8 a stejně tak i pod čl. 7 lze zařadit i ochranu osobních údajů 

prostřednictvím elektronické pošty. 

 Článek 7 Listiny EU umoţňuje omezit právo na soukromý a rodinný ţivot za 

stejných podmínek jako čl. 8 Úmluvy, tedy za splnění podmínky legality, legitimity a 

proporcionality.  

 

1.2.7 Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na 

automatizované zpracování osobních dat 

Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování 

osobních dat (Úmluva č. 108) ze dne 28.1.1981 je prvním právně závazným 

mezinárodním nástrojem přijatým v oblasti ochrany údajů. Účelem Úmluvy č. 108 je 

zaručit kaţdé fyzické osobě úctu k jejím právům a základním svobodám, zejména 

potom k jejímu právu na soukromý ţivot, se zřetelem k automatizovanému zpracování 

osobních údajů. Úmluva č. 108 zajišťuje alespoň minimální normy zaměřené na 

ochranu jednotlivců proti zneuţití, ke kterému můţe dojít při shromaţďování a 
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zpracovávání osobních údajů. Jejím dalším cílem je regulovat tok osobních údajů přes 

hranice států Evropské unie. Státy obecně nemohou zabraňovat toku informací mezi 

státy, které přistoupily k Úmluvě č. 108, protoţe sama Úmluva č. 108 ve svých 

ustanoveních zakotvuje základní principy ochrany dat, které všechny státy musí 

dodrţovat a plnit. Jakékoli restrikce ve smyslu omezování toku dat jsou povoleny jen 

proto, aby se zamezilo obcházení vnitrostátní legislativy nebo proto, ţe zvláštnímu 

souboru dat je státem, ze kterého informace pocházejí, poskytována zvláštní, tedy 

zvýšena ochrana oproti ochraně státu, kde mají být data předána. 

 

Česká republika podepsala Úmluvu č. 108 dne 8.9.2000 a proces její ratifikace 

ukončila dne 9.7.2001. Přijetí Úmluvy č. 108 a zároveň také zakotvení jejích zásadních 

zásad v českém právním řádu znamenalo splnění jedné ze základních podmínek vstupu 

České republiky do Evropské unie. Respektování Úmluvy č. 108 je však jednou ze 

záruk, ţe ochrana soukromí, zaručená jako základní lidské právo Ústavou České 

republiky a Listinou, je myslitelná a lze ji garantovat. 

V tomto mezinárodním dokumentu se podařilo definovat základní pojmy 

v oblasti ochrany osobních údajů, např. osobní údaj či subjekt údajů.  Tyto údaje bylo 

nutno specifikovat především z důvodu rozdílnosti vnitrostátních úprav, které 

definovaly tyto pojmy různými způsoby a vznikaly tak pochybnosti. Úmluva č. 108 

zaručuje, ţe všechny osobní údaje osob musí být získávány a zpracovávány za jasných 

podmínek - být získávány poctivě, být shromaţďovány k jistému účelu, být přesné, a 

musí být uchovávány jen po nezbytnou dobu. Zvláštní pozornost je potom věnována 

osobním údajům týkajícím se rasy, politických názorů, náboţenského přesvědčení, 

zdraví, pohlavního ţivota, odsouzení za trestný čin dané osoby. Signatářské státy mají 

moţnost ochranu osobních údajů přesunout kromě osob fyzických rovněţ i na osoby 

právnické.  

 

Dalším tematickým okruhem Úmluvy č. 108 je ochrana dat. Především je 

potřeba zaručit osobám získání informací o existenci nějakého automatizovaného 

souboru dat a zjistit, zda jsou předmětem zpracování i data dané osoby, dále pak musí 

státy zaručit osobám moţnost kontroly a opravy svých dat. Obsahem právních předpisů 
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pak také musí být dostatečné moţnosti postihu za porušení vnitrostátních předpisů a 

moţnost pouţití opravných prostředků proti porušení práva. 

 

 Úmluva č. 108 rovněţ obsahuje i spolupráci mezi smluvními státy, a to 

prostřednictvím státem ustanoveného úřadu, který bude pověřen poskytováním 

vzájemné pomoci mezi státy, v České republice je tímto úřadem Úřad pro ochranu 

osobních údajů ustanovený v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat pomoc a 

poskytování informací mezi pověřenými úřady jednotlivých států, zejména podávat 

informace o vnitrostátní legislativě či zabývat se výkladem Úmluvy č. 108, a dále také 

poskytnout pomoc osobám, které jsou v zahraničí – subjektům informací, které o pomoc 

poţádají. 

 

 Jednotlivé signatářské státy zvolily různé způsoby implementace Úmluvy č. 108 

do svých právních řádů, Česká republika přijala zákon o ochraně osobních údajů. Česká 

republika se také rozhodla rozšířit působnost Úmluvy č. 108 i na neautomatizované 

zpracování dat, avšak k rozšíření její působnosti i na jiné osoby neţ fyzické v našem 

státě nedošlo. 

 

2. Právo na ochranu soukromí – osobní údaje jako součást 

soukromí 

2.1 Pojem soukromí 

 Právo na soukromí bylo poprvé definováno jiţ v době, kdy byly teprve vydávány 

ústavy i jednotlivé zákony v různých zemích světa. Tato definice byla obsaţena 

v článku S.D. Warrena a L.D. Brandeise: The Right of Privacy, jehoţ myšlenky byly 

rozvinuty později L.D. Brandeisem v disentu ve věci Olmstead vs. USA. V tomto jeho 

pojetí bylo právo na soukromí podáno velice úzce, a to jako „právo být ponechán o 

samotě“, mít zachován nerušený klid, právo na neporušování citů, sféru, v níţ byl 

člověk „obezděn“ a měl nárok na to, aby nebyl znepokojován vnějšími zásahy 

především v jeho příbytku. 
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 K výrazné změně v oblasti pojetí základních práv a jejich ochrany došlo po 

druhé světové válce, a to na základě zkušeností z totalitních reţimů. Postupně tak došlo 

k rozšíření spektra těch práv, která jsou povaţována za základní a mezi nimi i právo na 

soukromí, které bývá někdy označováno jako právo čtvrté generace. Významný vliv na 

určitý „vzestup“ tohoto práva měla Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

z roku 1950 (čl. 8 – právo kaţdého na respektování jeho soukromého a rodinného 

ţivota, obydlí a korespondence), judikatura ESLP (postupné vymezování a rozšiřování 

pojmu soukromí) i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č.l 17 

zakazující svévolné zasahování do soukromého ţivota, rodiny, domova nebo 

korespondence, zakázáno je i poškozovat čest a pověst a kaţdému dává právo na 

zákonnou ochranu proti takovým zásahům).
24

 

 V České republice po roce 1948 vládnoucí reţim ţádnou ochranu soukromí 

nepřipouštěl, o právu na soukromí se začalo mluvit aţ na počátku 80. let. V roce 1991 

bylo v Listině zakotveno nejen právo na soukromí, ale téţ právo na ochranu před 

neoprávněným shromaţďováním, zveřejňováním nebo jiným zneuţíváním údajů o své 

osobě. Následně byl přijat zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech č. 

256/1992 Sb., který kromě definic hlavních pojmů zakotvil také zásady s nakládáním 

osobních údajů. Po rozpadu Československa měl tento zákon jen malý význam 

vzhledem k tomu, ţe postrádal sankce za porušení povinností v této oblasti, především 

se nepodařilo ustavit orgán, který by vedl registrační systém v oblasti osobních údajů a 

dozoroval nad ochranou osobních údajů. Situace se výrazně změnila v souvislosti 

s přijímáním všech opatření důleţitých pro vstup České republiky do Evropské unie. 

Z tohoto důvodu vznikl zákon o ochraně osobních údajů přijatý v důsledku vzniku 

Směrnice č. 95/46/ES. 

 Pojem soukromí prošel za poslední desetiletí zásadním vývojem. 

V prvopočátcích, jak je patrné i se shora uvedeného článku, bylo toto právo chápáno 

jako určitý prostor, kam nikdo nesmí zasahovat, ledaţe k tomu má výslovné svolení 

dotyčné osoby nebo oprávnění dané zákonem. V tomto smyslu platilo, ţe nikdo není 

povinen dávat komukoliv informace o svém soukromí, pokud mu toto neukládá zákon. 

                                                           
24

 Mates, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. aktualiz. a podstatně přeprac. vyd. Praha: 

Linde, 2006, str. 11 an. ISBN 80-720-1589-3.  
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Postupným vývojem zapříčiněným především judikaturou ESLP, docházelo 

k rozšiřování pojmu soukromí, a to především do oblasti rodinných a citových vztahů 

jednotlivých osob, ale stejně tak i do oblasti pracovní, ve smyslu soukromí na 

pracovištích, např. v kancelářích.  

 Právo na soukromí je nejrozsáhlejším a nejuniverzálnějším osobnostním právem, 

neboť v případě, kdy dochází do zásahu do soukromí, dochází tím rovněţ k zásahům i 

do ostatních osobnostních práv. Právo na soukromí není právem absolutním, mohou do 

něj zasahovat všichni ti, kterým k tomu dává oprávnění zákon, např. policejní 

vyšetřovatelé při snímání daktyloskopických otisků.
25

 U některých osob můţe být toto 

právo automaticky zuţováno, a to např. u herců či jiných mediálně známých osob, kteří 

svým vystupováním v těchto mediích vědomě dávají souhlas k zásahům do svého 

soukromí. V evropských státech, na rozdíl např. od USA, ovšem ani zásahy do 

soukromí veřejně známých osob nejsou neomezené, kdyţ např. německý Spolkový 

soudní dvůr přiznal člence monacké kníţecí rodiny právo na nerušené rekreování na 

pláţi, které bylo rušeno fotografy. Konstatoval, ţe i známé osobnosti musí mít právo na 

domov nebo alespoň právo na odloučení od veřejnosti.  

 

2.1.1 Pojem soukromí v Listině základních práv a svobod 

 V Listině základních práv a svobod je právo na ochranu soukromí zakotveno 

v čl. 10 odst. 2, který stanoví, ţe „každý má právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného života“, Vzorem pro toto zákonné ustanovení 

byl shora zmiňovaný čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. 

Soukromím se v tomto případě rozumí v čl. 10 uvedené právo na soukromý ţivot. 

Soukromím se zde rozumí sféra ţivota člověka, do které nikdo nesmí bez jeho souhlasu 

zasahovat ani o ní poţadovat či získávat informace, a o které subjekt není nikomu 

povinen informace podávat, pokud mu to zákon neukládá. Soukromí představuje i 

nedotknutelnost obydlí, soukromého pracoviště, listovního tajemství, ale stejně tak i 

znalost profesionálního tajemství. Meze soukromí jsou stanoveny tím, ţe soukromé je 

                                                           
25

 Mates, Pavel. Ochrana osobních údajů. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, str. 37. ISBN 80-246-0469-8. 



 

39 
 

vše to, co není člověk povinen zpřístupnit nebo vyjevit jinému. Člověk se jej můţe zříci 

tím, ţe jej zpřístupní jinému, a to fyzicky nebo tím, ţe o něm podá informaci. 
26

 

 

2.1.2 Pojem soukromí v kontextu judikatury Ústavního soudu a 

Nejvyššího správního soudu 

 Z judikatury Ústavního soudu lze dovodit, ţe právo na soukromí je právem 

fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uváţení zda, popř. v jakém rozsahu a jakým 

způsobem, mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným 

subjektům a zároveň se bránit (vzepřít) proti neoprávněným zásahům do této sféry ze 

strany jiných osob. Ústavní soud nesdílí pozitivní úzké pojetí ochrany soukromého 

ţivota pouze na to, aby nebyly zveřejňovány skutečnosti soukromého ţivota fyzické 

osoby bez jejího souhlasu či bez důvodu uznaného zákonem a na ochranu pouze 

integrity vnitřní sféry, která je pro příznivý rozvoj člověka nezbytná. Ústavní soud 

nesdílí tento názor, neboť soukromí člověka v sobě zahrnuje do určité míry rovněţ 

právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Součástí soukromého 

ţivota je téţ rodinný ţivot zahrnující i vztahy mezi blízkými příbuznými, kdyţ 

k rodinnému ţivotu patří nejen sociální a morální vztahy, ale také zájmy materiální 

povahy. Respektování takto pojatého rodinného ţivota zahrnuje závazek státu jednat 

způsobem umoţňujícím normální rozvoj těchto vztahů.
27

 Tento postoj Ústavního soudu 

byl vytvořen rovněţ na základě vývoje judikatury ESLP (případ Niemetz, případ 

Keegan, případ Berrehab) a rozhodnutí Evropské komise týkající se interpretace č.l 8 

odst. 1 Úmluvy.  

 Jak jiţ bylo řečeno výše, součástí práva na soukromí je také rodinný ţivot. 

Jestliţe mezi fyzickými osobami existují sociální, morální, citové a kulturní vztahy 

vytvořené v rámci jejich soukromého a rodinného ţivota, můţe porušením práva na 

ţivot jedné z nich dojít k neoprávněnému zásahu do práva na soukromí druhé z těchto 

                                                           
26

 Pavlíček, Václav a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. a roz. vyd.. Praha: 

Linde, 2002, str. 112. ISBN 80-720-1170-7. 

27
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1.3.2000, sp. zn. II. ÚS 517/99. Dostupné z: 

http://kraken.slv.cz/II.%C3%9AS517/99 
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osob. Právo na soukromí totiţ zahrnuje i právo fyzické osoby vytvořit a udrţovat vztahy 

s jinými lidskými bytostmi, zejména v citové oblasti, aby tak fyzická osoba mohla 

rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. Protiprávní narušení těchto vztahů ze strany 

jiného představuje neoprávněný zásah do práva na soukromý a rodinný ţivot fyzické 

osoby. 

 Otázkou ochrany osobnosti fyzické osoby, práva na ţivot a soukromí ve vztahu 

k rodinným příslušníkům se zabýval Krajský soud v Ostravě ve svém rozhodnutí ze dne 

23.1.1998 sp.zn. 23 C 52/96. Krajský soud se v tomto případě zabýval tím, zda 

pozůstalým členům rodiny vzniklo úmrtím manţelky a matky právo na náhradu 

nemajetkové újmy z titulu porušení práva na ochranu osobnosti, ke kterému došlo právě 

v důsledku tohoto úmrtí. Úmrtí bylo způsobeno nesprávným zákrokem při 

laparoskopické operaci, na základě něhoţ došlo k masivnímu krvácení a následně ke 

smrti operované. Krajský soud shledal, ţe jednáním nemocnice (resp. operujících 

lékařů) bylo porušeno právo na ochranu osobnosti operované ţeny, a to jejího práva na 

ţivot, současně došlo téţ k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti 

ţalobců (pozůstalého syna a manţela), konkrétně do jejich práva na soukromí. Krajský 

soud tento zásah dovodil s odkazem na čl. 8 odst. 1 Úmluvy, dle kterého pojem 

soukromý ţivot nelze omezovat jen na vnitřní okruh, v jehoţ rámci můţe jednotlivec ţít 

svůj vlastní osobní ţivot podle libosti a nelze z něj zcela vyloučit vnější svět. 

Respektování soukromého ţivota zahrnuje rovněţ do určité míry právo vytvořit a 

udrţovat vztahy s jinými lidskými bytostmi, zejména v citové oblasti, aby tak bylo 

moţné rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. Rodinný ţivot, který je nepochybně 

součástí soukromého ţivota fyzické osoby, zahrnuje nejen sociální, morální a kulturní 

vztahy mezi nejbliţšími rodinnými příslušníky vytvářené v době jejich společného 

souţití, nýbrţ i vztahy mezi jinými příbuznými, bez ohledu na to, zda spolu trvale ţijí či 

nikoliv. Protiprávní narušení těchto rodinných vztahů ze strany jiného představuje 

neoprávněný zásah do práva na soukromý a rodinný ţivot fyzické osoby. Pokud proto 

v daném případě neoprávněné jednání ţalované vedlo ke smrti matky ţalobců, došlo tím 

k porušení jejich práva na soukromí. K tomuto zásahu došlo bez ohledu na skutečnost, 

ţe oba ţalobci jiţ měli v době smrti jejich matky zaloţeny vlastní rodiny a z tohoto 

důvodu jiţ neţili s matkou ve společné domácnosti. Smrtí matky tak ţalobci pozbyli 

moţnosti citové a další vztahy se svou matkou udrţovat jejich soukromý a rodinný ţivot 
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je od té doby o tuto sféru přirozených vztahů s jedním z nejbliţších rodinných 

příslušníků ochuzen. 

 Obdobný případ řešil téţ Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV ÚS 315/01, ze 

dne 20.5.2002, který řešil souběh trestněprávní odpovědnosti s občanskoprávní 

odpovědností za porušení práva na ochranu osobnosti. V tomto případě došlo k úmrtí 

syna ţalobců v důsledku dopadu ocelového závěsného nosníku na skupinu 

procházejících chodců a na kočárek, ve kterém zemřelý syn leţel. Nosník nebyl během 

manipulace s ním zaměstnanci ţalovaného ţádným způsobem zajištěn. Ţalobci 

v důsledku této události podali ţalobu na ochranu osobnosti, na základě které jim byla 

přiznána nemajetková újma v penězích, proti tomuto rozhodnutí podal ţalovaný ústavní 

stíţnost. Ústavní soud dospěl k závěru, ţe v tomto případě jednak byla naplněna 

skutková podstata trestního činu ublíţení na zdraví a rovněţ došlo k neoprávněnému 

zásahu do práva vedlejších účastníků na ochranu osobnosti. Ústavní soud konstatoval, 

ţe soukromí osoby nelze omezit pouze na svobodné rozhodování fyzické osoby o 

zpřístupňování skutečností týkajících se jejího soukromí jiným osobám a na ochranu 

proti neoprávněným zásahům do tohoto oprávnění. Dále odkázal na judikaturu ESLP a 

na interpretaci čl. 8 Úmluvy s tím, ţe do soukromého ţivota osoby je třeba zahrnout téţ 

vztahy utvářené s dalšími lidskými bytostmi, rodinný ţivot a vztahy mezi blízkými 

příbuznými. K souběhu trestněprávní a občanskoprávní odpovědnosti Ústavní soud 

sdělil, ţe demokratický stát má zvláštní zájem na respektování ochrany osobnosti, coţ 

se projevuje mimo jiné i v tom, ţe tato ochrana je poskytována komplementárně 

v různých právních odvětvích, a to prostředky tomu kterému odvětví vlastními. 

Uplatnění odpovědnosti trestněprávní nevylučuje současně uplatnění právní ochrany 

osobnosti v intencích příslušných právních předpisů ostatních právních odvětví, neboť 

právní systém je nutno chápat jako celek sloţený se vzájemně se doplňujících právních 

norem a v jeho rámci je pochopitelně moţno vedle trestněprávní odpovědnosti 

kumulativně pouţít i ochranu poskytovanou jinými právními odvětvími. 

 Ústavní soud se k problematice významu práva na soukromí v moderní liberálně 

demokratické společnosti věnoval také ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/10, ze dne 

22.3.2011, kterým na základě poslaneckého návrhu zrušil ust. § 97 odst. 3 a 4 zákona o 

elektronických komunikacích a vyhlášku č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a 
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lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání 

orgánům oprávněným k jejich vyuţívání. Obsahem napadených ustanovení je uloţení 

povinnosti fyzickým a právnickým osobám, které zajišťují veřejnou komunikační síť 

nebo poskytujících veřejně dostupnou sluţbu elektronických komunikací po dobu 6 aţ 

12 měsíců uchovávat provozní a lokalizační údaje o veškeré telefonní a faxové 

komunikaci, e-mailové a SMS komunikaci, návštěvách webových stránek a vyuţívání 

některých internetových sluţeb specifikované v napadené vyhlášce, a na ţádost jsou 

povinny je poskytovat oprávněným orgánům. Navrhovatelé uvedli, ţe zásahem do 

soukromí osob je nejen zásah bezprostřední, ale stejně tak jsou jím i opatření státních 

orgánů, v jejichţ důsledku jsou údaje o soukromí osob uchovávány a v některých 

případech vyuţívány dál, a to i prostřednictvím k tomu určených soukromých osob. 

 Ústavní soud v tomto svém nálezu odkázal na nález sp. zn. II ÚS 2048/09 ze dne 

2.11.2009, který uvádí, „právo na nerušení soukromý život osoby požívá v liberálních 

demokratických státech zcela zvláštní respekt a ochranu“. Primární funkcí práva na 

respekt k soukromému ţivotu je zajistit prostor pro rozvoj a seberealizaci individuální 

osobnosti. Vedle tradičního vymezení soukromí v jeho prostorové dimenzi (ochrana 

obydlí v širším slova smyslu) a v souvislosti s autonomní existencí a veřejnou mocí 

nerušenou tvorbou sociálních vztahů (v manţelství, v rodině, ve společnosti), právo na 

respekt k soukromému ţivotu zahrnuje i garanci sebeurčení ve smyslu zásadního 

rozhodování jednotlivce o sobě samém. Právo na soukromí tak garantuje právo kaţdého 

jednotlivce rozhodnout dle vlastního uváţení, zda budou informace a skutečnosti o jeho 

soukromí zpřístupněny jiným, jedná se tedy o určité právo na informační sebeurčení 

garantované v čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny a je třeba jej interpretovat ve spojitosti s čl. 

7,8,10 a 12 Listiny. 

 Právo na soukromí však poţívají pouze fyzické osoby a nikoli osoby právnické, 

u nichţ pojmově o soukromí či soukromém ţivotě nelze hovořit. Ústavní soud v nálezu 

sp. zn. IV. ÚS 528/98, ze dne 22.3.1999 konstatoval, ţe právnická osoba není aktivně 

legitimována k podání ústavní stíţnosti pro porušení čl. 7 a 12 Listiny a čl. 8 Úmluvy, 

protoţe z povahy těmito články zaručených práv a svobod plyne, ţe v rámci domovních 

prohlídek, v zásadě mohou být dotčena pouze základní práva a svobody osob fyzických, 

nikoliv právnických, byť se mohou dotýkat obchodních aktivit soukromých osob. U 
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právnických osob by v této souvislosti mohlo jít pouze o ochranu hospodářské soutěţe 

či obchodního tajemství. Tato práva však nepodléhají ochraně dané Úmluvou.
28

 

 Pojmem soukromí a především potom obsahem toho pojmu se zabýval v rámci 

své rozhodovací činnosti téţ Nejvyšší správní soud v rozhodnutí ze dne 27.5.2011 č.j. 5 

As 57/2010-79. Tímto rozhodnutím byl zrušen a vrácen k dalšímu projednání rozsudek 

Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta ţalobcova ţaloba proti rozhodnutí 

ţalovaného Magistrátu města Zlína, který částečně odmítl ţalobcovu ţádost o 

poskytnutí informací ve znění „žádám o podrobnou informaci, jaké mimořádné odměny 

dostal v letech 2000 až 2008 vedoucí oddělení informačních systémů. U každé odměny 

žádám zdůvodnění, za co mu byla tato odměna udělena“. Správní orgán této ţalobcově 

ţádosti nevyhověl v tom, ţe mu neposkytl informaci o výši těchto odměn. Správní 

orgán vycházel z ust. § 8a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

(dále téţ zákon o svobodném přístupu k informacím), který stanoví, ţe „informace 

týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje 

povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich 

ochranu“. V tomto případě tedy pouze na základě zákona o ochraně osobních údajů. 

Jde-li o přesnou výši platu a odměny, pak finanční částka, kterou zaměstnanec obdrţí 

při výplatě odměny za práci, se stává součástí jeho soukromého majetku a její výše je 

proto dle povinného subjektu osobním údajem, který můţe zaměstnavatel zveřejnit jen 

se souhlasem zaměstnance. Proti tomuto rozhodnutí podal ţalobce odvolání, které bylo 

ţalovaným správním orgánem zamítnuto s tím, ţe pokud by povinný subjekt sdělil výši 

odměn, sdělil by tak ţalobci zcela konkrétní údaj týkající se majetkové sféry 

předmětného pracovníka. Dle ust. § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů se 

osobním údajem rozumí téţ údaj umoţňující subjekt údajů ekonomicky identifikovat. 

Takovým údajem je jednoznačně i údaj o výši udělené odměny. Proti tomuto rozhodnutí 

ţalobce podal správní ţalobu proti rozhodnutí správního orgánu, tato ţaloba byla 

následně krajským soudem zamítnuta s odkazem na čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny garantující 

ochranu soukromí a ochranu před neoprávněným shromaţďováním, zveřejňováním či 

jiným zneuţíváním osobních údajů. Při střetu práva na informace, jenţ má 

veřejnoprávní charakter a práva na ochranu soukromí, které je právem 
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soukromoprávním, nelze upřednostnit právo na informace před právem na ochranu 

soukromí. Dále krajský soud uvedl, ţe ţalobcem poţadovaná informace je osobním 

údajem. Proti tomuto zamítavému rozsudku byla ţalobcem podána kasační stíţnost, na 

základě které bylo shora uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Brně zrušeno a věc 

byla tomuto soudu vrácena. Nejvyšší správní soud uvedl, ţe informace o výši odměny 

konkrétnímu zaměstnanci veřejné správy není osobním údajem, který by byl vyloučen 

z ochrany osobních údajů dle ust. § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů. 

K ţalobcem poukazovanému ust. § 8b odst. 1 zákona o svobodném přístupu 

k informacím, který říká, ţe „povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, 

které poskytl veřejné prostředky“, Nejvyšší správní soud uvedl, ţe zaměstnanec veřejné 

správy, který dostává za svou práci plat, který je vyplácen z veřejných prostředků, je 

příjemcem veřejných prostředků. Dle ust. § 8b odst. 3 zákona o svobodném přístupu 

k informacím se základní osobní údaje podle odst. 1 poskytnou v rozsahu: jméno, 

příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky 

poskytnutí veřejných prostředků. Z uvedeného tedy vyplývá, ţe výše poskytnutých 

veřejných prostředků v spojení se jménem a příjmením osoby, které byly poskytnuty, 

jsou údaji, které povinný subjekt ţadateli poskytne. Stanoví-li tedy zákon o svobodném 

přístupu k informacím povinnost poskytnout některé osobní údaje (jinak chráněné 

zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o oprávněné poskytnutí těchto informací. 

 

2.1.3 Pojem soukromí v kontextu judikatury Evropského soudu pro 

lidská práva 

 Podat úplnou definici práva na respektování soukromého ţivota je velmi obtíţné 

a dalo by se říct, ţe téměř nemoţné. Právo na respektování soukromého ţivota pokrývá 

širokou oblast zájmů individua a prakticky neomezenou varietu situací, v nichţ můţe 

být do tohoto práva zasaţeno. Orgány Evropské unie, bývalá Komise a Evropský soud 

pro lidská práva, právě z důvodu obtíţnosti přesného vymezení pojmu soukromí, 

postupovaly kazuisticky a případ od případu se snaţily tomuto pojmu dát určitý rozměr 

a posuzovaly, zda v tom kterém případu došlo k porušení práva soukromí či nikoliv. 

Komise se pokusila o stanovení definice pro pojem soukromí, s touto definicí se potom 

ztotoţnil i ESLP, který řekl, ţe „nepovažuje za možné ani za nutné usilovat o 
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vyčerpávající definici pojmu soukromý život. Bylo by však přece jen příliš restriktivní 

omezit jej na intimní sféru, kde každý může vést svůj osobní život podle svých představ a 

vyloučit z něj vůbec vnější svět. Respektování soukromého života musí také do určité 

míry zahrnovat právo individua navazovat a rozvíjet vztahy se svými bližními.“ 

K zásahům do práva na respektování soukromého ţivota můţe dojít tedy nejen 

v soukromém prostoru osoby.
29

 

 Jak jsem jiţ uvedla v předchozích částech, k vymezení pojmu soukromí dochází 

především prostřednictvím judikatury ESLP. Jedním ze zásadních rozhodnutí ESLP je 

rozhodnutí ve věci Malone v. Spojené království ze dne 2.8.1984 č. 8691/79, ve kterém 

z čl. 8 Úmluvy, garantujícím právo na respekt k soukromému a rodinnému ţivotu, jakoţ 

i k obydlí a ke korespondenci, dovodil i právo na informační sebeurčení, kdyţ 

několikrát zdůraznil, ţe sběr a uchovávání údajů týkajících se soukromého ţivota 

jednotlivce spadají pod rozsah čl. 8 Úmluvy. 

 K pojmu soukromí patří rovněţ oblast, která je shrnována pod označení profesní 

aktivity. Klíčovými pro toto pojetí se staly judikáty ESLP ve věci Klass a ostatní v. 

Německo č. 5029/71, ze dne 6.9.1978 a především rozhodnutí ve věci Niemetz v. 

Německo č. 13710/88, ze dne 16.12.1992. Ve věci Niemetz byla nařízena prohlídka 

advokátní kanceláře advokáta Niemetze a jeho partnera za účelem nalezení dokumentů, 

které by prokázaly totoţnost Klause Wegnera obviněného z trestného činu uráţlivého 

chování. Stěţovatel uvedl, ţe bylo porušeno jeho právo na respektování obydlí a 

korespondence určení čl. 8 Úmluvy a ţe bylo rovněţ poškozeno dobré jméno jeho 

kanceláře a rovněţ jeho pověst advokáta a z tohoto důvodu ţádal, aby ESLP stanovil, ţe 

prohlídka jeho kanceláře byla porušením Úmluvy. Komise toto tvrzení akceptovala, 

Vláda na druhé straně tvrdila, ţe čl. 8 neposkytuje ochranu proti prohlídce kanceláře a 

je nutné rozlišovat mezi soukromým ţivotem a obydlím na jedné straně a profesním a 

obchodním ţivotem a místnostmi na straně druhé. Při posuzování této otázky ESLP 

dospěl k závěru, ţe respektování soukromého ţivota musí do určité míry zahrnovat 

právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Dále vyjádřil, ţe 

neexistuje důvod pro to, aby tento způsob chápání pojmu soukromý ţivot vylučoval 
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aktivitu profesní nebo obchodní vztahy, protoţe právě během své pracovní činnosti má 

většina lidí značnou, ne-li největší příleţitost rozvíjet vztahy s vnějším světem. Není 

totiţ vţdy moţné rozlišit, které činnosti jednotlivce tvoří část jeho profesního nebo 

obchodního ţivota a které nikoliv. Opačný názor by mohl vést k nerovnému zacházení, 

a to v tom smyslu, ţe takováto ochrana by byla dosaţitelná pro jednotlivce, jehoţ 

profesionální a neprofesionální činnosti jsou vzájemně natolik provázány, ţe neexistuje 

cesta, jak je vzájemně rozlišit. Z tohoto důvodu soud konstatoval, ţe v tomto případě 

došlo k zásahu do soukromého ţivota. 

 ESLP se zabýval téţ pojmem „obydlí“, které je obsahem čl. 8 Úmluvy a 

konstatoval, ţe v některých členských státech, konkrétně v Německu, bylo akceptováno, 

ţe se tento pojem vztahuje i na obchodní místnosti. Tato interpretace je plně v souladu 

s francouzským textem, neboť slovo „domicile“ má širší význam neţ pojem „obydlí“ a 

můţe se tak vztahovat např. i na kancelář vykonávající svobodné povolání. Rovněţ 

ESLP konstatoval, ţe činnost osob spojená s povoláním či obchodováním můţe být 

vykonávána i v soukromém obydlí. 
30

 

 K této problematice obdobně judikoval téţ rakouský Ústavní soud, který 

dovodil, při neexistenci výslovného ústavního zakotvení práva na soukromí, toto právo 

z ochrany domovní svobody a dospěl k závěru, ţe ochrana soukromí se vztahuje nejen 

na byt či obytný dům, ale i na další prostory, kde je vykonávána zákonem povolená 

činnost. 
31

     

 

 Dalším z významných rozhodnutí ESLP v oblasti ochrany soukromí je 

rozhodnutí ve věci Halfordová v. Spojené království, č. 20605/92, ze dne 25.6.1997. 

Stěţovatelka byla asistentkou policejního ředitele, namítala, ţe její hovory z domova a 

stejně tak i ze zaměstnání jsou odposlouchávány. Důvodem těchto odposlechů byl, dle 

stěţovatelky, pracovněprávní spor se zaměstnavatelem, informace z těchto odposlechů 

pak měly být vyuţity proti stěţovatelce právě v tomto sporu se zaměstnavatelem. Soud 

v této věci konstatoval, ţe hovory stěţovatelky vedené z jejího domova a rovněţ i ze 
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zaměstnání je moţné podřadit pod pojem „soukromý ţivot“ a „korespondence“ ve 

smyslu čl. 8 Úmluvy. Závěrem ESLP shledal, ţe vzhledem k tomu, ţe stěţovatelka 

nebyla zaměstnavatelem upozorněna na moţnost odposlechu jejích telefonních hovorů, 

jednalo se v tomto případě o zásah do jejího soukromého ţivota, neboť oprávněně 

očekávala soukromí během těchto hovorů. 
32

 

 

 Dalším zajímavým rozhodnutím v této oblasti je rozsudek ve věci Perry v. 

Spojené království č. 63737/00, ze dne 17.7.2003. Stěţovatel Stephen Arthur Perry se 

obrátil na Evropský soud pro lidská práva se stíţností na jednání policie Spojeného 

království. Policie stěţovatele skrytě nahrávala během jeho pobytu na policejní stanici, 

kam byl převezen z věznice. Účelem této nahrávky byla stěţovatelova následná 

rekognice prováděná pro účely trestního řízení, jehoţ předmětem byla ozbrojená 

přepadení taxikářů, na jejímţ základě byl stěţovatel svědky ozbrojených přepadení 

identifikován. Policie se k tomuto způsobu kamerového zachycení stěţovatele uchýlila 

poté, co se stěţovatel opakovaně z různých důvodů nedostavil k plánovaným 

rekognicím v projednávané věci.  

 

 Stěţovatel namítal neoprávněnost skryté videonahrávky a porušení čl. 8 

Úmluvy, tedy porušení jeho práva na soukromý ţivot. 

 

 Evropský soud pro lidská práva k tomuto uvedl, ţe soukromý ţivot je širokým 

pojmem, který nelze vyčerpávajícím způsobem identifikovat. Dále bylo konstatováno, 

ţe do pojmu soukromý ţivot náleţí téţ oblast vzájemného styku jednotlivce s druhými, 

a to i ve veřejném kontextu. Soud dále poukázal na dvě roviny monitorování subjektů 

s tím, ţe monitorování jednotlivce na veřejných místech uţitím fotografického zařízení, 

které nezaznamenává vizuální data, není jako takové zasahování do soukromého ţivota 

jednotlivce. Na druhé straně nahrávání dat a systematická či stálá povaha nahrávání 

takovým zasahováním být můţe.  

 

                                                           
32

 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Halfordová v. Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska ze dne 25.6.1997, č. 20605/92.  



 

48 
 

 Při normálním uţití bezpečnostních kamer, ať na veřejných místech, či 

v budovách, jako jsou nákupní centra či policejní stanice, kde slouţí legitimnímu a 

předvídatelnému účelu, nevznikají otázky podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy. V projednávaném 

případě však policie nastavila bezpečnostní kameru tak, aby získala jasnější záběr na 

stěţovatele. Záběr pak pouţila do montáţe s ostatními osobami, aby ho ukázala 

svědkům, zda identifikují stěţovatele jako pachatele vyšetřovaných přepadení. 

 

 Evropský soud pro lidská práva dospěl k závěru, ţe v daném případě došlo 

k porušení vnitrostátního práva, kdyţ policie nevyhověla zákonnému postupu, kdyţ 

nezískala souhlas stěţovatele pro nahrávku, neinformovala ho o vytvoření nahrávky a 

jejím uţitím v rekognici a o jeho právech v tomto ohledu. Zasahování proto nebylo 

v souladu se zákonem, jak vyţaduje druhý odstavec čl. 8 Úmluvy a došlo tedy 

k porušení tohoto článku. 
33

 

 

 Právo na respektování soukromého ţivota řešil Evropský soud pro lidská práva 

rovněţ ve věci Copland v. Spojené království č. 62617/00, ze dne 3.4.2007. 

Stěţovatelce, jakoţto asistentce ředitele vzdělávací institutce ve Walesu, byly z popudu 

zástupce ředitele kontrolovány telefonické hovory, elektronická pošta a pouţívání 

internetu. Předmětem této kontroly nebyl obsah komunikace, ale pouze záznamy o 

uskutečněných spojeních (např. volaná čísla či odesilatelé e-mailů).  

 

 Soud v této věci uvedl, ţe pod pojem soukromý ţivot a korespondence uvedené 

v čl. 8 odst. 1 Úmluvy nepatří pouze telefonické hovory v zaměstnání, ale i pouţívání 

elektronické pošty a internetu. Shromaţďování a uchovávání dat bez vědomí 

stěţovatelky je zásahem do jejího soukromého ţivota bez ohledu na to, zda byla data 

nějakým způsobem vyuţívána či nikoliv. Dle soudu v té době neexistoval ani ţádný 

obecný či interní předpis zaměstnavatele stěţovatelky, jenţ by upravoval podmínky, za 

nichţ by bylo moţné monitorovat telefonní hovory či vyuţívání internetu zaměstnanci. 

Soud tedy akceptoval, ţe v některých případech bude monitoring či kontrola telefonních 

hovorů nebo vyuţívání internetu legitimním, a to konkrétně v situacích nezbytných 
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k dosaţení legitimních cílů. Absence zákonného základu pro zásah do práva 

stěţovatelky umoţnila soudu konstatovat porušení práva zaručeného čl. 8 Úmluvy.
34

 

 

 Dalším velmi zajímavým případem je věc Uzun v. Německo č. 35623/05, ze dne 

2.9.2010, jehoţ předmětem bylo posuzování zásahu do práva na soukromí sledováním a 

vyuţitím GPS. Stěţovatel byl podezřelý z účasti na trestných činech spáchaných tzv. 

Antiimperialistickou buňkou, jenţ je ultralevicovým extremistickým teroristickým 

hnutím. Stěţovatel byl v důsledku tohoto podezření podroben osobnímu sledování, jeho 

vstup do bytu byl monitorován kamerami, odposlouchávány byly téţ jeho telefony, 

stěţovateli byla kontrolována pošta a na vozidlo jeho spolupachatele byl připevněn 

přijímač GPS, prostřednictvím kterého bylo moţné sledovat polohu a rychlost jízdy 

předmětného automobilu. Všechny takto pořízené důkazní prostředky byly proti 

stěţovateli pouţity v rámci trestního řízení.  

 

 Stěţovatel namítl porušení jeho práva na respektování soukromého ţivota ve 

smyslu čl. 8 Úmluvy, které spatřoval v jeho sledování prostřednictvím GPS ve spojení 

s několika dalšími dohledovými opatřeními, jejichţ výstupy byly dále pouţity jako 

důkazy v trestním řízení.  

 

 Evropský soud pro lidská práva zváţil v dané věci několik faktorů. V prvním 

případě šlo o předpoklad určitého rozumného očekávání osoby, které se vědomě či 

úmyslně zapojují do činností, které jsou nebo mohou být veřejně zaznamenávány či 

sledovány. Dalším faktorem bylo posouzení otázky, zda došlo ke shromaţďování dat 

týkajících se určité osoby, zda byly zpracovány či pouţity osobní údaje či zda došlo ke 

zveřejnění takového materiálu ve způsobu či míře nikoliv běţně předvídatelné.  

 

 Soud tedy nejprve zkoumal, zda sledování stěţovatele pomocí GPS došlo ke 

shromaţďování údajů o stěţovateli, přičemţ dospěl k závěru, ţe vzhledem 

k okolnostem daného případu, představovalo sledování stěţovatele pomocí GPS, jakoţ i 

zpracování a pouţití dat získaných tímto způsobem, zásah do soukromí stěţovatele. 

                                                           
34

 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Copland v. Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska ze dne 03.04.2007, č. 62617/00.  
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 Soud dále zkoumal existenci opory ve vnitrostátní právní úpravě a v této 

souvislosti připomenul, ţe v případě utajených sledovacích metod musí být vnitrostátní 

úprava dostatečně určitá, aby dávala občanům dostatečnou představu o podmínkách a 

okolnostech, za jakých jsou příslušné orgány oprávněny přistoupit k jakémukoliv 

z těchto opatření. Soud v tomto případě shledal, ţe německé právo v daném případě 

poskytuje v daném ohledu dostatečné záruky proti zneuţití a poměrně přesně zakotvuje 

standarty pro pouţití takových opatření. V souladu s tímto závěrem potom shledal, ţe 

zásah do práva stěţovatele na respektování jeho soukromého ţivota byl stanoven 

zákonem ve smyslu čl. 8 odst. 2 Úmluvy. 

 

 Závěrem soud shledal, ţe samotné sledování stěţovatele pomocí GPS 

nepředstavovalo poručení čl. 8 Úmluvy, a to i s ohledem na charakter trestné činnosti 

stěţovatele, kdy snaha o vyšetření trestných činů stěţovatele (např. bombový útok) a 

především snaha o zabránění jejich dalšího opakování, jsou nezbytné v demokratické 

společnosti a jsou přiměřené sledovaným legitimním cílům.
35

 

 

 S ohledem na veškerá shora uváděná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva lze shrnout, ţe pojem soukromí v ţádném případě nelze omezit definicí. Pojem 

soukromí je natolik rozsáhlý, ţe je nutné jej vykládat s ohledem na veškeré okolnosti 

toho kterého projednávaného případu. Evropský soud pro lidská práva se zjevně ani 

nesnaţí pojem soukromí nějak definovat, je zřejmé, ţe se jej snaţí naopak rozšiřovat, a 

to s ohledem na jednotlivé souvislosti a okolnosti projednávané věci. Znatelná je určitá 

tendence přednostně hájit zájmy jednotlivých osob, kdy je pojem soukromí značně 

rozšiřován a je evidentní snaha postihnout co nejvíce případů, kdy k zásahu do 

soukromé sféry jednotlivců dochází. Na druhé straně se Evropský soud pro lidská práva 

nebrání určitým regulacím soukromé sféry v případech, kdy na druhé straně stojí 

legitimní očekávání např. zaměstnavatele, který se pomocí vnitřních předpisů můţe 

bránit zásahům do své majetkové sféry. Ovšem i tato opatření zaměstnavatele musí být 

                                                           
35

 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Uzun v. Německo ze dne 02.09.2010, č. 
35623/05.  
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v kaţdém případě legální, tedy musí mít určitý zákonný podklad, ať uţ na základě 

úpravy obecné nebo pomocí interních předpisů.  

 

 Evropský soud pro lidská práva v souladu s čl. 8 odst. 2 Úmluvy rovněţ hodnotí 

dostatečnost vnitrostátních předpisů v rámci jednotlivých projednávaných případů, na 

jejichţ základě dále posuzuje postup vnitrostátních orgánů a souladnost tohoto postupu 

s čl. 8 Úmluvy. Dle mého názoru Evropský soud pro lidská práva v těchto případech 

postupuje velmi striktně a snaţí se hájit především zájmy jednotlivce a jeho právo na 

ochranu soukromého ţivota. Tento přístup je, dle mého názoru, správný, neboť hlavním 

účelem čl. 8 Úmluvy je především zabraňovat neoprávněným zásahům do soukromí 

jednotlivců. Ovšem i v těchto případech je třeba stanovit určité meze, coţ dokládá shora 

uváděné rozhodnutí ve věci Uzun v. Německo, kde byla upřednostněna ochrana a zájmy 

demokratického státu.  

 

2.1.4 Pojem soukromí dle Úřadu pro ochranu osobních údajů 

 Úřad pro ochranu osobních údajů soukromí stručně popsal jako osobní, intimní 

sféru člověka v jeho integritě, která zahrnuje všechny projevy osobnosti konkrétního a 

jedinečného lidského tvora. Pojem soukromí obsahuje rovněţ hmotný i myšlenkový 

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

vztahů s dalšími lidskými bytostmi.
36

 

  

 Úřad pro ochranu osobních údajů se dále zabýval principem proporcionality 

v této oblasti ve smyslu čl. 4 odst. 1 a odst. 4 Listiny, prostřednictvím kterého je 

apelováno na maximální moţné šetření základních práv a svobod, v tomto případě 

zejména práva na soukromí a soukromý a rodinný ţivot. K omezení práva na soukromí 

tak můţe dojít pouze tehdy, kdy proti tomuto právu stojí jiné základní lidské právo či 

svoboda a zájem na ochraně hodnoty, kterou toto právo či svoboda vyjadřují, je 

                                                           
36 Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2009. Ochrana soukromí při zpracování osobních 
údajů. Praha, 2009. Dostupné z: http://www.uoou.cz/uoou.aspx  

http://www.uoou.cz/uoou.aspx
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s přihlédnutím k daným okolnostem větší, neţli zájem na ochraně práva na soukromí. 

K poměřování konfliktu těchto hodnot slouţí tzv. test proporcionality.
37

   

 

 V kontextu tohoto testu lze omezit jedno základní lidské právo či svobodu na 

úkor jiného tehdy, jestliţe zásah, který je za tímto účelem určen, je pro dosaţení 

sledovaného cíle výhodný (lze-li objektivně a s přihlédnutím k subjektivním limitům 

toho, kdo prostředek vyuţívá, cíle dosáhnout), nutný (ze strany osoby není moţné uţití 

jiného prostředku, jímţ by docházelo k menšímu zásahu do chráněných zájmů na straně 

dotčených osob), přiměřený v uţším slova smyslu (lze-li důvodně očekávat, ţe 

dosaţený prospěch realizací dané činnosti bude větší, neţ-li nepříznivý následek jí 

způsobený). Obecněji řečeno, právo na ochranu soukromí lze za účelem ochrany 

majetku omezit pouze tehdy, jestliţe je zvolený prostředek (např. kamerový systém) 

k dosaţení cíle dostatečně způsobilý (např. snaha odradit pachatele) a není-li zde jiný 

objektivně srovnatelný prostředek, který by při sém uţití v menším rozsahu zasahoval 

do práva na soukromí (např. zamykání dveří). Na závěr je potom třeba hodnotit, jestli 

ztráta statku, který má být chráněn, bude objektivně závaţnější, neţli zásah způsobený 

v soukromí dotčených osob, tedy zda nebude nepoměr.
38

 Velmi často v těchto případech 

dochází ke kolizi dvou zájmů, a to ochrana majetku proti ochraně soukromí. 

Z judikatury Ústavního soudu vyplývá, ţe v takovýchto případech je nutno dát přednost 

ochraně soukromí. 
39

 K tomuto bych ráda zmínila téţ rozhodnutí Městského soudu 

v Praze č.j. 7 Ca 204/2005-49 ze dne 28.2.2007, v rámci kterého bylo rozhodováno o 

ţalobě proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým tento uloţil ţalobci 

pokutu ve výši 180.000,- Kč  

 

2.2 Osobní údaje jako součást soukromí 

 Úřad pro ochranu osobních údajů uvedl ve svém stanovisku č. 6/2009, ţe se 

setkává se situacemi, kdy veřejnosti není zcela zřejmý vztah pojmů soukromí a ochrana 

                                                           
37

 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 12.10.1994,  sp. zn. Pl. ÚS 4/94 a ze dne 26.05.2009, sp. 
zn. Pl. ÚS 40/08. Dostupné z: http://kraken.slv.cz 
38

 Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2008. Umístění kamerových systémů v bytových 
domech. Praha, 2008. Dostupné z: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=329 
39

 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 12.4.1994,  sp. zn. Pl. ÚS 4/94. Dostupné z: 
http://www.concourt.cz 
 

http://kraken.slv.cz/
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=329
http://www.concourt.cz/
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osobních údajů. V některých případech jsou tyto pojmy pouţívány jako synonyma nebo 

jiným způsobem, který plně neodpovídá platné legislativě. 

 V rámci práva na soukromí se postupně vydělilo zvláštní právo na ochranu 

osobních údajů, které bylo nakonec uznáno jako zcela samostatné právo. Předběţně lze 

pojem osobní údaj vymezit jako kaţdý údaj, který se vztahuje k fyzické osobě a na 

jehoţ základě lze tuto osobu identifikovat. Pojmu osobní údaj se budu podrobněji 

věnovat v další části této práce. 

 Osobní údaje nemusí být vţdy součástí soukromí, nicméně nakládání s nimi 

můţe být za určité situace pro fyzickou osobu důleţité (např. jméno, příjmení a adresa 

nemusí vţdy spadat do soukromé sféry, jakmile se jich však chopí reklamní agentura, 

můţe jejich prostřednictvím být do soukromí zasahováno).
40

 

 Podřaditelnost pojmu osobní údaje pod pojem soukromí odpovídá téţ 

skutečnost, ţe v rámci zpracování osobních údajů nutně dochází k zásahům do 

soukromí, neboť operace (shromaţďování, uchovávání, vyuţívání) prováděné s projevy 

osobní povahy identifikované nebo identifikovatelné osoby, dle dikce zákona o ochraně 

osobních údajů, by ke zpracování osobních údajů vůbec dojít nemohlo. Aby zpracování 

osobních údajů bylo legální a zásah do soukromí osoby oprávněný, je nutné při tomto 

zpracování dbát všech povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů nebo 

jinými právními předpisy. Za oprávněný zásah do soukromí lze povaţovat takové 

zpracování, které je prováděno způsobem a prostředky přiměřenými zvolenému 

legálnímu a legitimnímu účelu zpracování.
41

 

 Evropský soudní dvůr nepodává ve svých rozhodnutích jednoznačné vymezení 

pojmu soukromý ţivot, ale snaţí se zaměřovat na jeho obsahové vymezení. Pojem 

soukromý ţivot se tak snaţí vykládat extenzivně a za pomocí tohoto výkladu dospěl 

v rámci svých rozhodnutí k závěru, ţe čl. 8 Úmluvy se bude vztahovat rovněţ na 

ochranu osobních údajů. 

                                                           
40

 Mates, Pavel. Ochrana osobních údajů. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, str. 38. ISBN 80-246-0469-8. 
41

 Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2009. Ochrana soukromí při zpracování osobních 
údajů. Praha, 2009. Dostupné z: http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2009_6.pdf 
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 Ve stanovisku přijatém Výborem pro lidská práva ze dne 29.12.2009 k aplikaci 

čl. 17, bylo vysloveno, ţe zásady nakládání s osobními údaji patří do práva na 

soukromí. Toto stanovisko bylo Výborem odůvodněno tím, ţe právo na soukromí 

povaţuje za zdroj pro většinu základních práv a svobod. 

 K osobním údajům jako sloţce práva na soukromí přistoupila téţ Evropská unie 

ve Směrnici č. 95/46/ES. 

 Osobní údaje jako součást soukromí potvrdil také Soudní dvůr Evropské unie 

v právních věcech C – 465/00 (Verfassungsgerichtshof), C – 38/01 a C - 139/01 

(Oberster, Gerichtshof). V těchto případech se jednalo o poskytnutí informací o platech 

zaměstnanců, jejichţ výše překročila určitý strop. Tyto údaje potom měly být přiřazeny 

k určitým jménům zaměstnanců. Zpráva měla být následně přístupná veřejnosti. Soudní 

dvůr dospěl k závěru, ţe jméno a příjmení ve spojení s výškou platu je osobním údajem 

a jeho zveřejněním dochází k zásahu do soukromí jednotlivce. Oproti tomu v právní 

věci T – 194/04 The Bavarian Lager Co. Ltd proti Komisi Soudní dvůr vyslovil, ţe ne 

všechny osobní údaje jsou nevyhnutelně zahrnuty pod pojem soukromí, neboť 

vzhledem k charakteru některých osobních údajů nemusí dojít k narušení soukromí 

osoby. Rozlišuje tak osobní údaje, které jsou způsobilé zasáhnout do soukromí 

jednotlivce a jiné, které nejsou. Rozlišujícím kritériem je charakter těchto údajů, 

přičemţ údaji, které zasahují do soukromí jednotlivce, jsou např. údaje citlivé.
42

 

 Otázku, zda jsou osobní údaje součástí soukromí subjektu, řešil ESLP také 

v právní věci Rotaru v. Rumunsko č. 28341/95, ze dne 4.5.2000, kde pojem osobní 

údaje je nahrazen pojmem informace. Stěţovatel se v této právní věci domáhal náhrady 

za morální újmu způsobenou mu nepravdivými informacemi obsaţenými v tajném spisu 

Rumunské zpravodajské sluţby (dále je RIS). Uvedený spis obsahoval informace o 

skutečnosti, ţe stěţovatel byl jako student přírodních věd členem Rumunského 

legionářského hnutí. Soud prvního stupně stěţovatelovu ţalobu zamítl, neboť zákonná 

ustanovení o odpovědnosti za škodu neumoţňují ţalobě vyhovět, proti tomuto 

rozhodnutí podal stěţovatel odvolání, o kterém bylo odvolacím soudem rozhodnuto tak, 

ţe tento soud prohlásil informace o tom, ţe stěţovatel byl legionářem za falešná, ţalobu 

                                                           
42

  Barancová, Helena. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život. Bratislava: Sprint dva, 
2010, str. 96 an. Juristika. ISBN 978-808-9393-435. 
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však zamítl s tím, ţe nelze tvrdit, ţe se RIS dopustila nedbalosti, kdyţ byla pouze 

depozitorem napadených informací. Stěţovatel následně podal ţalobu na náhradu škody 

proti soudcům, kteří ve věci rozhodovali, neboť tito dle jeho názoru mu odepřeli právo 

na spravedlnost a dále porušili čl. 6 Úmluvy. Dle stěţovatele soudy odmítly tuto ţalobu 

zaregistrovat a na základě této skutečnosti se stěţovatel obrátil na Evropskou komisi pro 

lidská práva s ţádostí o přezkoumání. Po zahájení tohoto řízení vydal ředitel RIS 

,k ţádosti o přezkum podané ministerstvem spravedlnosti, prohlášení, ţe v tomto 

případě došlo k omylu, neboť v daném spisu došlo k záměně osoby stěţovatelem 

s jiným občanem shodného jména. Na základě tohoto prohlášení stěţovatel podal 

k odvolacímu soudu ţádost o přezkum, přičemţ ţádal o prohlášení, ţe hanlivé 

dokumenty jsou nulitní a neplatné a rovněţ poţadoval náhradu morální škody a nákladů 

řízení. Na základě této ţádosti bylo odvolacím soudem rozhodnutí zrušeno a ţaloba byla 

povolena. V dalším řízení tento soud shledal informace ve spisu za nepravdivé, avšak 

dále nerozhodl o poţadavku stěţovatele na náhradu morální škody a nákladů řízení. 

Z tohoto důvodu bylo zahájeno řízení před ESLP, a to na základě stíţnosti stěţovatele, 

který uvedl, ţe RIS můţe kdykoliv pouţít informace o jeho soukromém ţivotě, které 

jsou nepravdivé a hanlivé, čímţ dochází k porušení čl. 8 Úmluvy, který říká, ţe „každý 

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

korespondence“. Rumunská vláda popřela aplikaci čl. 8, kdyţ informace ve spisu RIS 

se netýkají stěţovatelova soukromého ţivota, ale jeho ţivota veřejného, kdyţ se tento 

rozhodl angaţovat v politickém ţivotě. Soud k této námitce odkázal na rozhodnutí 

Niemetz v. Německo, kde je jasně stanoveno, ţe právo vytvářet a rozvíjet vztahy 

s jinými lidskými bytostmi je součástí práva na respektování soukromého ţivota. Dále 

ESLP konstatoval, ţe „spis RIS obsahoval různé informace o životě stěžovatele, 

zejména o jeho studiu, politické činnosti a jeho trestním rejstříku. Soud tyto informace, 

jsou-li systematicky shromažďovány a uchovány ve spisu vedeném agenty státu, 

podřadil pod rozsah pojmu soukromý život ve smyslu čl. 8 § 1 Úmluvy. Tím spíše 

v tomto případě, kdy některé z nich byly prohlášeny za nepravdivé a mohou tak poškodit 

dobrou pověst stěžovatele“. Soud tedy dospěl k závěru, ţe uchovávání a pouţívání 

informací o soukromém ţivotě stěţovatele ze strany RIS nebylo v souladu se zákonem, 

neboť vnitrostátní právo dostatečně neupravuje rozsah a způsob výkonu moci veřejnými 

orgány (RIS), coţ postačuje k tomu, aby došlo k porušení Úmluvy. Soud dále dospěl 
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k závěru, ţe byl porušen čl. 13 Úmluvy, kdyţ vnitrostátní úprava neumoţňuje 

napadnout zadrţování informací o soukromém ţivotě osoby státními orgány nebo 

nepravdivost těchto informací. V dané právní věci rovněţ došlo k porušení čl. 6 

Úmluvy, kdyţ byla soudem odmítnuta stěţovatelova ţádost o náhradu morální škody, a 

to i poté, co odvolací soud prohlásil hanlivé informace za neplatné, čímţ částečně 

vyhověl ţádosti stěţovatele. Závěrem ESLP shrnul, ţe dané skutečnosti měly za 

následek váţné zasahování do práv pana Rotaru a přiznal mu náhradu za utrpěnou 

morální újmu ve výši 50.000 franků. 

 

3. Osobní údaj 

3.1 Pojem osobní údaj 

 K vymezení pojmu osobní údaj významným způsobem přispěla Rada Evropy, 

která se ochranou soukromí jednotlivce zabývala jiţ v roce 1968, kdy byl z iniciativy 

parlamentního shromáţdění Rady Evropy proveden průzkum úrovně ochrany soukromí 

v souvislosti s moderními technologiemi v zákonodárství členských států. Rada Evropy 

dospěla na základě tohoto průzkumu k závěru, ţe osobním údajům není poskytována 

dostatečná ochrana a na tomto základě bylo přijato několik rezolucí, jejichţ cílem bylo 

tuto ochranu zajistit. V roce 1981 byla přijata výše zmiňovaná Úmluva č. 108, která 

vymezila základní pojmy v této oblasti.
43

 Co se týče historie tohoto pojmu v tuzemsku, 

můţeme jej nalézt jiţ v dobách starého českého soudnictví, kdy bylo přikazováno 

vypalovat zločincům na čelo anebo na tvář cejch v podobě písmene „R“ (z latinského 

slova „relegato“ – vyloučený), postupem času se toto označení přesouvalo na jiné části 

těla, aby dotyčnému nebyl úplně znemoţněn návrat do společnosti, toto označení však 

nelze povaţovat za zpracování osobních údajů. 

 Základní definici tak můţeme nalézt v čl. 2 Úmluvy č. 108, který říká, ţe 

„osobní údaje znamenají každou informaci týkající se identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osoby“. Tuto definici přebírá rovněţ zákon o ochraně osobních 

                                                           
43 Mates, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. aktualiz. a podstatně přeprac. vyd. Praha: 

Linde, 2006, str. 184. ISBN 80-720-1589-3.  
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údajů v ust. § 4 a Směrnice č. 95/46/ES v čl. 2, které ji dále rozšiřují – „identifikovaná 

nebo identifikovatelná je ta osoba, pokud ji lze přímo nebo nepřímo určit, zejména na 

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

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

místě chci zmínit rovněţ původní negativní vymezení osobního údaje obsaţenou 

v zákoně o ochraně osobních údajů, které bylo z důvodu nadbytečnosti vypuštěno – „o 

osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené 

množství času, úsilí či materiálních zdrojů“. 

 Shora uvedená definice pojmu osobní údaj tak, jak je uţitá v zákoně o ochraně 

osobních údajů se omezuje na vymezení vztahu údajů k tomu, o kom vypovídají, tedy 

k subjektu údajů. Osobní údaj je tudíţ kaţdý údaj, který je uveden ve vztahu k nějaké 

fyzické osobě a vyjadřuje vţdy vztah mezi reálnou fyzickou osobou a hodnotou údaje.
44

 

Pojmovým znakem osobního údaje je, ţe se vztahuje k subjektu údajů, jímţ můţe být 

pouze fyzická osoba, tedy jednotlivý člověk. Pokud tedy budou zpracovány osobní 

údaje o manţelích, bude nutné odlišit tyto údaje vůči kaţdému z nich. V případě 

právnických osob se nepostupuje podle zákona o ochraně osobních údajů, údaje o 

právnické osobě jsou chráněny podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku 

(např. obchodní jméno – firma, obchodní tajemství), popřípadě občanského zákoníku (§ 

18 a související – obecná úprava u právnických osob). 

 Pojem osobní údaj nelze zaměňovat s pojmem projev osobní povahy, jak je 

upraven v ust. § 11 an., občanského zákoníku. Jedná se o dva samostatné instituty, 

přičemţ projev osobní povahy můţe za určité situace obsahovat osobní údaj (např. 

podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový projev) a za takové situace dochází 

k jejich překrývání.
45

 

 Protikladem k pojmu osobní údaj je údaj anonymní, tedy takový údaj, který 

nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. 

                                                           
44

 Ladislav Hejlík a Miroslava Matoušová. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: 
ASPI, 2008, str. 18. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-322-5. 
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 Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 3/2012. K pojmu osobní údaj. Praha, 2012. Dostupné 
z: http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2012_3.pdf 
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 K prvnímu pojmu identifikovaná osoba či určený subjekt údajů, lze vztáhnout 

takové údaje, které ve svém souhrnu musí umoţnit základní určení příslušné fyzické 

osoby, tedy její odlišení od jiných osob a následně musí umoţnit její vyhledání. 

Základními identifikátory k tomuto pojmu jsou ty, které nám byly přiděleny pro 

obecnou identifikaci (např. jméno a příjmení), ty, které nám byly vrozeny (např. otisk 

prstu, obličej) a dále ty, které nám byly přiděleny pro určitý účel (např. PIN, platební 

karty, adresa bydliště). 

 K druhému pojmu identifikovatelná osoba či určitelný subjekt údajů, lze říct, ţe 

je povaţováno za dostatečné, pokud bychom získali soubor údajů, sám o sobě 

nepostačující k odhalení plné základní totoţnosti příslušné osoby, nicméně by bylo 

moţné získat z dalších zdrojů doplňující údaje a takto následně získané další údaje by 

jiţ dokázaly základní identitu osoby určit. K takovýmto údajům lze přiřadit např. rodné 

číslo, které není univerzálním nástrojem pro plnou identifikaci osoby. Jedná se pouze o 

doplňkový nástroj pro potřeby dosaţení plné základní identifikace osoby vůči státu. 

Rodné číslo obecně patří mezi jeden z nejdiskutovanějších osobních údajů, jeho uţívání 

je upraveno v zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů. Dle názoru RNDr. Karla Neuwirta, bývalého předsedy Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, je uţívání rodných čísel v tuzemsku velmi frekventované, a to 

především v rámci jejich zadávání do nejrůznějších registrů, coţ není příliš šťastný 

postup „rodná čísla od doby jejich vzniku, automaticky uvádíme, aniž bychom si 

uvědomili, že tento číselný kód je klíč k trezoru našich osobních údajů. Přes rodné číslo 

se dostanete do řady registrů a evidencí. Málokdo třeba ví, že v současné době existuje 

jenom ve zdravotnictví na třicet registrů.“
46

 

 V pracovně právních vztazích lze uvést například situaci, kdy je pracoviště 

monitorováno kamerami, zaměstnanec je v tomto případě identifikovatelný, pokud ze 

snímku, na němţ je zachycen, jsou patrné jeho charakteristické rozpoznávací znaky 

(zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními 

údaji je moţná plná identifikace osoby. V případě, ţe by z kamerového záznamu nebylo 

moţné jednotlivé osoby identifikovat, lze v obecné rovině uvést, ţe informace obsaţené 

v záznamech z kamerových systémů nedosahují kvality osobních údajů, neboť bez 
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dalších doprovodných údajů nelze snímanou fyzickou osobu dále identifikovat. Pokud 

tedy tuto osobu nebude moţné bez dalších doprovodných údajů dále identifikovat, nelze 

tyto údaje vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. Kaţdý takový údaj, 

na jehoţ základě lze odlišit jednu osobu od druhé, můţeme však povaţovat za 

potenciální osobní údaj, neboť do budoucna nelze vyloučit, ţe by k identifikaci této 

osoby mohlo někdy v budoucnu dojít. 

 Otázkou, zda jsou obrazové a zvukové údaje, které se týkají identifikovaných 

nebo identifikovatelných fyzických osob, osobními údaji se zabývala i skupina WP 29 

ve svém Stanovisku č. 4/2007 k pojmu osobní údaje ze dne 20.6.2007. Dle tohoto 

stanoviska se jedná o osobní údaje, i pokud jsou záběry pouţívány v rámci uzavřeného 

televizního okruhu, a to i pokud nejsou spojeny s údaji o dané osobě, i pokud se 

netýkají osob, jejichţ obličeje nebyly nafilmovány, avšak obsahují jiné informace jako 

např. čísla PIN, získaná v souvislosti se sledováním bankomatů a bez ohledu na média 

pouţívaná ke zpracování. 
47

 

 Univerzální odpověď, kdy je osoba identifikovaná nebo identifikovatelná, 

neexistuje. V zásadě lze povaţovat osobu za primárně plně identifikovanou, pokud 

známe její celé jméno, kontaktní adresu a pro eliminaci případných nedopatření také 

datum narození. 

 Dle ust. § 37 zák. č. 150/2002 Sb., správního řádu (dále téţ správní řád) je 

fyzická osoba povinna uvést ve svém podání jméno, příjmení, datum narození a místo 

trvalého pobytu (případně adresu pro doručování), oproti tomu v ust. § 79 zák. č.  

99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále téţ občanský soudní řád) musí fyzická 

osoba jako účastník řízení být identifikována jménem, příjmením a bydlištěm. Tyto 

základní údaje však o příslušné osobě příliš nevypovídají, jsou však pojítkem k dalším 

údajům jako jsou např. údaje o majetkových poměrech či rasovém původu, které jiţ 

odkrývají v celém rozsahu fyzickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální 

identitu, coţ je posláním osobních údajů. Z uvedeného je zřejmé, ţe z pojmu osobní 

údaj není vyloučena jakákoliv sféra osobního ţivota a soukromí je tak chápáno 

v nejširším slova smyslu.  
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60 
 

 Osobní údaj vytváří souhrn datových poloţek, které především poskytují 

základní identifikaci osoby anebo umoţňují její dosaţení a dále ty, na které se váţí nebo 

mohou být vázány další informace týkající se příslušné osoby.
48

  

 K pojmu osobní údaj se vyjádřil rovněţ Krajský soud v Českých Budějovicích 

ve svém rozhodnutí ze dne 24.10.2001 sp. zn. 10 Ca 215/2001. V uvedené věci ţalobce 

ţádal Městský úřad v Táboře o poskytnutí informací týkajících se poskytování odměn 

poskytovaných zejména za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného 

pracovního úkolu, poskytování odměn členům zastupitelstva a dále informace o členství 

zaměstnanců města a členů zastupitelstva v orgánech právnických osob s uvedením 

funkce, kterou tam tyto osoby zastávají a výši odměn, která jim byla v roce 2000 

vyplacena. Městský úřad ţadateli některé poţadované informace poskytnul a ve zbytku 

ţádost odmítl. Ţalobce se proti tomuto rozhodnutí odvolal, přičemţ napadené 

rozhodnutí bylo Radou města, jako odvolacím orgánem, potvrzeno. Toto rozhodnutí 

bylo ţalobcem napadeno správní ţalobou, o které bylo krajským soudem rozhodnuto 

tak, ţe ţalobu shledal částečně důvodnou a napadené rozhodnutí správního orgánu 

zrušil. Krajský soud v odůvodnění uvedl, ţe informace o platových poměrech 

zaměstnanců orgánů státní správy a některých dalších orgánů obcí – konkrétně potom 

informace o stanovení a hodnocení mimořádných úkolů zaměstnanců, není moţno 

odpírat s odkazem na skutečnost, ţe se jedná o informace vztahující se výlučně 

k vnitřním pokynům a personálním předpisům. Není tedy důvod k neposkytnutí těchto 

informací dle ust. § 11 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Soud dále 

rozhodl, ţe informace o důvodech stanovení mimořádných odměn a zvlášť významných 

pracovních úkolů nepředstavuje osobní údaj, stejně jako informace o celkové vyplacené 

výši odměn. Poskytnutí těchto informací tak nebrání zákon o ochraně osobních údajů. 

Dle názoru soudu je za osobní údaj nutno povaţovat údaj o výši platu zaměstnance či 

údaj o výši odměn jednotlivých jmenovitě určených zaměstnanců. Tyto informace tak 

podléhají ochraně dle zákona o ochraně osobních údajů a není moţné je poskytnout. 

 

                                                           
48
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3.2 Druhy osobních údajů 

 Autoři Miroslava Matoušková a Ladislav Hejlík klasifikují osobní údaje 

následovně: 

- identifikační údaje 

- adresní údaje 

- popisné údaje 

 

3.2.1 Identifikační údaje 

 Základními identifikačními údaji jsou jméno a příjmení, které poţívají ochrany 

jako součást základních lidských práv. Jsou přiděleny subjektu volním aktem (jsou 

úředně zaznamenávány). Reţim těchto identifikačních údajů je upraven zákonem č. 

301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjemní a o změně některých souvisejících 

předpisů. Právo na ochranu těchto dvou identifikačních údajů je všude tam, kde jsou 

pouţívány ve spojení s dalšími osobními údaji soukromého charakteru (se zákonem 

stanovenými výjimkami). Do této kategorie lze zahrnout i tzv fiktivní jména, na která se 

vztahuje reţim práva autorského, který ve svém ust. § 7 definuje pojem pseudonym jako 

krycí jméno nebo uměleckou značku pouţívanou podle projevu vůle jeho nositele. 

Tento druh údajů se pouţívá k zastírání totoţnosti. Zákon zakazuje bez souhlasu autora 

prozradit jeho jméno a díla, která byla zveřejněna jako anonymní nebo pseudonymní, 

jedná se o zákonný prvek ochrany osobních údajů.  

 Dalšími identifikačními údaji jsou datum a místo narození, které jsou subjektu 

údajů přiřazovány jako transakční údaje, ţádný z nich nelze změnit. Jsou pouţívány při 

určování totoţnosti ve spojení se jménem a příjmením, pro upřesnění jejich nositele 

spolu s jeho adresou. Zůstávají po celý ţivot konstantní a lze mezi ně zařadit dále např. 

údaje o datu a místu úmrtí. 

 Do této kategorie patří rovněţ identifikační čísla, kterými v České republice jsou 

rodná čísla, daňová identifikační čísla (daňová čísla fyzických osob obsahují rodné číslo 

těchto osob), čísla účtu finanční instituce, evidenční čísla průkazů, ale i jiné 
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personalistické průkazy. Účelem těchto čísel je umoţnit zjistit totoţnost objektu, 

kterému bylo toto číslo přiřazeno, pomocí tzv. klíče.  

 Na tomto místě bych ráda zmínila jako specifické identifikační číslo rodné číslo, 

které je identifikačním číslem fyzické osoby. Je přidělováno jako konstantní osobní údaj 

subjektu údajů po jeho narození. Svým charakterem je tedy osobním údajem primárním, 

není ovšem osobním údajem citlivým. Dle zákona o evidenci obyvatel se jedná o 

„identifikátor fyzické osoby, který splňuje podmínky pro jeho přidělení“. Registr 

rodných čísel vede ministerstvo vnitra České republiky s tím, ţe totéţ číslo nesmí být 

přiděleno více obyvatelům. 

 Mezi další identifikační čísla patří: 

- bezvýznamný identifikátor občana (BIO), který je pouţíván Ministerstvem práce a 

sociálních věcí České republiky pro informační systém státní sociální podpory 

 

- číslo občanského průkazu, dle kterého lze určit osobu, které byl tento průkaz 

vydán 

 

- číslo cestovního dokladu, coţ je číslo slouţící pro identifikaci např. při ubytování 

a lze podle něj vyhledat pouze osobu, které byl vydán. 

 

- číslo sluţebního průkazu vydaného zaměstnavatelem, které je vhodné pro 

identifikaci pouţívat ve spojení s názvem a adresou organizace, např. při vstupu do 

budovy 

 

- osobní číslo zaměstnance, které slouţí pro interní potřeby zaměstnavatele při 

vedení personální a mzdové agendy a někdy téţ při jednání zaměstnance navenek.
49
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3.2.2 Adresní údaje 

 Adresní údaje jako takové mají nějaký smysl samy o sobě, daný tím, ţe je-li 

něco adresou, pak má smysl se tam obracet a někoho tam nalézt. Adresní údaje 

fyzických osob zaznamenané ve veřejných seznamech (např. telefonní seznamy) jsou 

oprávněně zveřejněnými osobními údaji. 

 Mezi tyto údaje dále patří místní doručovací adresy, kde dominantní adresou je 

adresa trvalého pobytu
50

. Občan můţe mít jen jedno místo trvalého pobytu. Při 

zjišťování totoţnosti slouţí tato adresa jako základní identifikační údaj společně se 

jménem, příjmením a datem narození. Doručovací adresou fyzické osoby můţe být téţ 

adresa zaměstnavatele (do zaměstnání). 

 K těmto údajům dále patří účastnické adresy, které jsou nezávislé na fyzické 

podstatě adresy. Existence takové adresy je vázána na účastnický vztah, zpravidla vůči 

poskytovateli nějaké sluţby. Nejstarší obecně rozšířenou účastnickou adresou je 

telefonní číslo, ale patří sem rovněţ faxové číslo, volací značka v radiokomunikačním 

spojení, adresa elektronické pošty nebo e-mail. 

 V praxi se často objevují pochybnosti o tom, zda jsou telefonní čísla nebo adresy 

elektronické pošty samy o sobě osobním údajem. Z praktických důvodů lze za osobní 

údaj povaţovat takovou adresu elektronické pošty, kterou za pouţití jiných 

komunikačních forem uvedl sám adresát, a adresu, jejíţ součástí je např. část jeho 

jmenných údajů a jejímţ prostřednictvím byl s adresátem opakovaně navázán 

oboustranně průchodný kontakt. Telefonní číslo lze rovněţ povaţovat za osobní, coţ lze 

prokázat např. v případě, kdy je anonymně nahlášena bomba na letišti a pachatel byl 

usvědčen právě díky vypátrání čísla, ze kterého byl hovor uskutečněn. 

 

3.2.3 Popisné údaje 

 Mezi popisné údaje patří všechny ty údaje, které dohromady vytvářejí 

komplexní obraz fyzické osoby, údaje o její fyzické podobě, jejím původu, chování a 
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 Ust. § 10 odst. 1 zák. o evidenci obyvatel je místem trvalého pobytu „adresa pobytu občana v České 
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jednání, zvycích, zájmech atd. Rozsah tohoto pojmu vymezuje rovněţ zákon o ochraně 

osobních údajů, dle kterého se jedná o prvky specifické pro fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby. Některé 

popisné údaje mají pouze doplňkovou funkci a jsou pouţívány pouze pro doplňkovou 

identifikaci subjektu údajů. Popisný údaj je osobním údajem, pokud existuje úmysl 

napříště takové údaje zjišťovat a dále je jako vypovídající o subjektu údajů pouţívat, a 

to k předem stanovenému účelu. Mezi popisné údaje běţně pouţívané k identifikaci 

patří tituly před jménem nebo za jménem či zákaznická čísla (např. čísla pojistek nebo 

čísla účtů). Mezi popisné údaje uţívané k hodnocení subjektu údajů patří údaje o 

povolání nebo o vykonávané veřejné funkci (např. tajemník obecního úřadu).
51

 

 

4. Citlivý údaj 

 Citlivé (neboli senzitivní) údaje jsou v právní úpravě České republiky zvlášť 

vyčleňovány, je jim poskytována zvláštní ochrana a platí pro ně přísnější reţim neţ pro 

všechny ostatní osobní údaje. Přestoţe je jejich výčet konečný, neboť jsou v zákoně 

stanoveny taxativně, vedou se v praxi spory o příslušnosti určitých údajů do té které 

skupiny. 

 Definice pojmu citlivý údaj je obsaţena v ust. § 4 písm. b) zákona o ochraně 

osobních údajů, kde je citlivým údajem „osobní údaj vypovídající o národnostním, 

rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 

organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, 

zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, 

citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci osob nebo 

autentizaci subjektu údajů.“ 

 Osobní údaj „o politických postojích“ nahradil pojem „členství v politických 

stranách a hnutích“ obsaţený v původním znění zákona a stejně tak osobní údaj 

„členství v odborových organizacích“ nahradil pojem „o členství v zaměstnaneckých 

organizacích“ obsaţený v původním znění tohoto zákona. 
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 Ladislav Hejlík a Miroslava Matoušová. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: 
ASPI, 2008, str. 70 an. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-322-5. 
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 Definici citlivého údaje najdeme ve Směrnici č. 95/45/ES v čl. 8 odst. 1, který 

citlivý údaj vymezuje jako zvláštní kategorii údajů a stanoví takový údaj jako „osobní 

údaj, který odhaluje rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo 

filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost, jakož i údaj týkající se zdraví a 

sexuálního života“. 

 Taxativní výčet v zákoně o ochraně osobních údajů v podstatě překrývá výčet 

uvedený ve Směrnici č. 95/46/ES, je ovšem zřejmé, ţe směrnice v tomto výčtu neuvádí 

údaje o trestné činnosti, kterým stanovila zvláštní reţim v čl. 8 odst. 5. 

 Většinu z nich označuje jako zvláštní údaje také Úmluva č. 108 v čl. 6 a to tak, 

ţe se jedná o „osobní údaje prozrazující rasový původ, politické názory, náboženské 

nebo jiné přesvědčení, jakož i osobní údaje týkající se zdraví nebo pohlavního života a 

osobní údaje týkající se odsouzení za trestný čin“, přičemţ Úmluva č. 108 současně 

poţaduje, aby vnitrostátní předpis stanovil pro jejich zpracování vhodné záruky.  

 Na tomto místě bych ráda rozebrala jednotlivé kategorie shora citované definice 

citlivých údajů, a to především z toho důvodu, ţe ačkoliv jsou tyto stanoveny 

taxativním výčtem, objevuje se v praxi snaha tyto údaje subjektivně rozšířit nebo 

naopak zúţit dle dané situace při jejich zpracování.  

 

4.1 Národnostní, rasový nebo etnický původ 

 Národnost je historicky vzniklá forma jazykové, územní, hospodářské a kulturní 

pospolitosti, která se vyznačuje úzkou souvislostí všech svých prvků (např. národnost 

slovenská). Rasu (rasový původ) představuje velká skupina lidí s podobnými, dědičně 

podmíněnými tělesnými znaky. Jedná se o vnitrodruhovou systematickou jednotku pro 

populace druhu organismů, které se od typického tvaru liší jednak morfologicky, jednak 

ekologicky, geograficky (zde se jedná např. o evropskou či asijskou rasu) nebo jiným 

způsobem. V jejich rámci lze dále rozlišovat tzv. mikrorasy. Etnická skupina je taková 
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skupina lidí, která má obyčejně povědomí o sounáleţitosti a odlišnosti od ostatních 

společenství.
52

  

 V praxi se často vyskytuje problém, zda je třeba podobiznu člověka povaţovat 

za údaj o rasovém a etnickém původu. Dle autora Jiřího Maštalky je moţno, za 

předpokladu, ţe podobizna má určitou kvalitu, o ní uvaţovat jakoţto o nositeli 

informace o rasovém původu. Musí se ale jednat o rasu, kterou lze prostřednictvím 

podobizny poznat.  

 Na tomto místě je také nutno poznamenat, ţe anglický termín „nationality“ je 

primárně pouţíván k označení státní příslušnosti, naproti tomu české zákonodárství je 

pojem národnost pouţíván jako příslušnost k etniku. 

 

4.2 Politický postoj 

 Jedná se o širší pojem neţ členství v politické straně, pouhá informace o tom, ţe 

někdo nějaký politický postoj zastává je tak citlivým údajem. Lze sem zařadit téţ 

informaci o hlasování ve volbách. Dále sem zařadit téţ záznamy o účasti na různých 

politických demonstracích, či fotografie z takových akcí. Patří sem téţ uvedení 

identifikačních údajů u petice. Na druhé straně sem nelze zařadit např. údaje o tom, ţe 

dotyčný subjekt si vypůjčil odbornou politickou literaturu, v takovém případě nelze 

zjistit, zda tento subjekt s názory a postoji v této knize souhlasí či nikoliv. Z uvedeného 

je tak patrné, ţe tato kategorie citlivých údajů je značně variabilní a její hranice je 

nezřetelná. 

 

4.3 Členství v odborových organizacích 

 Jedná se o vnitřní postoj člověka k odborovému hnutí a jeho cílům, s nimiţ se 

ztotoţňuje. S členstvím v takových organizacích je spojeno téţ placení příspěvků, které 
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 Bartík, Václav. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010, str. 37 
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bývají mnohdy placeny prostřednictvím zaměstnavatele, zaměstnavatel by tak měl 

s takovými údaji zacházet jako s údaji citlivými.
53

 

 

4.4 Údaj o náboženství a filozofickém přesvědčení 

 Do této kategorie patří údaje, zda je subjekt příslušníkem konkrétní církve nebo 

náboţenské společnosti. Kromě těchto údajů sem lze zařadit téţ informace, zda člověk 

věří v něco, co je „nad člověkem“ a přitom neovlivnitelné a vědeckými postupy 

neodhalitelné. Filozofické přesvědčení představuje informace o přístupu k ţivotu, a to 

v celé jeho šíři a sloţišti.
54

 Do této kategorie lze zařadit také dokumenty o institucích 

spojovaných s určitým přesvědčením, ale i záznamy projevů osobní povahy a 

zveřejněné dokumenty. 

 

4.5 Údaje o odsouzení za trestný čin 

 Uvedenou kategorii lze označit za přesně vymezenou, neboť sem lze zařadit 

pouze údaje o osobách pravomocně odsouzených soudy České republiky, zaznamenané 

v evidenci Rejstříku trestů, jejichţ opisy a výpisy bývají zakládány do osobních spisů 

zaměstnanců. Nelze sem tedy zařadit pouhé sdělení o tom, ţe určitá osoba za nějaký 

trestný čin odsouzena nebyla. Nelze sem zařadit ani informaci o jednání subjektu, které 

naplňuje znaky trestného činu, ale z určitých důvodů k odsouzení nedošlo (např. 

z důvodu nezletilosti). 

 

4.6 Údaje o zdravotním stavu a sexuálním životě 

 Do této kategorie lze zařadit kaţdou takovou informaci týkající se fyzického či 

psychického zdraví subjektu údajů. Patří sem také informace o schopnosti či 

                                                           
53

 Podrobněji k tomuto: Matoušová, Miroslava a Ladislav Hejlík. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a 
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neschopnosti vykonávat určitou činnost, údaje o vyšetření či údaje o sklonu k uţívání 

návykových látek. 

 Mezi sexuální údaje patří údaje o sexuální orientaci subjektu, o provozovaných 

sexuálních praktikách či údaje o sexuálním partnerovi. 

 

4.7 Genetický a biometrický údaj 

 Genetické údaje jsou údaje zaloţené na základě existence unikátní genetické 

informace, umoţňující pomocí charakteristiky DNA určit, ke komu se určitá genetická 

informace váţe.  

 Biometrickým údajem je od 1.9.2007 pouze údaj, který umoţňuje přímou 

identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Jedná se o údaje o měřitelných nebo 

objektivně klasifikovatelných hodnotách lidského těla (genetické údaje lze povaţovat za 

jejich součást). Lze je dělit na údaje stabilní, sem patří např. otisk prstu, rysy obličeje či 

pachové stopy a údaje dynamické zaloţené na rysech chování či jednání (např. 

vlastnoruční podpis či způsob chůze).
55

 

 Přísnější reţim zpracování těchto údajů spočívá především v tom, ţe jejich 

zpracování je moţné provádět pouze za určitých podmínek stanovených v ust. § 9 

zákona o ochraně osobních údajů. Lze je zpracovávat pouze na základě souhlasu 

subjektu údajů, tento souhlas musí mít kvalifikované náleţitosti, a to co do obsahu, tak 

do formy. Je třeba, aby byl písemný, musí být podepsán a musí z něj být patrno, 

k jakým údajům je udělován, kterému správci, k jakému účelu, na jaké období a kdo jej 

poskytuje. Správce má povinnost předem subjekt údajů o jeho právech poučit. Souhlas 

musí uschovat po celou dobu zpracování těchto údajů.  

 Bez tohoto souhlasu lze citlivé údaje zpracovávat, je-li to nezbytné v zájmu 

zachování ţivota nebo zdraví nebo odvrácení bezprostředního závaţného nebezpečí 

hrozícího majetku. Podmínkou je, ţe souhlas nelze získat zejména z důvodů fyzické, 
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ABC. ISBN 978-80-7400-033-1.  
 



 

69 
 

duševní či právní nezpůsobilosti, jestliţe je subjekt nezvěstný a z jiných obdobných 

důvodů. Dle tohoto údaje lze citlivé údaje zpracovávat především ve zdravotnictví, a to 

např. za situace, kdy rodiče odmítají dát souhlas s transfuzí u dítěte. Hrozba újmy 

nemusí být bezprostřední, postačuje i vzdálenější nebezpečí ohroţení chráněných statků. 

V případě majetku musí být ohroţení bezprostřední i závaţné. Správce musí zpracování 

těchto údajů ukončit, jakmile pominou shora uvedené důvody a údaje musí zlikvidovat, 

pokud subjekt údajů nedal k dalšímu zpracování souhlas. 

 Citlivé údaje lze dále bez souhlasu subjektu zpracovávat v případě poskytování 

zdravotní péče či jiného posuzování zdravotního stavu, zejména pro účely sociálního 

zabezpečení (běţná zdravotnická péče, estetické úkony). 

 Posledním případem zpracovávání citlivých údajů bez souhlasu subjektu je na 

základě zvláštního zákona. Podle tohoto ustanovení lze tyto údaje zpracovávat nejen 

podle zákonů přijatých po přijetí zákona o ochraně osobních údajů, ale i podle zákonů 

dřívějších.
56

 

 Tyto údaje nepřestávají být citlivými, i kdyţ jsou veřejnými, např. o předsedovi 

politické strany se s jistotou ví, jaké je politické orientace a stojí-li někdo v čele odborů, 

nelze pochybovat o jeho členství v těchto odborech.
57

 

 Na tomto místě bych ráda zmínila stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů 

č. 6/2012, které se věnuje problematice citlivých údajů zaměstnanců. K častému 

nedorozumění dochází při zpracování těchto údajů zaměstnavateli, kteří se nesprávně 

domnívají, ţe zpracovávají citlivé osobní údaje o zdravotním stavu svých zaměstnanců. 

Potvrzení lékaře nebo zdravotnického zařízení (např. vstupní lékařské prohlídky) o tom, 

zda pracovník je nebo není schopen vykonávat svoji práci, není citlivým údajem o 

zdravotním stavu ve smyslu ust. § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. 

Nevypovídá totiţ konkrétně o zdravotním stavu zaměstnance, ale pouze o tom, zda je 

zaměstnanec způsobilý vykonávat pracovní úkony. Takovéto citlivé údaje o zdraví 

zaměstnanců smí zpracovávat např. smluvní lékař, nikoliv ovšem zaměstnavatel. 

Výjimkou mohou být zaměstnanci se změněnou pracovní schopností. 
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 V případě, ţe zaměstnavatel vyţaduje od zaměstnance výpis z rejstříku trestů 

pro ověření způsobilosti pro výkon určitého zaměstnání v souladu s příslušným 

ustanovením zákoníku práce, není rovněţ nutné plnit oznamovací povinnost, neboť 

výpis z rejstříku trestů není citlivým osobním údajem. 

 V případě cizích státních příslušníků, kteří jsou v České republice zaměstnáváni, 

je vydáván průkaz o povolení k pobytu. V tomto dokladu, kterým cizinci prokazují svoji 

totoţnost, je uveden také údaj o státní příslušnosti, nikoliv tedy citlivý údaj o 

národnostním původu, který v některých případech zaměstnavatelé mylně od cizích 

státních příslušníků vyţadují, přitom však tento údaj k ţádnému zákonnému účelu 

nepotřebují. 
58

 

 

5. Anonymní údaj 

 Dle ust. § 4 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů se jedná o „takový údaj, 

který buď v původním tvaru, nebo po provedení zpracování nelze vztáhnout k určenému 

nebo určitelnému subjektu údajů“. Jedná se např. o údaje zařazené do velkých 

statistických souborů, které jsou zbaveny jména, příjmení a rodného čísla nebo údaje 

vyuţívané pro vědecký výzkum. Lze shrnout, ţe se jedná o kaţdý takový údaj, který 

nelze vyuţít k identifikaci subjektu údajů. 

 Anonymní údaje jsou zmíněny téţ v čl. 26 Směrnice č. 95/46/ES, který stanoví, 

ţe „zásady ochrany se nevztahují na údaje, které byly učiněny anonymními tak, že 

dotčená osoba již není identifikovatelná.“ 

 Pokud tedy bude někdo zpracovávat anonymní informace, které jsou 

anonymními jiţ od počátku sběru těchto informací a které tudíţ nelze vztáhnout 

k nějaké fyzické osobě, a tato osoba není ani ze shromáţděných informací určitelná, 
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nebude se vůbec jednat o aktivity, na které je moţné vztáhnout zákon o ochraně 

osobních údajů.
59

 

 Zákon o ochraně osobních údajů v ust. § 5 odst. 1 písm. e) a v ust. § 38 odst. 5 

písm. g) dále uvádí pojem anonymizace údajů, který je takovou úpravou osobního 

údaje, který po zpracování údaje jej činí údajem anonymizovaným. Jde o dosaţení 

stavu, kdy řada informací zůstane zachována, ale nebudou jiţ osobními údaji ve smyslu 

zákona o ochraně osobních údajů. Anonymizace můţe být úplná - subjekt údajů nelze 

nadále určit nebo částečná – subjekt údajů lze určit za splnění daných podmínek. 

Nejběţnější anonymizace je prováděna „odpojením“ základních identifikátorů (jména, 

příjmení, adresy), můţe být provedena rovněţ znečitelněním údajů (např. jejich 

začerněním či překrytím).
60

 

 Ve světě je rovněţ hojně vyuţívána téţ pseudoanonymizace, při které dochází 

k nahrazení základních identifikátorů např. číselným kódem, úplná informace je tak 

rekonstruovatelná a jednotlivce tak lze zpětně dohledat. I zde se pouţije zákon o 

ochraně osobních údajů. 

 

6. Osobní údaje získávané v pracovněprávních vztazích 

 Osobní údaje zaměstnance zpracovávané zaměstnavatelem lze, dle autorů Evy 

Janečkové a Václava Bartíka, rozdělit do tří skupin: 

1) osobní údaje zaměstnance, které zaměstnavatel v kaţdém případě potřebuje 

k plnění svých zákonných povinností, a je tedy oprávněn je poţadovat. Jedná se 

např. o jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, rodné číslo či údaje o 

dosaţeném vzdělání 

 

2) osobní údaje, které jsou potřebné pouze pro určitý účel, o kterém je třeba 

zaměstnance informovat a tyto údaje shromaţďovat a i dále zpracovávat pouze 
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ve vztahu k tomuto účelu. Do této skupiny patří např. číslo účtu, číslo 

občanského průkazu nebo osobní údaje rodinných příslušníků 

 

3) osobní údaje, které zaměstnavatel nutně nepotřebuje, a záleţí na zaměstnanci, 

zda je dobrovolně poskytne. Jedná se např. o číslo soukromého mobilního 

telefonu.
61

 

 

6.1 Osobní údaje získávané před vznikem pracovního poměru 

 Výběr zaměstnanců je výběrem fyzických osob ucházejících se o zaměstnání. 

Takový výběr je zcela v kompetenci zaměstnavatele. Zaměstnanec na druhé straně má 

právo si svobodně a dobrovolně vybrat, s kým uzavře pracovní smlouvu, toto právo lze 

dovodit jiţ v čl. 26 Listiny, stejné právo má rovněţ zaměstnavatel. 

 V případě, ţe jednání účastníků směřuje k uzavření pracovní smlouvy, hovoříme 

o tzv. předsmluvních vztazích. V této fázi se jedná především o vzájemné vyměňování 

si informací stran budoucího pracovního poměru a o otázky ochrany takto získaných 

informací a ochrany oprávněných zájmů subjektů.  

 Informace získané v rámci uzavírání pracovní smlouvy, dohody o provedení 

práce nebo dohody o pracovní činnosti mají slouţit především k posouzení, zda osoba 

splňuje představy zaměstnavatele o zaměstnanci ve vztahu k určité práci. Zaměstnavatel 

smí v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru nebo před uzavřením 

dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti vyţadovat od fyzické 

osoby, která se u něho uchází o zaměstnání nebo od jiných osob, jen ty údaje, které 

bezprostředně souvisejí s přijetím do zaměstnání. Česká právní úprava vychází z práva 

Evropské unie. Článek 3 Směrnice Rady č. 76/207/EEC, o realizaci zásady rovného 

zacházení pro muţe a ţeny, pokud jde o přístup k zaměstnání, stanoví například, ţe 

zaměstnavatel nesmí vyţadovat ani jinak zjišťovat informace o fyzických osobách 

zajímajících se o zaměstnání, týkající se manţelského a rodinného stavu, počtu dětí atp. 
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 Základní hmotněprávní úpravou vztahů mezi fyzickou osobou, jako subjektem 

údajů a potencionálním zaměstnavatelem z hlediska pracovněprávního vztahu je zák. č 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále téţ zákon o zaměstnanosti). Do doby přijetí tohoto 

zákona nebyly tyto vztahy ţádným způsobem upraveny, z tohoto důvodu byl problém 

stanovit rozsah údajů, které je moţné po zaměstnanci poţadovat. Dle informací 

poskytnutých uchazeči o zaměstnání byl specializovanými agenturami vyhledáván 

zaměstnavatel, byly tak získávány údaje např. o majetkových poměrech uchazeče, o 

jeho bydlení, rodinných poměrech či o uzavřených sňatcích. 

 Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti určuje údaje, které 

zaměstnavatel nesmí v rámci prepracovního procesu poţadovat. „Zaměstnavatel nesmí 

při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo 

etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, 

filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se 

zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní 

údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním 

předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat 

potřebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí 

zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání“. 

Z tohoto výčtu je zřejmé, ţe zákonodárce vyloučil tzv. citlivé osobní údaje dle tehdy 

platného znění zákona o ochraně osobních údajů, s výjimkou údaje o trestné činnosti, 

který můţe být pro zaměstnavatele relevantní, zaměstnavatel však musí prokázat jeho 

potřebnost. Tyto údaje se v podstatě překrývají s údaji stanovenými v ust. § 316 odst. 4 

zákoníku práce.
62

  

 Zákoník práce upravuje postupy v pracovněprávních vztazích v době před 

vznikem pracovního poměru v ust. § 30 odst. 2, kde je stanoveno, ţe „zaměstnavatel 

smí vyžadovat 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“. V tomto zákonném ustanovení je tak uveden 
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pouze obecný zákaz poţadování osobních údajů, které bezprostředně nesouvisejí 

s uzavřením pracovního poměru.  

 Ustanovení § 316 odst. 4 zákoníku práce obsahuje demonstrativní výčet údajů, 

které zaměstnavatel nesmí po zaměstnancích poţadovat, neboť bezprostředně 

nesouvisejí s výkonem práce, tyto informace tak logicky nelze poţadovat ani před 

uzavřením pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel nesmí vyţadovat informace 

zejména o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, 

členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, 

příslušnosti k církvi nebo náboţenské společnosti a údaje o trestněprávní bezúhonnosti. 

Uvedené údaje lze rozdělit do dvou kategorií: 

- údaje, které je absolutně zakázáno poţadovat – údaje o sexuální orientaci, 

původu, členství v odborových organizacích, v politických stranách, hnutích, 

příslušnictví k církvi či náboţenské společnosti 

 

- údaje, které nelze poţadovat, ale tento zákaz lze za určitých podmínek 

prolomit – údaje o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, údaje o 

trestní bezúhonnosti, tyto údaje lze poskytnout, jestliţe pro to je dán věcný 

důvod spočívající v povaze práce 

 V případě údajů o těhotenství lze takovou informaci poţadovat, pokud by ţena 

byla přijímána např. na těţší fyzickou práci. 

 Údaje o trestné činnosti lze poţadovat po uchazečích o zaměstnání, kde je 

vyţadována bezúhonnost, jedná se např. o povolání, kde je manipulováno s vysokými 

finančními obnosy nebo s omamnými látkami. Všechny tyto informace lze poţadovat, 

pokud je to skutečně odůvodněno povahou práce, musí být zachován poţadavek 

přiměřenosti a je nutné posuzovat daný případ s ohledem na všechny konkrétní 

okolnosti. 

 Vyţadování a shromaţďování informací má úzký vztah se zákonem o ochraně 

osobních údajů. Zaměstnavatel musí dbát na podmínky stanovené tímto zákonem: 
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1) musí mít souhlas ke zpracováním osobních údajů - ust. § 5 odst. 2 zákona o 

ochraně osobních údajů, bez tohoto souhlasu smí být tyto údaje zpracovány, 

jestliţe je to nezbytné k plnění ze smlouvy 

 

2) musí zpracovávat údaje pouze za účelem a způsobem odpovídajícím tomuto 

zákonu – ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů 

 

3) při zpracování musí dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a osobního ţivota osoby – ust. § 10 zákona o ochraně osobních 

údajů 

 

4) musí plnit oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů – ust. 

§ 16 zákona o ochraně osobních údajů 

 

 U některých zaměstnavatelů dochází ke zpětnému ověřování pravdivosti údajů 

poskytnutých zaměstnancem, jedná se o tzv. „preemployment background screening“, 

česká právní úprava tuto činnost zaměstnavatelů nezná, tento proces však nelze 

zpochybňovat, pokud je v souladu s platnou právní úpravou.
63

 

 Při získávání údajů před vznikem pracovněprávního vztahu můţe nastat také 

situace, kdy jsou uvedeny nesprávné údaje osob ucházejících se o přijetí do 

pracovněprávního vztahu. V takovém případě je rozhodující skutečnost, zda tato osoba 

uvedla nesprávné údaje, které zaměstnavatel nesmí poţadovat, pak by toto nemělo mít 

vliv na platnost či neplatnost uzavřené pracovní smlouvy. Pokud by se jednalo o 

informace, které zaměstnavatel je oprávněn poţadovat, daná situace by se posuzovala 

dle ust. § 49a) občanského zákoníku.
64

 Pokud by zaměstnavatel při uzavírání pracovní 

smlouvy jednal v omylu, který by byl pro uzavření pracovní smlouvy rozhodný, a osoba 
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ucházející se u něho o zaměstnání svým jednáním omyl vyvolala nebo o něm musela 

vědět, byla by pracovní smlouva neplatná, jednalo by se o relativní neplatnost, tudíţ by 

ji musel uplatnit zaměstnavatel.
65

 

 Jedním ze základních zdrojů údajů o uchazeči o zaměstnání je ţivotopis, který 

bývá součástí dokumentů předkládaných uchazečem o zaměstnání budoucímu 

zaměstnavateli. Ţivotopis je podkladem k budoucímu zpracování osobních údajů, měl 

by obsahovat pouze údaje v nezbytném rozsahu. Obsahem by měly být identifikační 

údaje o vlastní osobě, kromě jména, příjmení a adresy trvalého bydliště by měly být 

jeho součástí téţ základní identifikační údaje o nejbliţších rodinných příslušnících, 

údaje o dosaţeném vzdělání, průběhu předchozích zaměstnání, kvalifikační 

předpoklady a případně téţ záliby uchazeče. 

 Shora specifikovaná fáze před vznikem pracovněprávního vztahu je ukončena 

v okamţiku, kdy uchazeč je vyrozuměn o tom, ţe nebyl na pracovní místo vybrán, nebo 

kdy je s ním naopak v případě jeho výběru uzavřena např. pracovní smlouva. 

Analogicky tedy platí, ţe v předmětné věci mohl účastník řízení bez souhlasu uchazeče 

zpracovávat jeho osobní údaje pouze do okamţiku, kdy mu sdělil, ţe na pracovní místo 

nebyl vybrán. 

 

6.2 Osobní údaje získávané za trvání pracovního poměru 

 V průběhu pracovního poměru dochází k výskytu mnoha situací, kdy 

zaměstnavatel musí pracovat s osobními údaji zaměstnanců. Jde např. o plnění 

povinnosti zaměstnavatele při odvodech pojistného, sráţek daně ze mzdy, zaměstnávání 

povinného procenta osob se změněnou pracovní schopností. V takových případech 

nepotřebuje souhlas zaměstnance k práci s těmito údaji, neboť provádí zpracování a plní 

povinnosti stanovené zákonem. Zaměstnavatel je povinen plnit povinnosti stanovené 

mu zákoníkem práce. Je např. povinen vydat na ţádost zaměstnance posudek o jeho 

pracovní činnosti a uvést v něm pouze údaje týkající se zaměstnání. Při skončení 

pracovního poměru musí vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list). Od 
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1.1.2007 je zaměstnavatel povinen v případech, kdy zavede konto pracovní doby, 

evidovat např. odpracovanou pracovní dobu u jednotlivých zaměstnanců.
66

 

 

 Současný zákoník práce dává, oproti původnímu, právo zaměstnavateli vést 

osobní spis zaměstnance, toto právo lze nalézt v ust. § 312 zákoníku práce. Tento 

osobní spis můţe obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce. Je tak 

vyjádřen obdobný limit jako v zákoně o ochraně osobních údajů, dle kterého lze 

shromaţďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Běţně se bude jednat o listiny, které tvoří 

základ informací o zaměstnancích, kteří jsou povinni je zaměstnavateli poskytnout, a to 

právě pro plnění jeho zákonných povinností. Základní informace bývají obsaţeny v tzv. 

osobním dotazníku, který zaměstnanec vyplňuje ještě před formálním uzavřením 

pracovního poměru. V osobním dotazníku budou obsaţeny základní identifikační údaje, 

tedy jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, informace o trestní 

bezúhonnosti, je-li takových údajů pro vykonávanou práci zapotřebí, údaj o 

provozování vlastní podnikatelské činnosti, druhu podnikání a výkonu jiné pravidelné 

výdělečné činnosti, pro některé zaměstnavatele je nezbytné mít údaje o členství 

zaměstnance v řídících a kontrolních orgánech právnické osoby provozující 

podnikatelskou činnost, informace o zvláštních oprávněních nebo způsobilostech, jako 

je oprávnění k řízení motorových vozidel či vlastnictví zbrojního průkazu. Jedná se tak 

o údaje, které jsou bezpochyby nezbytné k výkonu zaměstnání. Součástí osobního spisu 

jsou téţ dokumenty, které osvědčují shora citované zaměstnancem poskytnuté údaje. 

Typicky se bude jednat o platební výměr, kopie dokladů o dosaţeném vzdělání či 

získání zvláštních kvalifikací.
67

 Zaměstnavatel by měl dbát zvýšené opatrnosti právě 

v případě charakteru dokumentů, které jsou do osobního spisu vkládány, neboť není 

moţné veškeré poţadované informace dokládat kopiemi poţadovaných dokladů. Nelze 

např. pořizovat kopii rodného listu. Během trvání pracovního poměru bývají do spisu 

přidávány další dokumenty, např. dohody o změně pracovní smlouvy a pracovní náplně, 
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doklady o prohlubování kvalifikace atp.
68

 O rozsahu a druhu materiálů v personální 

evidenci rozhoduje zaměstnavatel dle uváţení a s ohledem na své povinnosti.  

 

 Nahlíţet do osobního spisu zaměstnanců mohou pouze vedoucí zaměstnanci 

nebo přímí nadřízení a dále téţ státní orgány taxativně uvedené v ust. § 312 odst. 2 

zákoníku práce. Naopak zaměstnanci má být umoţněno do osobního spisu nejen 

nahlíţet, ale pořizovat si z něj stejnopisy dokladů a kopie, a to na náklady 

zaměstnavatele.  

 

 V případě citlivých údajů je jejich zpracování moţné, jen jestliţe je nezbytné pro 

dodrţení povinností a práv správce odpovědného za zpracování v oblasti pracovního 

práva a zaměstnanosti, stanovené zvláštním zákonem. Takovým zákonem je i zákoník 

práce, který v ust. § 316 odst. 4 věnuje pozornost citlivým údajům, o kterých jsem se jiţ 

zmiňovala v předchozí části této práce. Citované ustanovení zakazuje vyţadovat od 

zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisí s výkonem práce a 

pracovněprávním vztahem. Pokud zpracování některého citlivého údaje nepředepisuje 

zvláštní zákon, můţe zpracovávat citlivé údaje pouze se souhlasem zaměstnance. 

Takový souhlas musí být výslovný, tedy musí výt zcela určitý a vztaţený ke 

konkrétnímu citlivému osobnímu údaji. 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. Existenci tohoto souhlasu musí být 

zaměstnavatel schopen prokázat po celou dobu zpracování. Ani na základě tohoto 

souhlasu však nelze zpracovávat ty citlivé údaje, které jsou z diskrece zaměstnavatele 

absolutně vyňaté, jak jiţ bylo uvedeno výše, jedná se o údaje o sexuální orientaci, 

původu, členství v odborových organizacích, v politických stranách, hnutích, 

příslušnictví k církvi či náboţenské společnosti.  

 Je samozřejmě moţné, aby zaměstnavatel zpracovával i jiné osobní údaje, pokud 

je přesvědčen, ţe je k výkonu zaměstnavatelských funkcí potřebuje a tato potřeba 

vychází např. ze zvláštních sociálních programů. V takovém případě se ovšem jedná o 
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zpracování osobních údajů řídící se ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů a 

tyto údaje lze zpracovávat. 

 Specifickým případem je zpracování fotografie zaměstnance, zákoník práce 

ţádnou takovou povinnost zaměstnavateli neukládá. Přímé zákonné zmocnění ke 

zpracování fotografie zaměstnance lze nalézt např. v zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, 

který stanoví, ţe pověřená osoba je povinna se prokázat dokladem o pověření, který 

obsahuje kromě jména a příjmení osoby téţ její fotografii. Pro takové zpracování se 

nevyţaduje souhlas zaměstnance, zaměstnanec je naopak v takovém případě povinen 

fotografii poskytnout, zaměstnavatel je povinen ji pouţít pouze pro stanovený účel a pro 

jakýkoliv jiný účel je povinen mít souhlas zaměstnance. 

 Na zaměstnavatele se tudíţ nevztahuje oznamovací povinnost k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů stanovená ust. § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, 

tato povinnost se na něj vztahuje pouze v případech, ţe zpracovává osobní údaje svých 

zaměstnanců i pro jiné účely, neţ je stanoveno zvláštním zákonem anebo zpracovává 

osobní údaje, jejichţ zpracování nevyplývá z ţádného právního předpisu a je tak 

zaloţeno na souhlasu zaměstnance. V takovém případě je zaměstnavatel povinen splnit 

zmiňovanou oznamovací povinnost.
69

 

 

6.3 Osobní údaje zaměstnance po ukončení pracovního poměru 

 Uchovávání osobních údajů po ukončení pracovního poměru není zákoník práce 

nikterak řešeno. Ust. § 5 dost. 1 zákona o ochraně osobních údajů stanoví povinnost 

uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro jejich zpracování, 

po uplynutí této doby lze údaje uchovávat např. pro statistické účely. Dle ust. § 150 

zákoníku práce eviduje zaměstnavatel údaje, jimiţ jsou jméno, příjemní, adresa, jde-li o 

fyzickou osobu, název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a písemnosti týkající se 

prováděných sráţek ze mzdy. Dobu uchovávání takových údajů stanoví zvláštní právní 
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předpisy, jakým je např. zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení.
70

 

 Po skončení pracovního poměru můţe zaměstnavatel na ţádost zaměstnance 

vyhotovit a vydat posudek o jeho dosavadní činnosti. Poţádá-li o to zaměstnanec, je 

zaměstnavatel povinen vydat mu pracovní posudek do 15 dnů ode dne podání ţádosti, 

není však povinen tak učinit dříve neţ 2 měsíce před skončením pracovněprávního 

poměru. Posudek by měl obsahovat pouze takové údaje, které se týkají pracovní 

činnosti, nebo s ní přímo souvisejí, jedná se o veškeré písemnosti týkající se hodnocení 

práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah 

k výkonu práce. Musí obsahovat pouze pravdivé informace, vztahující se k hodnocení 

pracovní činnosti zaměstnance. Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem pracovního 

posudku, můţe se domáhat ţalobou u soudu ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho 

obsahu dozvěděl, o přiměřenou úpravu těchto údajů.
71

 

 Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci 

potvrzení o zaměstnání a uvést v něm základní informace, které se týkají končícího 

zaměstnání, za účelem dalšího vyuţití při dalším zaměstnání zaměstnance, např. jím 

zaměstnanec prokazuje délku poskytování dávek nemocenského pojištění. Tato 

povinnost zaměstnavatele je vázána na skutečnost, ţe pracovní poměr se zaměstnancem 

skončil. Zaměstnavatel je povinen vydat potvrzení nejpozději v den, kdy zaměstnanci 

pracovní poměr končí. V potvrzení o zaměstnání je zaměstnavatel povinen uvést údaje o 

zaměstnání, druh vykonávaných prací, dosaţnou kvalifikaci, odpracovanou dobu a další 

skutečnosti rozhodné pro dosaţení nejvýše přípustné expoziční doby, zda jsou ze mzdy 

zaměstnance prováděny sráţky ze mzdy, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro 

kterou mají být sráţky prováděny, jaká je výše dosud provedených sráţek a jaké je 

pořadí pohledávky, údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii 

za dobu před lednem 1993 pro účely důchodového pojištění. Další skutečnosti, jako je 

např. výše průměrného výdělku, je zaměstnavatel povinen uvést na ţádost zaměstnance 

v odděleném potvrzení. 
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 Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení, můţe se domáhat ve lhůtě 3 

měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dozvěděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo 

uloţeno jej přiměřeně upravit.
72

 

 

6.4 Údaj o platu zaměstnance jako osobní údaj 

 Informace o příjmech osob jsou v současné době velmi diskutovaným tématem, 

a to i díky precedentnímu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterému budu 

v následujícím textu věnovat pozornost. Můţe se jednat o zájem relevantní, zaloţený na 

věcných a rozumných důvodech, o zájem vzniklý na základě právního nároku, ale stejně 

tak i o zájem zaloţený na lidské zvědavosti. 

 

 Nejprve bych ráda vymezila základní pojmy, kterými jsou mzda a plat. Mzdou 

se dle ust. § 109 odst. 2 zákoníku práce rozumí „peněžité plnění a plnění peněžité 

hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li 

v tomto zákoně stanoveno jinak.“ Platem rozumíme dle ust. § 109 odst. 3 zákoníku 

práce „peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je 

stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na 

platy a odměny z pracovní pohotovosti jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz 

poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních předpisů, školská 

právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí 

nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, s výjimkou peněžitého plnění 

poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České 

republiky.“ 

 

 Velmi častými poţadavky jsou poţadavky na sdělení konkrétní částky, která 

byla vyplacena vedoucím pracovníkům, a to zejména na odměnách. Takové dotazy jsou 

vznášeny s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon 

obsahuje v  § 2 odst. 3 ustanovení, na jehoţ základě se tento zákon nevztahuje na 
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poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního zákona, přičemţ jako příklad 

je uveden zákon o ochraně osobních údajů.  

 

 Dle ust. § 8b odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „poskytne 

povinný subjekt základní údaje o osobě, jíž poskytl veřejné prostředky“. Dle odst. 2 

tohoto ustanovení se ust. odst. 1 „nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle 

zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení 

v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově 

řízení.“ Odst. 3 toho ustanovení dále vymezuje rozsah základních údajů zmiňovaných 

v odst. 1, kterými jsou „jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý 

pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.“ 

 

 Na tomto místě by se mohlo zdát, ţe tyto dva zákony, resp. tato dvě základní 

práva, tedy právo na ochranu soukromí a osobních údajů a právo na informace, stojí 

proti sobě a aplikace jednoho z nich vylučuje aplikaci druhého. Na oba tyto právní 

předpisy či tato dvě základní práva je třeba aplikovat princip proporcionality
73

, je tedy 

nutné přijmout takový výklad, který zajistí maximální moţné naplnění všech dotčených 

práv.
74

 

 

 V praxi se neustále objevuje spor o tom, zda shora citované ust. § 8b zákona o 

svobodném přístupu k informacím umoţňuje poskytnutí informace o výši platu nebo 

odměny konkrétního zaměstnance povinného subjektu bez jeho souhlasu. 

 

 Úřad pro ochranu osobních údajů se tomuto specifickému tématu věnoval ve 

svém stanovisku č. 6/2002 zveřejněném ve věstníku č. 18/2002 (K problémům praxe – 

Poskytování osobních údajů o zaměstnancích). Zaměstnavatel, jako správce, je dle ust. 

§ 10 zákona o ochraně osobních údajů povinen dbát na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného ţivota zaměstnance. Zaměstnavatel můţe 

sdělovat ty osobní údaje zaměstnance, které se týkají výlučně jeho pracovních aktivit a 
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zjevně nevypovídají o jeho soukromém ţivotě, za podmínky, ţe dodrţí všechny 

povinnosti uloţené mu tímto zvláštním zákonem (např. zákoník práce). Zaměstnavatel 

tudíţ můţe, bez souhlasu zaměstnance, pokud je to potřebné k plnění jeho úkolů a 

pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, sdělit zaměstnancovo jméno, příjmení, 

akademický titul, funkční zařazení, kontaktní údaje zaměstnance na jeho pracoviště 

(číslo telefonu, faxu, e - mailovou adresu).  

 

 V případě výše platu, mzdy a odměny se jedná o osobní údaje, jejichţ zveřejnění 

je třeba podřadit pod působnost zákona o ochraně osobních údajů. Zaměstnavatel můţe 

tyto údaje zveřejnit pouze se souhlasem zaměstnance. Bez tohoto souhlasu můţe 

zaměstnavatel zveřejnit například pouze informace o celkové výši odměn vyplacených 

v organizaci nebo jejím úseku. Z takové informace nesmí být určitelné, jaké konkrétní 

částky byly vyplaceny jednotlivým pracovníkům, takový údaj potom není osobním 

údajem a zákon o ochraně osobních údajů se na takový případ nepouţije. 

 

 Názor Úřadu pro ochranu osobních údajů vyjádřil téţ Krajský soud v Českých 

Budějovicích v právních věcech sp. zn. 10 Ca 215/2001, 22 Ca 248/2000, 10 Ca 

40/2002. „Důvody pro vyplácení mimořádných odměny by sděleny být měly, ale údaj o 

konkrétní výši vztahující se ke konkrétnímu zaměstnanci již nikoliv“. Údaje o výši 

odměn či o platech zaměstnanců by tak mělo být poskytnuto pouze v úhrnu (např. jako 

celkovou výši platů poskytnutých zaměstnancům obce). Důleţité je, aby na základě 

takto poskytnutých údajů nebylo moţné určit plat či odměnu konkrétního 

zaměstnance.
75

  

 

 Tuto otázku řešil Nejvyšší správní soud v rozsudku v právní věci Maděra 

v. zlínský magistrát ze dne 27.5.2011 č.j. 5 As 57/2010-79, který shora nastíněný postoj 

Úřadu pro ochranu osobních údajů nesdílí. Rozhodl, ţe údaj o tom, jaké mimořádné 

odměny dostal vedoucí oddělení informačních systémů magistrátu a jejich důvod, není 

předmětem ochrany soukromí, neboť výdaje na odměny, včetně platů zaměstnanců 
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v povinných subjektech spadají pod rozsah pojmu veřejné prostředky. Nejvyšší správní 

soud proto připustil, aby tato informace byla na základě ţádosti podané podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím poskytnuta v tomto konkrétním případě i bez 

souhlasu zaměstnance.  

 

 Této problematice se věnovalo rovněţ Ministerstvo vnitra České republiky 

v rámci svého Metodického doporučení k poskytování informací o platech pracovníků 

povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo 

vnitra v tomto doporučení poukázalo, ţe shora uvedené průlomové rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu zjevně nevylučuje aplikaci tzv. testu proporcionality, tedy 

postupu, v rámci kterého budou zohledněny všechny okolnosti konkrétního případu. 

Takţe ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci a konkrétním podmínkám zcela zřetelně 

převáţí nutnost ochrany soukromí a osobních údajů nad právem na informace. Důvody 

neposkytnutí informace by však měly být uvedeny v rozhodnutí a náleţitě odůvodněny. 

K takovému odmítnutí však nebude moţné přistoupit ve vztahu k veřejným 

funkcionářům ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, tedy 

v případě vrcholných představitelů povinných subjektů, reprezentantů státní moci.  

 

 Zmiňovaný test proporcionality odpadne v případě, kdy se jiţ jedná o informace 

zveřejněné, např. zákony o územních samosprávných celcích ve spojení s nařízením 

vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, v takovém případě se 

informace poskytne bez dalšího zkoumání. Test se nepouţije rovněţ v případě, kdy 

zaměstnanec s poskytnutím takové informace souhlasí, přičemţ takový souhlas musí 

splňovat poţadavky stanovené v ust. § 4 písm. n) zákona o ochraně osobních údajů. 

Pokud souhlas nedá, je potřeba zhodnotit pracovní pozici zaměstnance, přičemţ 

v případě veřejného funkcionáře zjevně převaţuje veřejný zájem nad ochranou 

soukromí daného zaměstnance a je třeba takovou informaci poskytnout. U ostatních 

zaměstnanců bude nutné test proporcionality provést a vţdy zváţit, zda v tomto 

konkrétním případě převaţuje veřejný zájem nebo ochrana soukromí zaměstnance. U 

zaměstnanců, kteří nemají rozhodovací pravomoc a nedisponují s většími objemy 

veřejných prostředků, bude veřejný zájem na zveřejnění jejich příjmů zjevně menší a 

ochraně takového osobního údaje bude nutné dát přednost. 
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 Závěrem této metodiky ministerstvo rozčlenilo tři kategorie veřejných 

zaměstnanců: 

 

1) Veřejné funkcionáře s klíčovou odpovědností a rozsáhlou řídící a rozhodovací 

pravomocí. Údaje o jejich příjmech mohou být bez zásadních omezení 

poskytovány a mohou být následně předmětem kontroly a veřejné diskuse. 

 

2) Další vysoce postavené úředníky vybavené podstatným oprávněním nebo 

vlivem ve spojitosti s nakládáním s veřejnými prostředky, v jejichţ případě je 

potřeba provádět test proporcionality. 

 

3) Niţší úředníky, u nichţ není dán zákonný důvod poskytovat údaje bez jejich 

souhlasu, neboť ke kontrole veřejných procesů, na nichţ se podílejí, postačí 

souhrnné informace a nikoliv osobní údaje. 

 

 Shora uvedené doporučení, dle mého názoru, představuje nejoptimálnější řešení 

celé této problematiky, neboť na jeho základě lze postupovat v souladu s oběma 

právními předpisy upravujícími danou problematiku a stejně tak zohlednit a zváţit obě 

základní práva vztahující se k této otázce. Vţdy je nutné postupovat s ohledem na 

veškeré okolnosti daného případu, tedy, jak jiţ bylo uvedeno výše, je třeba zohlednit 

především funkční zařazení veřejného zaměstnance a následně vyhodnotit, zda 

převaţuje veřejný zájem či ochrana poţadovaného osobního údaje tohoto zaměstnance. 

 

7. Subjekty osobních údajů  

7.1 Správce a zpracovatel osobních údajů 

 Nejvýznamnějším subjektem při zpracování osobních údajů je správce, který 

bývá rovněţ nejčastějším adresátem povinností stanovených zákonem o ochraně 

osobních údajů. 
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 Definici pojmu správce osobních údajů lze nalézt v ust. § 4 písm. j) zákona o 

ochraně osobních údajů, dle kterého je „správcem každý subjekt, který určuje účel a 

prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. 

Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak.“  

 

 Citovaná definice pojmu správce byla převzata ze Směrnice č. 95/46/ES z čl. 2 

písm. d), kde je správce definován jako „fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné 

moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jiným určuje účel a 

prostředky zpracování osobních údajů, jsou-li účel a prostředky zpracování určeny 

právními a správními předpisy na úrovni jednotlivých států či Společenství, je možné 

určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení právem jednotlivých států nebo 

Společenství.“ 

 

 S ohledem na výčet subjektů uváděných ve Směrnici č. 95/46/ES by se mohl 

okruh subjektů vystupujících v postavení správce dle zákona o ochraně osobních údajů 

zdát poněkud široký a neurčitý. Shora uváděná definice obsaţená v ust. § 4 písm. j) 

zákona o ochraně osobních údajů je však dále doplněna v ust. § 3 odst. 1 tohoto zákona, 

podle něhoţ se tento zákon vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, 

orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakoţ i fyzické a právnické 

osoby. Uvedené ustanovení tak jednoznačně charakterizuje okruh adresátů právní 

normy z hlediska osobní působnosti a okruhu věcné působnosti. Zákon o ochraně 

osobních údajů se tak bude vztahovat na kaţdého, kdo zpracovává osobní údaje, bez 

ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu, fyzickou osobu nebo správní orgán. 

Mezi správce pojmově patří kaţdý, kdo v rámci výkonu své podnikatelské činnosti, 

profese, ţivnosti apod. zpracovává osobní údajem smyslu ust. § 4 písm. e) zákona o 

ochraně osobních údajů.
76

 

 

 Dle Pavla Matese je správcem kaţdý subjekt, který určuje účel a prostředky 

zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je jím i ten, kdo údaje 
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zpracovává nelegálně. Toto tvrzení JUDr. Mates podpořil stanoviskem Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, který označil za správce studenta vysoké školy, který 

protiprávně okopíroval z informačního systému školy osobní údaje studentů, které si 

uloţil do svého počítače. 

 

 Pro určení správce není rozhodující, zda se jedná o fyzickou osobu nebo o 

právnickou osobu, u právnických osob je správcem vţdy samotná právnická osoba. 

Správcem je tedy vţdy celý subjekt, nikoliv jeho organizační část (např. odbor 

ministerstva či odštěpený podnik). Správcem nemůţe být ani zaměstnanec, který po 

technické stránce zajišťuje nebo provádí zpracování osobních údajů (např. správce 

sítě).
77

 Pro určení správce není rovněţ důleţitá ani povaha daného subjektu, tedy zda se 

jedná o podnikatelský subjekt, orgán veřejné moci nebo o jednotlivce. Významné je 

vţdy to, ţe se dotyčný subjekt rozhodl osobní údaje systematicky zpracovávat nebo mu 

toto bylo uloţeno zákonem. Za správce nelze povaţovat subjekt, který údaje zpracovává 

výhradně pro svou vlastní potřebu. 

 

 Účelem zpracování se rozumí cíl, kterého má být zpracováním daných údajů a 

určeným způsobem dosaţeno, tedy smysl a důvod zpracování. Jak jiţ bylo naznačeno 

výše, zpracování můţe správce provádět z vlastní vůle nebo mu to přímo stanoví zákon. 

Typickým příkladem, kdy zpracování stanovuje zákon je zpracování osobních údajů 

v pracovněprávní oblasti, kdy zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci osobních údajů 

zaměstnanců, např. evidence pracovní doby, účet mzdy zaměstnance, evidenci 

skutečností oznamovaných pojišťovně nebo evidenci zaměstnanců, kterým byla uznána 

nemoc z povolání. 

 

 Účel zpracování musí být legální, pokud je zpracování stanoveno zákonem, pak 

legalitu jako takovou zaštiťuje samotný zákonodárce. Pokud zpracování není stanoveno 

zákonem, můţeme rozlišit správce jako subjekty soukromé sféry, kteří ve smyslu čl. 2 

odst. 3 Listiny mohou činit vše, co jim zákon nezakazuje, tedy mohou zvolit jakýkoliv 

účel, který jim zákon nezakazuje. A dále můţeme rozlišit správce jako subjekty veřejné 

sféry, kteří mohou činit pouze to, co jim zákon ukládá ve smyslu čl. 2 odst. 2 Listiny. 
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Mohou tedy provádět zpracování pouze, pokud jim to ukládá zvláštní právní úprava, 

nelegální účel zpracování u těchto subjektů je takový, který si tyto subjekty určí samy, 

aniţ by k tomu měly výslovné zmocnění. 

 

 Účel zpracování musí být téţ legitimní (oprávněný) a musí být výslovně 

vyjádřený, coţ stanoví jednak čl. 6 odst. 1 Směrnice č. 95/46/ES a čl. 5 písm. b) 

Úmluvy č. 108. Oprávněnost zpracování je dána porovnáním ohlášeného účelu 

zpracování a skutečným jednáním správce, a to s přihlédnutím ke všem relevantním 

skutečnostem. Příkladem oprávněnosti účelu zpracování osobních údajů můţe být např. 

v pracovněprávních vztazích, kdy zaměstnavatel jako správce zjišťuje údaje o 

rodinných údajích zaměstnance, na základě kterých by zaměstnanci mohla být upravena 

pracovní doba či pracovní prostředí, coţ by vedlo k vytváření lepšího pracovního 

prostředí. Nelegitimním účelem by bylo např. zjišťování rodinných údajů zaměstnance 

za účelem zjištění, zda-li je ten který zaměstnanec dostatečně vhodný pro výkon určité 

práce, jinak řečeno, zda-li se jedná o „slušného člověka“. 

 

 Prostředky zpracování můţeme rozumět určení technického postupu 

pouţívaného při zpracování údajů, jedná se především o materiální prostředky 

pouţívané v souvislosti se zpracováním, tedy jednotlivá technická zařízení. Můţeme je 

rozlišit na prostředky automatizované, coţ jsou především prostředky výpočetní 

techniky a jiné prostředky, např. listy v kartotéce. Správce určí prostředky zpracování 

tím, ţe vymezí, jakým technických způsobem budou prostředky zpracovávány, např. 

kamerovým systémem. Tyto prostředky mohou být stanoveny přímo zákonem, např. 

zdravotní dokumentace, kterou lze zpracovávat v elektronické nebo listinné podobě. 

 

 Zpracování můţe správce provádět sám, případně můţe tuto činnost převést na 

někoho jiného, nejčastěji takovým subjektem bývá zpracovatel, např. provozovatel 

kamerového systému nebo v případě časových jízdenek v MHD je cestující nucen pro 

potřeby dopravce mít u sebe průkazky a předkládat je přepravní kontrole.  Správce 

můţe část zpracování provádět sám a část převést na zpracovatele. O zpracování potom 

rozhoduje vţdy správce, který je vţdy odpovědným subjektem, a to i za situace, kdy 

zpracování přenese na zpracovatele. Správce je za zpracování vţdy odpovědný sám, a to 
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jednak v případech, kdy zpracovává údaje z vlastní vůle, ale i tehdy, pokud mu to 

stanoví zákon, v takových případech rozlišujeme odpovědnost soukromoprávní a 

veřejnoprávní. V případech, kdy zpracování provádí zpracovatel, jsou odpovědni oba, 

tedy jak správce, tak zpracovatel údajů. Jejich solidární odpovědnost je zaloţena v ust. § 

8 zákona o ochraně osobních údajů, dle kterého „jestliže zpracovatel zjistí, že správce 

porušuje povinnosti stanovené mu 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 zákona.“ Účelem tohoto zákonného ustanovení je 

maximalizovat uspokojení poškozeného subjektu, tedy osoby, které neoprávněným 

zpracováním škoda vznikla.
78

 

 

 Pověření zpracovatele můţe být zákonem vyloučeno nebo naopak zákon můţe 

zpracovatele přímo označit, např. ust. § 80 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školského 

zákona správcem ustanovuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

zpracovatelem registru ţáků přihlášených k maturitní zkoušce. Správce můţe 

zpracováním pověřit téţ jiného správce, a to na základě smluvních ujednání, např. 

podnikatelský subjekt zajišťující pro zaměstnavatele stravování zaměstnanců a s ním 

spojené zpracování osobních údajů takových strávníků. Ten, kdo je správcem ve vztahu 

k nějakému zpracování se nemůţe stát současně zpracovatelem. Zpracovatel se však u 

určitého zpracování můţe stát správcem, pokud stanoví svůj vlastní účel zpracování, 

v takovém případě však musí mít souhlas původního správce a informovaný souhlas 

subjektů údajů (srov. ust. § 5 odst. 1  písm. f) zákona o ochraně osobních údajů).
79

 

 

 Dle ust. § 6 zákona o ochraně osobních údajů, pokud zmocnění nevyplývá přímo 

ze zákona, musí správce se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních 

údajů. Dále zákon stanoví, ţe smlouva musí mít písemnou formu, musí v ní být 

výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu je uzavírána a 
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musí obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním zajištění ochrany 

osobních údajů. 

 

 Zpracovatel osobních údajů je tak vţdy odlišná osoba, která pro správce 

vykonává část zpracování nebo celé zpracování. O provedení zpracování a o jeho účelu 

rozhoduje vţdy správce, pokud mu toto není stanoveno jiţ zákonem. Na zpracovatele 

tyto primární povinnosti správce nikdy nedoléhají, zpracování provádí na základě 

zákona nebo na základě shora zmiňované smlouvy o zpracování osobních údajů. 

 

 Dle ust. § 4 písm. k) zákona o ochraně osobních údajů je zpracovatelem „každý 

subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správce zpracovává osobní 

údaje podle tohoto zákona“. I tato definice byla přejata z čl. 2 písm. e) Směrnice č. 

95/46/ES, dle kterého je zpracovatelem „fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné 

moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce“. 

 

 Samotné zpracování musí zpracovatel provádět na základě a v souladu s pokyny 

správce, neboť zákonem stanovené povinnosti správce se přiměřeně vztahují téţ na 

zpracovatele. Zpracovatel musí za správce plnit i jiné povinnosti jako je např. 

informační povinnost dle ust. § 11 zákona o ochraně osobních údajů. Některé 

povinnosti naopak můţe plnit pouze správce, jedná se např. o povinnost stanovit účel 

zpracování. 

 

 V případě odpovědnosti zpracovatele můţeme rozlišovat jiţ zmiňovanou 

odpovědnost solidární, ke které dochází porušením zákona a při níţ odpovídají správce 

a zpracovatel za škodu způsobenou dotčenému subjektu údajů společně a nerozdílně. 

Subjekt údajů má potom moţnost ţalovat kteréhokoliv z nich. Další odpovědností 

zpracovatele je potom jeho odpovědnost vůči správci, kdy správce můţe po zpracovateli 

poţadovat náhradu škody za porušení smluvních ustanovení.
80
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7.2 Příjemce osobních údajů 

 Součástí procesu zpracování osobních údajů jsou také postupy a úkony, při nichţ 

dochází k předávání údajů jiným subjektům, takové subjekty nazýváme příjemci 

osobních údajů. Pokud by příjemce osobních údajů dle své vlastní vůle tyto údaje dále 

zpracovával, půjde o odlišné a samostatné zpracování, takový příjemce se tak stane 

samostatným správcem údajů s vlastní odpovědností za toto zpracování, který by měl 

plnit všechny zákonem stanovené povinnosti správce. 

 

 Příjemcem osobních údajů je dle ust. § 4 písm. o) zákona o ochraně osobních 

údajů „každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, za příjemce se 

nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g)
81

“ 

 

 Citované zákonné ustanovení bylo přijato zák. č. 439/2004 Sb., o změně zákona 

o ochraně osobních údajů, kterým tuzemský zákonodárce reflektoval čl. 2 písm. g) 

Směrnice č. 95/46/ES, dle kterého je příjemcem osobních údajů „každá fyzická nebo 

právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura anebo jakýkoli jiný subjekt, kterým jsou 

údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu, orgány, které mohou získávat údaje 

v rámci zvláštního šetření, však nejsou považovány za příjemce.“ 

 

 Český zákonodárce konstatoval za potřebné definovat téţ subjekty označené 

jako příjemce osobních údajů, definice příjemce osobních údajů se tak snaţí postihnout 

všechny subjekty údajů, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, předány, apod. 

Smyslem tohoto zákonného ustanovení je tak maximalizovat ochranu práv subjektů 

údajů, neboť se snaţí postihnout všechny, kdo mají moţnost disponovat s jejich 

osobními údaji v důsledku počínání správce či zpracovatele. Subjekt údajů by měl mít 

přehled a kontrolu nad tím, kdo jeho osobní údaje zpracovává a kdo další k nim můţe 

mít přístup, např. z toho důvodu, aby vůči těmto subjektům mohl uplatnit svá práva.
82
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 Součástí uvedeného zákonného ustanovení je rovněţ negativní definice, dle 

které příjemci osobních údajů nejsou takové subjekty, jimţ jsou údaje předány a 

zpřístupněny pro výkon veřejné moci dle zvláštního zákona. Takovéto vynětí potom 

znamená osvobození správce např. od povinnosti evidovat informace o těchto 

subjektech dle ust. § 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů.  

 

 S ohledem na negativní definici příjemce osobních údajů, tak můţeme příjemce 

osobních údajů rozdělit na příjemce, kterým jsou údaje postoupeny na základě 

soukromoprávního vztahu mezi správcem a příjemcem (správce je v tomto případě 

povinen informovat subjekt údajů o předání údajů) a na příjemce s kontrolními 

pravomocemi (v tomto případě správce subjekt údajů informovat o předání nemusí).
83

 

 

7.3 Subjekt osobních údajů 

 Dle původního zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních 

systémech byl namísto pojmu subjekt údajů pouţíván termín „dotčená osoba“, coţ bylo 

označení mnohem širší, které mohlo zahrnovat i osoby, které provádějí zpracování 

údajů nebo se s údaji jinak dostávají do styku. 

 

 Subjektem údajů je v ust. § 4 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů „fyzická 

osoba, k níž se osobní údaje vztahují“. 

 

 Z uvedené definice je zřejmé, ţe subjektem osobních údajů můţe být dle 

českého právního řádu pouze osoba fyzická, nikoliv osoba právnická. Podnikající 

fyzická osoba můţe být subjektem údajů pouze, pokud dochází k zásahu do jejího 

soukromí a pouze v závislosti na charakteru zpracovávaných údajů. Pokud budou 

zpracovávány údaje o podnikatelské činnosti fyzické osoby, nemůţe dojít k zásahu do 

soukromí této osoby, neboť takové údaje se netýkají jejího soukromí.
84

 Jinými slovy lze 
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říct, ţe fyzická osoba jako podnikatel poţívá práva na ochrany osobních údajů tehdy, 

pokud se jedná o údaje nevztahující se a nesouvisející s jejím podnikáním. 

 

 Shodný názor na postavení podnikající fyzické osoby jako subjektu osobních 

údajů vyjádřil Ústavní soud, který ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 38/02 ze dne 9.3.2004 

dospěl k závěru, ţe podnikající fyzická osoba právo na ochranu osobních údajů 

nepoţívá. Opačný názor vyjádřil Soudní dvůr Evropské unie v rámci případu Niemetz 

v. Německo, který jsem zmiňovala v předchozích částech této práce, a dle kterého i 

podnikající fyzická osoba poţívá práva na ochranu osobních údajů, a to i těch osobních 

údajů, které se vztahují k jejímu podnikání. 

 

 Směrnice č. 95/46/ES v čl. 1 odst. 1 stanoví, ţe „členské státy mají zajistit 

ochranu základním právům a svobodám fyzických osob, zejména jejich soukromí 

v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů“. Recitál dvě této Směrnice dále 

hovoří o lidech, fyzických osobách a o jednotlivci. 

 

 Úmluva č. 108 v čl. 2 pouze uvádí, ţe „osobní údaje znamenají každou 

informaci týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby“.  

 

 Jak je patrno, všechny citované definice povaţují za subjekt osobních údajů 

pouze osoby fyzické, coţ dokazuje téţ skutečnost, ţe právnické osoby ve sféře 

soukromého ţivota neexistují a nemají ani soukromí.  

 

 Výjimkou je potom Směrnice č. 2002/58/ES, která v recitálu dvanáct poskytuje 

ochranu oprávněným zájmům účastníků, kterými jsou téţ osoby právnické. Tento názor 

sdílí téţ Soudní dvůr Evropské unie, Komise a Rada Evropské unie, dle kterých lze 

některá zákonná ustanovení v této oblasti vztáhnout téţ na osoby právnické.
85

 

 

 Osobní údaje po smrti fyzických osob nepodléhají ochraně dle zákona o ochraně 

osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém Stanovisku č. 7/2002 k této 
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problematice uvedl, ţe po smrti fyzické osoby pozbývají platnosti jen ta ustanovení 

zákona o ochraně osobních údajů, ve kterých subjekt údajů vystupuje 

v občanskoprávních vztazích, a naopak zůstávají v platnosti ta, v nichţ jako subjekt 

těchto vztahů nevystupují. 

 

7.4 Souhlas subjektu údajů 

 Institut souhlasu subjektu osobních údajů lze nalézt v ust. § 5 odst. 2 zákona o 

ochraně osobních údajů. Toto zákonné ustanovení říká, ţe „správce může zpracovávat 

osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů“ a dále stanovuje taxativně vymezené 

případy, na základě kterých lze zpracovávat osobní údaje subjektu údajů i bez jeho 

souhlasu. 

 

Z tohoto zákonného ustanovení je zřejmé, ţe se jedná o relativně striktní 

vymezení případů, kdy lze osobní údaje zpracovávat, toto vymezení je následně 

uvozeno dalšími výjimkami, na základě kterých údaje lze zpracovávat i bez souhlasu. 

 

 Stejně jako mnoho dalších ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, bylo i 

toto přejato ze Směrnice č. 95/46/ES, ve které čl. 7 písm. a) říká, ţe „členské státy 

stanoví, že zpracování údajů může být provedeno, pouze pokud subjekt údajů 

nezpochybnitelně udělil souhlas“. 

 

 Úmyslem zákonodárce tak bylo jednoznačně preferovat a vyzdvihnout institut 

souhlasu subjektu údajů, jakoţto právní titul ke zpracování jeho osobních údajů. Takový 

postup je, dle mého názoru, logický, neboť se jedná o osobní údaje subjektu údajů a 

právě jeho soukromí je nutné chránit. Souhlas subjektu údajů je tedy pro zpracování 

osobních údajů primární. Sekundárně lze osobní údaje zpracovávat v případě převáţení 

legitimních právních zájmů dalšího subjektu, či na základě jiného základního práva, 

které by bylo na stejné úrovni. 
86
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7.4.1 Informovaný souhlas 

 Souhlas subjektu údajů je podmíněn absolutní informovaností o zpracování, ke 

kterému tento souhlas uděluje. Osobní údaje, které budou zpracovány, musí být 

naprosto přesně vymezeny a specifikovány, coţ lze dovodit téţ z povinností správce 

osobních údajů stanovených ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. 

 

 Informovaný souhlas můţeme definovat jako vědomý projev vůle subjektu 

údajů, kterým tento subjekt dává souhlas ke zpracování svých vlastních osobních údajů, 

u tohoto souhlasu je subjekt informován o tom, komu a k čemu tyto osobní údaje budou 

slouţit a po jak dlouhou dobu. Subjekt údajů tak musí být o zpracování svých údajů 

dostatečně poučen. 

 

 Souhlas, jako takový, je svobodný, váţný projev vůle, učiněný ve srozumitelné 

formě, určitým způsobem a k tomu oprávněnou osobou. Standardní formou je souhlas 

stvrzený podpisem subjektu údajů, a to zejména za pouţití formuláře či jiného 

dokumentu.
87

 

 

 Ve smyslu ust. § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů, musí být správce 

schopen prokázat existenci uděleného souhlasu, a to po celou dobu zpracování. 

V současné době jsou nejrozšířenějšími formami prokázání udělení souhlasu – 

prokázání vlastnoručního podpisu na listině (zde bývá připojen téţ údaj o času podpisu) 

a dále stisk klávesy, který je spjat s transakčními údaji (např. v případě pouţití 

elektronického podpisu).  

 

 Souhlas subjektu údajů je upraven také ve Směrnici č. 2002/58/ES v recitálu č. 

17, dle kterého lze souhlas udělit „jakýmkoli vhodným způsobem, který umožňuje 

vyjádřit svobodně poskytnutý, zvláštní a informovaný projev vůle uživatele, včetně 

zaškrtnutí webového políčka při návštěvě webové stránky na internetu“. Takový způsob 

musí zajistit moţnost subjektu údajů rozhodnout a projevit svou vůli. 

                                                           
87

 Matoušová, Miroslava a Ladislav Hejlík. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: 
ASPI, 2008, str. 294 an. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-322-5. 
 



 

96 
 

 

 Při udělování souhlasu by měl být vymezen také způsob zániku tohoto souhlasu. 

Kromě zániku souhlasu můţe dojít také k odvolání souhlasu nebo odstoupení od 

smlouvy. 

 

7.4.2 Podmínky udělení souhlasu 

1) Účel zpracování osobních údajů – subjekt údajů musí být informován o všech 

účelech zpracování, pokud je jich víc. Správce pak můţe tyto údaje zpracovávat 

pouze pro účely, které byly subjektem údajů odsouhlaseny. 

 

2) Rozsah zpracování osobních údajů – subjekt údajů musí být seznámen s tím, ke 

kterým svým osobním údajům souhlas uděluje, tyto údaje potom nemusí být 

absolutně konkretizovány, bude stačit uvedení např. kategorií těchto údajů nebo 

lze odkázat na jinou dostupnou listinu. 

 

3) Seznámení s identitou správce – správce nesmí být zaměnitelný s jiným 

subjektem. U právnických osob by měla být zřejmá firma, sídlo, identifikační 

číslo a doručovací adresa. U fyzických osob by mělo být známé jméno, příjmení 

a doručovací adresa či adresa trvalého bydliště. Tyto údaje potom dávají do 

budoucna moţnost subjektu údajů uplatňovat svá práva. 

 

4) Stanovení doby pro zpracování osobních údajů – jedná se o stanovení doby, po 

kterou byl souhlas subjektem poskytnut. V případě, ţe subjekt údajů bude 

dostatečně informován, lze souhlas udělit i na dobu neurčitou.
88

 

 

7.4.3 Odvolání souhlasu 

 Odvolání souhlasu pro správce znamená vţdy ztrátu právního titulu pro 

zpracování, správce potom musí získané údaje bez zbytečného odkladu zlikvidovat. 
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 Odvolání souhlasu jako takové není v zákoně ţádným způsobem upraveno, 

v současné době tak subjekt údajů můţe kdykoliv tento souhlas odvolat, a to bez 

jakýchkoliv následků. Dle nového občanského kodexu bude odvolání uděleného 

souhlasu upraveno v ust. § 87 odst. 1, a to tak, ţe souhlas bude moţno kdykoli odvolat, 

a to i přesto, ţe bude udělen na dobu určitou. Subjekt údajů potom bude povinen 

nahradit škodu, kterou tímto odvoláním správci způsobil. 

 

 Odvolání souhlasu jako právní úkon by měl být bez zbytečného odkladu dodán 

do dispozice správce osobních údajů. V případě, kdy dojde k předání osobních údajů 

jinému správci ve smyslu ust. § 5 odst. 7 zákona o ochraně osobních údajů, by tento 

nový správce měl zrevidovat legitimitu a oprávněnost postupů správce předchozího. 

Pokud subjekt údajů souhlas odvolá nebo vysloví nesouhlas se zpracováním jeho údajů, 

je povinností stávajícího správce údajů předat tuto informaci ostatním správcům, kterým 

byly údaje předány.
89

 

 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zvláštního zákona není souhlasem se 

zpracováním podle zákona o ochraně osobních údajů. Jedná se o odlišný institut a 

většinou nesplňuje poţadavky souhlasu dle zákona o ochraně osobních údajů. Jedná se 

např. o souhlas ţadatele o dávku – klienta státní sociální podpory (dle ust. § 50 zákona o 

státní sociální podpoře). 

 

 Jak jiţ bylo naznačeno shora, forma souhlasu není zákonem stanovena. Lze jej 

udělit např. písemně, ústně, ale i konkludentně. Vzhledem k povinnosti správce 

prokázat existenci takového souhlasu, měl by právě on zvolit nejtransparentnější způsob 

udělení souhlasu. Subjekty zpracování se však mezi sebou nemohou dohodnout na 

udělení neodvolatelného souhlasu, neboť subjekt údajů by se tímto vzdával svých 

osobních práv. 

 

 Souhlas můţe platně udělit pouze osoba způsobilá k právním úkonům. U osob 

s omezenou způsobilostí by souhlas nemohl být dán, pokud by rozsah tohoto omezení 
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postihoval právě vyslovení tohoto souhlasu. Subjekt údajů naopak můţe jinému 

subjektu udělit zmocnění k udělení souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů. 

 

 Jak jiţ bylo naznačeno shora, ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů 

obsahuje také případy zpracování osobních údajů, které lze provádět bez souhlasu 

subjektu údajů.  

 

1) Správce osobních údajů provádí zpracování nezbytné pro splnění právních 

povinností – jedná se nejčastěji o orgány veřejné správy (např. při vedení 

ţivnostenského rejstříku). V pracovněprávních vztazích se jedná o případy, kdy 

zaměstnavatel musí vést mzdové listy. 

 

2) Správce provádí zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy, jejíţ smluvní 

stranou je subjekt údajů – např. advokát zpracovává údaje svého klienta při 

uzavírání smluv. 

 

3) Zpracování je nezbytné k ochraně ţivotně důleţitých zájmů subjektu údajů – 

např. ochrana pracovního postavení zaměstnance v zaměstnání. V takových 

případech by měl správce souhlas subjektu získat alespoň dodatečně. 

 

4) Oprávněně zveřejněné údaje dle zvláštního zákona – např. v případě 

hromadných sdělovacích prostředků. 

 

5) Je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, 

příjemce a jiné oprávněné osoby – např. právo na ochranu ţivotního prostředí. 

Správce by v tomto případě měl o zpracování informovat. 

 

6) Poskytování údajů o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné 

správy – veřejnost má právo být informována o činnosti osob veřejného zájmu. 

V tomto případě se jedná pouze o ty údaje, které souvisí s výkonem veřejné 

činnosti. Do této oblasti spadá také problematika zveřejňování údajů o 

mimořádných odměnách, které jsem věnovala pozornost v předchozí kapitole. 
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7) Údaje pro účely archivnictví dle zákona o archivnictví a spisové sluţbě – takové 

údaje musí být zpracovávány výhradně pro tyto účely.
90

 

 

 Z hlediska pracovněprávních vztahů je důleţité, ţe v zákonu o zaměstnanosti 

jsou od počátku jeho účinnosti stanoveny rozsahy údajů (informací), které vůbec není 

přípustné v prepracovním procesu, tedy ve fázi výběru zaměstnanců, zjišťovat. V ust. 

§12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je výslovně stanoveno, ţe zaměstnavatel nesmí při 

výběru zaměstnanců vyţadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo 

etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, 

náboţenství, filozofickém přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyţadování 

v souladu se zákonnými výjimkami, dále informace odporující dobrým mravům a 

osobní údaje, které neslouţí k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním 

právním předpisem. Zákonodárce tak vyloučil všechny citlivé údaje s výjimkou údaje o 

trestné činnosti, pro tento údaj by měl zaměstnavatel prokázat jeho potřebnost.
91

 

 

 

7.4.4 Předpokládaný souhlas 

 Předpokládaný souhlas prolamuje principy souhlasu informovaného. 

Předpokládaný souhlas lze nalézt v ust. § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů, 

dle kterého „provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem 

nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro tento účel použít jméno, příjmení 

a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo 

v souvislosti se svojí činností jakožto správce nebo zpracovatele. Správce nebo 

zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů 

vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu 

subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje“. 
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 Jedná se o výjimku z práva být předem informován i z práva na informovaný 

souhlas. Jedná se o uznání apriorního práva správce zpracovávat osobní údaje subjektu 

údajů, aniţ to správci ukládá zákon nebo aniţ je ho třeba v nějakém důleţitém zájmu 

subjektu údajů nebo někoho jiného, k účelu stanovenému správcem, a to tak dlouho, 

dokud subjekt údajů se zpracováním nevysloví písemný souhlas. Takový postup je 

moţné povaţovat za uplatnění principu předpokládaného souhlasu. Za ten se povaţuje 

výslovně nevyjádření nesouhlasu. Pouţití je omezeno na zpracování osobních údajů, 

které jiţ správcem zpracovávány legálně byly, ale pro jiný účel, nebo které byly 

správcem získány z veřejného seznamu, u něhoţ je stejně předpokládáno legální 

zveřejnění a legální zpracování. 

 

8. Zpracování osobních údajů 

8.1 Pojem zpracování osobních údajů 

 Pojem zpracování osobních údajů je dalším ze základních v oblasti ochrany 

osobních údajů. Jeho důleţitost lze spatřovat především v tom, ţe pod reţim právní 

úpravy ochrany osobních údajů spadají pouze ty osobní údaje, které jsou zpracovávány, 

a to dle zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje, které nespadají pod reţim 

zpracování, jsou potom chráněny např. prostředky práva civilního.  

 

 Samotnou definici pojmu zpracování lze nalézt v ust. § 4 písm e) zákona o 

ochraně osobních údajů, dle kterého se jedná o „jakoukoliv operaci nebo soustavu 

operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to 

automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí 

zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo 

pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, 

výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace“. Citované zákonné 

ustanovení obsahuje pouze demonstrativní výčet operací či soustav operací vztahující se 

k osobním údajům, neboť s ohledem na vývoj informačních technologií lze očekávat, ţe 

zpracování osobních údajů bude v budoucnu moţno provádět i jinými způsoby. 

Případný taxativní výčet by mohl vést k obcházení zákona. 
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 Směrnice č. 95/46/ES v čl. 2 písm. b) rovněţ obsahuje definici pojmu 

zpracování, dle které se jedná o „jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, 

které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je 

shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo 

pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření 

nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo 

likvidace“. 

 

 Obě definice jsou téměř srovnatelné a lze konstatovat, ţe se zákonodárce v obou 

případech snaţil postihnout co nejširší záběr operací či soustav operací, které jsou při 

práci s osobními údaji vyuţívány.  

 

 V případě posledně uváděné definice povaţuji za potřebné zmínit téţ čl. 3 

Směrnice č. 95/46/ES, jenţ vymezuje oblast působnosti v případě zpracování osobních 

údajů. Směrnice se tak vztahuje na „zcela nebo částečně automatizované zpracování 

osobních údajů, jakož i na neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou 

obsaženy v rejstříku nebo do něj mají být zařazeny“. Směrnice se tímto ustanovením tak 

snaţí postihnut kromě častěji vyuţívaného automatizovaného zpracování osobních 

údajů téţ zpracování, které není prováděno automatizovaně. V této souvislosti bych 

chtěla poukázat na dřívější právní úpravu v zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních 

údajů v informačních systémech, která se soustředila svou působnost pouze na 

zpracování prováděné automatizovaně. Směrnice tak poměrně účinně zabránila 

obcházení zákona, ke kterému dříve docházelo právě prostřednictvím zpracovávání 

neautomatizovaného. Tento záběr se v důsledku právní úpravy obsaţené ve Směrnici č. 

95/46/ES objevil téţ ve shora citovaném zákonném ustanovení současně platného 

zákona o ochraně osobních údajů.  

 

 Článek 3 Směrnice č. 95/46/ES obsahuje také negativní vymezení oblasti 

působnosti v případě zpracování, kdyţ stanovuje, ţe se směrnice nevztahuje na 

zpracování osobních údajů prováděným fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních 

či domácích činností. Příkladem takového zpracování mohou být např. osobní 

poznámky v diáři či deníku. 
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 Za zmínku stojí také právní úprava zpracování osobních údajů obsaţení 

v Úmluvě č. 108, kde je definováno pouze zpracování automatizované, a to v čl. 2, dle 

kterého „automatizované zpracování zahrnuje následující operace uskutečňované zcela 

nebo zčásti pomocí automatizovaných postupů: ukládání na nosiče dat, provádění 

logických a/nebo aritmetických operací s těmito daty, jejich změna, výmaz, vyhledávání 

nebo rozšiřování“. 

 

 Lze shrnout, ţe zpracováním je jakákoli operace, kterou správce provádí 

s osobními údaji, cokoliv, při čem správce ve sféře svého vlivu s osobními údaji 

pracuje, nakládá či ovlivňuje. Zvláštní podmínku pro takto prováděné operace obsahuje 

česká právní úprava, která stanoví, ţe se vţdy musí jednat o operace (úkony), které jsou 

systematické. Systematičnost zpracování osobních údajů je opakem jejich nahodilého 

zpracování. Aby bylo zpracování osobních údajů systematické, musí být stanoven účel 

zpracování, předmětem zpracování jsou údaje neuzavřeného počtu fyzických osob 

zařaditelné do určité kategorie, získané údaje musí mí stejnou nebo obdobnou strukturu 

a rozsah identifikačních i popisných informací, získané údaje by měly být uchovávány 

společně, operace by měla být automatizovaná nebo jde o datový soubor uspořádaný 

podle určitých hledisek. Osobní údaje potom musí být získávány s cílem provádět 

s nimi další operace v datovém souboru. Pokud tedy půjde o jednorázové zveřejnění 

osobních údajů jediné fyzické osoby, zákon o ochraně osobních údajů se v takovém 

případě neuplatní a lze pouţít ochranu osobních údajů podle občanského zákoníku.
92

 

 

 Dalším znakem zpracování osobních údajů by kromě systematičnosti měla být 

téţ cílenost, tedy stanovení účelu (cíle), pokud tento není stanoven zákonem. 

 

 Jak jiţ bylo výše naznačeno, zpracování osobních údajů můţe být: 

 

- Manuální (neautomatizované) – u tohoto způsobu zpracování je vţdy třeba 

zkoumat, zda jsou operace v rámci tohoto zpracování prováděny 

                                                           
92

 Ladislav Hejlík a Miroslava Matoušová. Osobní údaje a jejich ochrana. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: 
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systematicky ve smyslu čl. 3 odst. 1 a čl. 2 písm. e) Směrnice č. 95/46/ES. A 

dále je třeba zkoumat úmysl správce, tedy to, co správce zamýšlí s osobními 

údaji provést.  

 

- Automatizované – u tohoto způsobu zpracování je prvek systematičnosti 

obsaţen jiţ z jeho podstaty a nebude tak nutné se tímto prvkem zabývat. 

 

 Zákonná definice v zákonu o ochraně osobních údajů obsahuje demonstrativní 

výčet jednotlivých operací s tím, ţe v rámci zpracování nelze posuzovat kaţdou 

z demonstrativně uvedených operací samostatně. Shromaţďování osobních údajů je 

základním způsobem zpracování osobních údajů, bez něhoţ nelze osobní údaje dále 

zpracovávat. Jedná se o takovou operaci, při které správce získává osobní údaje do 

svého drţení v souladu se stanoveným účelem zpracování. Zpřístupňování osobních 

údajů umoţňuje seznámení se s osobními údaji třetím osobám. Úprava či pozměňování 

osobních údajů představuje opravování nepřesností nebo aktualizace osobních údajů. 

Vyhledávání osobních údajů představuje vyhledávání prováděné správcem ve vlastní 

databázi či vyhledávání ve veřejných zdrojích. Pouţívání osobních údajů je vyhledávání 

osobních údajů, jejich sdělování třetím osobám, jejich pouţívání v korespondenci, jejich 

zveřejnění nebo jejich statistické zhodnocení. Předávání osobních údajů je přenos mezi 

správcem a příjemci nebo přenos mezi dvěma správci nebo přenos mezi správcem a 

zpracovatelem či přenos osobních údajů do cizích států. Šíření osobních údajů je 

zpřístupňování osobních údajů předem neurčenému okruhu subjektů. Zveřejňování 

osobních údajů představuje zveřejňování prostřednictvím sdělovacích prostředků či 

jiným veřejným sdělení. Uchovávání osobních údajů představuje zejména uloţení 

informace na nosič, kterým můţe být např. list papíru či fotografie. Uchovávat osobní 

údaje lze pouze po dobu nezbytnou pro účel zpracování. Výměna osobních údajů je 

předání osobních údajů mezi dvěma či více subjekty navzájem. K výměně osobních 

údajů musí existovat relevantní právní titul. Třídění či kombinování osobních údajů 

představuje utřídění většího souboru údajů, případně další spojování osobních údajů dle 

daného kritéria. Blokování osobních údajů představuje spíše dočasný zásah. Jedná se o 

vyloučení osobních údajů z obvyklých způsobů zpracování, omezení způsobu či 

prostředků zpracování. Správce po určitou dobu osobní údaje aktivně nezpracovává, 
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nemá k nim přístup nebo je mu přístup k nim znemoţněn. Likvidace osobních údajů je 

nenávratná operace vedoucí k vyloučení osobního údaje z aktivního zpracování.
93

   

 

 Zpracování výjimečně můţe být automatizovaně či manuálně prováděno pouze 

jedinou operací, ale bude to pouze ojedinělá situace, neboť téměř v kaţdém případě 

dochází alespoň ke shromaţďování osobních údajů. V této souvislosti bych ráda zmínila 

rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 70/2009 – 69 ze dne 27.10.2010, kde 

Nejvyšší správní soud řešil otázku, zda v projednávaném případě bylo uvedení rodných 

čísel na podání k soudu podřaditelné pod pojem zpracování osobních údajů obsaţeném 

ve Směrnici č. 95/46/ES. Definice směrnice pak byla Nejvyšším správním soudem 

pouţita z toho důvodu, ţe tato pokrývá i zpracování rodných čísel způsobem 

vymezeným v zák. č 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, ţe označení účastníků 

rodnými čísly, tedy pouţití jejich rodných čísel bylo v podstatě nahodilé a jeho účelem 

byla přesná identifikace fyzických osob v občanskoprávním řízení a určení vlastnictví 

nemovitosti. Nejednalo se o zveřejnění těchto osobních údajů a zjevně se nejednalo o 

shromaţďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání těchto osobních údajů, 

nýbrţ o jejich uvedení v podání k soudu, tedy ke státnímu orgánu, který je bezpochyby 

oprávněn v souladu se svojí rozhodovací činností s nimi nakládat. Nejvyšší správní soud 

dále dodal, ţe ani další operace zpracování osobních údajů uvedené ve Směrnici č. 

95/46/ES se na daný případ nevztahují. Tyto případy se týkají buď úpravy osobních 

údajů, k čemuţ zde zjevně nedošlo, případě k jejich šíření, coţ by bylo splněno, pokud 

by tyto údaje byly umístěny na elektronické sítě, případně pokud by byly publikovány. 

 

8.2 Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích 

 Osobní údaje zaměstnance rozdělit do tří skupin:  

 

1) Osobní údaje zaměstnance, které zaměstnavatel v kaţdém případě potřebuje 

k plnění svých zákonných povinností, a je tedy oprávněn je vyţadovat. Jsou jimi 
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např. jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo (není však 

důvod uvádět jej v pracovní smlouvě), údaje o dosaţeném vzdělání. 

 

2) Osobní údaje, které jsou potřebné pouze pro určitý účel, o kterém je třeba 

zaměstnance informovat, a tyto údaje shromaţďovat i dále zpracovávat pouze ve 

vztahu k tomuto účelu. K nim patří například číslo účtu (není nutné, jestliţe i 

zaměstnanec vybírá celý plat v hotovosti), číslo občanského průkazu, osobní 

údaje rodinných příslušníků. 

 

3) Osobní údaje, které zaměstnavatel nutně nepotřebuje, a záleţí na zaměstnanci, 

zda je dobrovolně poskytne. Např. číslo soukromého mobilního telefonu. 

Jestliţe je to pro plnění pracovních úkolů potřebné, zaměstnavatel přidělí 

zaměstnanci sluţební mobilní telefon.
94

 

 

 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 ust. § 4 písm. n) zákona o ochraně osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů zaměstnance na základě jeho souhlasu by se mělo omezit 

zásadně na situace, kdy zaměstnanec má skutečně svobodnou volbu s postupem 

zaměstnavatele nesouhlasit a moţnost následně svůj souhlas odvolat, a to bez 

jakýchkoliv následků.
95

 

 

 Jedním z nejčastějších případů, kdy dochází ke zpracování osobních údajů 

zaměstnance je vedení osobního spisu. Dříve platný zákoník práce (zák. č. 65/1965 Sb.) 

ţádným způsobem neupravoval institut osobního spisu vedeného zaměstnavatelem, 

obsah tohoto spisu či moţnost nahlíţet do něj. Současný zákoník práce však dává 

zaměstnavateli moţnost vést osobní spis a dále stanovuje, jaké písemnosti můţe tento 
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spis obsahovat a kdo do něj můţe nahlíţet. Osobním spisem lze rozumět soubor zcela 

nebo částečně standardizovaných dokumentů odpovídající právní normám a 

zaznamenávající průběh a výsledky jednotlivých personálních činností. O rozsahu a 

druhu materiálů v personální evidenci rozhoduje zaměstnavatel dle svého uváţení. 

V souladu se zákoníkem práce osobní spis můţe obsahovat pouze ty písemnosti, které 

jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu. Povinností zaměstnance je 

potom doloţit správnost skutečností uvedených ve svém osobním spisu. Obsahem 

personálního spisu zaměstnance tak budou především listiny tvořící jakousi informační 

základnu, tedy informace, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli poskytnout pro 

plnění jeho zákonných povinností.
96

 

 

 Součástí osobního spisu zaměstnance bývá pravidelně téţ fotografie 

zaměstnance. Z pořízené fotografie tak lze ve většině případů subjekt údajů 

identifikovat, jsou-li tyto fotografie následně systematicky zpracovávány, jedná se 

nepochybně o zpracování osobních údajů ve smyslu zákonu o ochraně osobních údajů. 

Uchovávání fotografií zaměstnanců není samo o sobě zpracováním citlivých údajů 

vypovídajících o rasovém či etnickém původu, pokud tedy nedochází k jejich dalšímu 

zpracování, např. třídění subjektů údajů podle biometrických charakteristik 

vypovídajících o rasovém nebo etnickém původu. Pokud jsou tyto fotografie 

zpracovány pouze za účelem vydání sluţebního průkazu, bude se jednat o zpracování 

nezbytné pro dodrţení právních povinností správce, tedy zaměstnavatele a pro takové 

zpracování není vyţadován souhlas zaměstnance. V případě, ţe by zaměstnavatel 

vyuţíval fotografie zaměstnanců za jiným účelem, neţ který mu stanoví zákon, nesmí 

zapomenout oznamovací povinnost, je tudíţ povinen tuto skutečnost písemně oznámit 

Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to před samotným zpracováním.
97

 

 

 Citlivé osobní údaje zaměstnanců je moţné zpracovávat, jen jestliţe je jejich 

zpracování nezbytné pro dodrţení povinností a práv zaměstnavatele jako správce 

odpovědného za zpracování v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti podle zákoníku 
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práce. Zpracování citlivých osobních údajů zaměstnance je upraveno ust. § 316 odst. 4 

zákoníku práce, i kdyţ výčet údajů v tomto ustanovení uvedených se zcela nekryje 

s výčtem citlivých osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů. Dle tohoto 

ustanovení zaměstnavatel nesmí od zaměstnance vyţadovat informace, které 

bezprostředně nesouvisí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem. Absolutní 

zákaz se týká údajů o sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, 

členství v politických stranách a hnutích a o příslušnosti k církvi či náboţenské 

společnosti. Zákoník práce tedy připouští, ţe informace o těhotenství, majetkových 

poměrech a trestní bezúhonnosti můţe zaměstnavatel vyţadovat, avšak jen v případě, 

jestliţe je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, 

a je-li to poţadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo 

zvláštní právní předpis. Dále platí, ţe pokud zpracování osobních údajů nepředepisuje 

zaměstnavateli právní předpis, můţe tyto údaje zpracovávat pouze se souhlasem 

zaměstnance s tím, ţe zaměstnanec musí být informován o tom, pro jaký účel 

zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván. Ani na základě tohoto 

souhlasu však nelze zpracovávat shora zmiňované citlivé osobní údaje, které jsou 

absolutně vyňaty z diskrece zaměstnavatele.
98

 

 

 Mezi nejčastěji zpracovávané citlivé osobní údaje patří údaje o zdravotním 

stavu, konkrétně se potom jedná potvrzení lékaře nebo zdravotnického zařízení o tom, 

zda pracovník je nebo není schopen vykonávat svou práci. Zaměstnavatel se v takových 

případech často domnívá, ţe zpracovává zaměstnancovy citlivé údaje o jeho zdravotním 

stavu, coţ v daném případě není moţné, neboť zpracovávat tento druh citlivých 

osobních údajů můţe např. smluvní závodní lékař, nikoli zaměstnavatel. Zaměstnavatel 

tak není po obdrţení shora uváděného lékařského potvrzení povinen plnit oznamovací 

povinnost ve smyslu ust. § 16 zákona o ochraně osobních údajů. 

 

 Zákoník práce zaměstnavateli ukládá zpracovávat některé zaměstnancovy citlivé 

osobní údaje o jeho zdravotním stavu, jedná se např. o evidenci o všech úrazech 

zaměstnanců nebo evidenci zaměstnanců, u nichţ byla zjištěna nemoc z povolání.  
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 Zaměstnavatel dále zpracovává informace týkající se těhotenství svých 

pracovnic. Zaměstnavatel má informační povinnost vůči svým těhotným 

zaměstnankyním, jestliţe při jejich práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům 

poškozujícím plod v těle matky. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí a 

zaměstnankyně matky do konce devátého měsíce po porodu je zaměstnavatel povinen 

seznámit s riziky a jejich moţnými účinky na těhotenství, kojení nebo jejich zdraví a 

učinit potřebná opatření. 

 

 Citlivým údajem není informace o trestním stíhání nějaké osoby, neboť tato ještě 

odsouzena nebyla a stejně tak nebude citlivým údajem pouze informace o tom, ţe někdo 

nemá záznam v trestním rejstříku. Za údaje vypovídající o trestné činnosti jsou 

povaţovány údaje o osobách pravomocně odsouzených soudy České republiky, ale téţ 

údaje o odsouzení cizozemskými soudy, pakliţe tato rozhodnutí byla uznána Nejvyšším 

soudem. Zákon o zaměstnanosti stanovil pro tyto údaje zvláštní reţim. Nepřijetí 

uchazeče o zaměstnání výhradně z důvodu odsouzení za trestnou činnost můţe být 

v některých případech porušením právních povinností zaměstnavatele. V případě 

záznamu v rejstříku trestů uchazeče o zaměstnání je třeba poměřit povahu trestné 

činnosti tohoto uchazeče s charakterem práce, kterou by měl uchazeč vykonávat.  

 

 V případě zaměstnávání cizích státních příslušníků zaměstnavatelé často mylně 

vyţadují téţ údaj o národnostním původu cizince, který k řádnému zákonnému účelu 

zpracovávat nepotřebují, kdyţ k tomuto zpracování by jim měl postačovat pouze údaj o 

státní příslušnosti zaměstnance uvedený průkazu o povolení k pobytu.
99

 

 

 Veškeré osobní údaje týkající se současných i bývalých zaměstnanců by měly 

být zaměstnavatelem uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro účel jejich 

zpracování. Uchovací lhůty dat zpracovávaných za účelem splnění právních povinností 

správce osobních údajů jsou obvykle stanoveny právním předpisem, který danou 

povinnost správci ukládá. Není-li doba uchování stanovena, je správce osobních údajů 
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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.
100

 

 

 Zpracování osobních údajů uložená všem zaměstnavatelům 
101

 

 

Název evidence Správce ze zákona Základní 

předpis 

Části Další 

předpis 

Denní evidence o době řízení 

dopravního prostředku a o 

čerpání bezpečnostních 

přestávek 

Zaměstnavatel při 

provozování dopravy 

dopravními prostředky 

  Nař. vlády č. 

168/2002 Sb. 

(příl.) 

Dokumentace poţární ochrany 

(poţární kniha aj.) 

 

Právnické osoby a 

podnikající fyzické 

osoby, státní orgány 

Zák. č. 133/1985 

Sb. 

§ 15 Vyhl.č. 

246/2001 Sb.  

§ 27 

Evidence fyzických osob, které 

jsou drţiteli dokladu a osob, 

které mají přístup k utajovaným 

informacím 

Orgán státu, právnická 

osoba, podnikající 

fyzická osoba 

Zák. č. 412/2005 

Sb. 

§ 86, 

68 

Vyhl. č. 

523/2005 Sb. 

Evidence o náhradách za ztrátu 

na výdělku (po skončení 

pracovní neschopnosti po úrazu) 

Organizace, ve které se 

provádí nemocenské 

pojištění 

Zák. ČNR č. 

582/1991 Sb. 

§ 37  

Evidence o skutečnostech 

oznamovaných zdravotní 

pojišťovně 

Organizace 

(zaměstnavatelé) 

Zák. č. 48/1997 

Sb. 

§ 9, 10  

Evidence o uskutečněných 

platbách pojistného (zdravotní 

pojištění) 

zaměstnavatelé Zák. ČNR č. 

592/1992 Sb. 

§ 25  

Evidence o zaměstnancích pro 

účely pojištění 

zaměstnavatelé Zák. č. 187/2006 

Sb. 

§ 95, 

96 

zmocnění 

Evidence o zaměstnancích 

v souvislosti se zajišťováním 

zaměstnavatelé Zák. č. 262/2006 

Sb. 

§ 103  
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bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Evidence pracovní doby 

zaměstnance, účet pracovní 

doby 

zaměstnavatelé Zák. č. 262/2006 

Sb 

§ 96  

Evidence rizikových prací zaměstnavatelé Zák. č. 258/2000 

Sb. 

§ 40  

Evidence zaměstnanců, u nichţ 

byla uznána nemoc z povolání 

zaměstnavatelé Zák. č. 262/2006 

Sb. 

§ 105  

Evidenční listy důchodového 

pojištění/evidence o občanech 

pro účely důchodového pojištění 

Zaměstnavatelé a 

orgány plnící úkoly 

v důchodovém pojištění 

Zák. ČNR č. 

582/1991 Sb. 

§ 38, 

39, 41 

 

Evidence všech úrazů (kniha 

úrazů) 

zaměstnavatelé Zák. č. 262/2006 

Sb. 

§ 105, 

108 

Nař. vlády č. 

494/2001 Sb. 

Mzdové listy pro účely daně 

z příjmu fyzických osob ze 

závislé činnosti 

zaměstnavatelé Zák. ČNR č. 

586/1992 Sb., 

zák. č. 582/1991 

Sb. 

§ 38j 

 

§ 35a 

 

Osobní spis zaměstnavatelé Zák. č. 262/2006 

Sb. 

§ 312  

Účet mzdy zaměstnance zaměstnavatelé Zák. č. 262/2006 

Sb. 

§ 96  

Záznamy a podklady potřebné 

pro provádění úrazového 

pojištění 

zaměstnavatelé Zák. č. 266/2006 

Sb. 

§ 84  

 

8.3 Povinnosti správce při zpracování osobních údajů 

 Zakotvení základních povinností správce při zpracování osobních údajů lze 

nalézt zejména v ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů s tím, ţe stejné povinnosti 

vztahující se na zpracovatele osobních údajů jsou obsaţeny v ust. § 7 tohoto zákona. 

 

 Předmětná ustanovení zakotvuje základní povinnosti správce a zpracovatele před 

zpracováním, během zpracování, ale i po ukončení zpracování osobních údajů. Takto 

pozitivně stanovené povinnosti umoţňují efektivně chránit osobní údaje a současně 

naplňovat právo kaţdého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí. 

Veškeré povinnosti správce je nutno realizovat ve světle obecné zásady obsaţené v ust. 
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§ 10 zákona o ochraně osobních údajů, dle které „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 života subjektu údajů“. 

 

 Ustanovení § 5 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů obsahuje základní 

principy pro zpracování osobních dat, lze jej chápat jako samotný základ právní úpravy 

ochrany osobních údajů. Obsahem tohoto ustanovení jsou základní podmínky pro 

realizaci zpracování osobních údajů.
102

 

 

8.3.1 Povinnost stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje 

zpracovány 

 Před samotným zahájením zpracování osobních údajů musí být správce osobních 

údajů stanoven účel (důvod, záměr či cíl) zpracování osobních údajů. Stanovit účel 

zpracování je výsadou správce. Jedná se o základní kritérium pro rozhodování o 

operacích prováděných s osobními údaji. Jiţ ze základní vlastnosti zpracování osobních 

údajů, kterým je systematičnost, lze dovodit, ţe samotné stanovení účelu zpracování 

musí předcházet samotnému zahájení zpracování, nejpozději se zahájením sběru 

informací. Od stanoveného účelu se potom odvíjí rozsah a doba zpracování, stanovení 

účelu zpracování osobních údajů tak musí předcházet všem dalším operacím s osobními 

údaji. Ke stanovování účelu zpracování se správce musí vracet i v průběhu zpracování, 

pokud bude účel během zpracování měněn, musí správce provést veškeré navazující 

úkony.
103

 

 

 Úmluva č. 108 k této povinnosti specifikované v zákoně o ochraně osobních 

údajů obsahuje poţadavky oprávněnosti a deklarovanosti účelu zpracování osobních 

údajů. V článku 5 stanoví, ţe „osobní údaje, které jsou předmětem automatizovaného 

zpracování, musejí být shromažďovány pro stanovené a oprávněné účely“. Směrnice č. 
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95/46/ES v článku 6 uvádí, ţe „údaje musí být sbírány pro stanovené účely, výslovně 

vyjádřené a legitimní“. 

 

 Účel zpracování můţe být stanoven zákonem, takto stanovený účel musí správce 

respektovat i tam, kde mu zákon ukládá, aby určité údaje zpracovával. Zákonem 

stanovený účel lze nalézt např. v zákoně o evidenci obyvatel, v zákoně o rejstříku trestů 

či v katastrálním zákoně, tyto zákony obsahují i přesný rozsah osobních údajů, případně 

i zdroje a příjemce dat. Účel zpracování stanovený zákonem musí být správcem 

potvrzen vhodným aktem, např. pojmenování správcem, které nezanechává ţádné 

pochybnosti – „mzdová účtárna“. V případě, ţe zaměstnavatel má větší počet 

zaměstnanců, je vhodné účel zpracování stanovit např. vnitřní směrnicí či pokyny. 
104

 

Správce je povinen dodrţet téţ technickou formu a prostředky zpracování, pokud jsou 

tyto určeny zákonem, jedná se např. o zákon o matrikách, kde musí být zápisy 

prováděny rukopisně do předem svázaných knih.  

 

  Účel můţe být zákonem stanoven pouze obecně, v takových případech, kde 

není účel zpracování zcela zřejmý, je nutné stanovit účel zpracování výkladem tohoto 

zákona, např. u osobních spisů zaměstnanců není účel stanoven v potřebné míře, 

správce tak má moţnost stanovit účel zpracování dle svých potřeb.  

 

 V případě, ţe účel není stanoven zákonem, můţe jakákoliv fyzická či právnická 

osoba sama tento účel stanovit, např. z důvodu svých podnikatelských aktivit 

(zaměstnavatel vyţaduje po svých zaměstnancích číslo soukromého telefonu z důvodu 

jejich lepší dosaţitelnosti).  

 

 Ze Směrnice č. 95/46/ES a rovněţ z Úmluvy č. 108 lze dovodit, ţe účel 

zpracování musí být legální a legitimní. Legalita účelu zpracování byla do českého 

právního řádu vyjádřena v ust. § 44 odst. 2 písm. a) a v ust. § 45 odst. 1 písm. a) zákona 

o ochraně osobních údajů, dle kterých se správce dopustí přestupku či správního 
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deliktu, jestliţe stanoveným účelem zpracování poruší povinnosti nebo překročí 

oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona. 

 

 Veškeré zpracování v rámci výkonu státní správy, by mělo být předpokládáno 

zákonem a státní orgány by nebyly povinny ţádat o souhlas se zpracováním osobních 

údajů. Nelegálním účelem zpracování ve veřejné správě by byl takový účel zpracování, 

který tyto orgány určí samy, aniţ by k tomu měly výslovné zákonné zmocnění. U osob 

soukromého práva bude nelegální účel takový, který je zákonem zakázán, např. 

zpracování za účelem páchání trestné činnosti. 

 

 Legitimitu účelu zpracování je nutné hodnotit ad hoc, zejména v porovnání 

deklarovaného účelu zpracování se skutečným jednáním správce, s přihlédnutím ke 

všem relevantním okolnostem. Legitimní je např. snaha zaměstnavatele sehnat údaje o 

rodinných příslušnících zaměstnance z důvodu přizpůsobení pracovní doby. 

 

 V případě, ţe správce stanoví jiný účel, neţ který ohlásil, a pro který má souhlas, 

musí nový účel znovu ohlásit a opětovně ţádat o souhlas subjektu údajů a Úřadu pro 

ochranu osobních údajů.
105

 

 

8.3.2 Povinnost stanovit prostředky a způsob zpracování osobních 

údajů 

 Jedná se o výsadní povinnost správce osobních údajů, ke zvolení prostředků a 

způsobu zpracování musí dojít před zahájením zpracování osobních údajů. Správce by 

měl určit vnitřní uspořádání činností, odpovědnost konkrétních osob a adekvátní 

technická řešení.  

 

 Prostředky zpracování osobních údajů rozumíme technická nebo technologická 

zařízení. Způsobem zpracování osobních údajů rozumíme metodu pro vyhodnocení 

osobních údajů. 
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 Nejběţnějším určením způsobu a prostředků zpracování bývá jejich zakotvení 

v určitém dokumentu či v interním předpisu správce. Zvolené prostředky či způsob 

můţe správce měnit kdykoliv během zpracování s ohledem na jejich funkčnost a 

efektivitu.
106

 

 

 Tato povinnost můţe být omezena právním předpisem s tím, ţe správce bude 

moci prostředky i způsob stanovit do té míry, do které je zákon nestanoví. Stanovení 

prostředků a způsobu zpracování do určité míry určuje také míru zabezpečení osobních 

údajů. Speciálním případem zpracování osobních údajů je zpracování zdravotnické 

dokumentace, kde jsou prostředky i způsob určeny velmi podrobně. 

 

 Za nestanovení prostředků a způsobu zpracování můţe být správci uloţena 

pokuta.
107

 

 

8.3.3 Oznamovací povinnost 

 Tato povinnost patří mezi základní povinnosti správce osobních údajů. Je 

zakotvena v ust. § 16 zákona o ochraně osobních údajů, podle něhoţ tomuto zákonu 

podléhá kaţdé zpracování osobních údajů prováděné správcem, na něţ není moţné 

aplikovat některou z výjimek z této povinnosti obsaţených v ust. § 18 zákona o ochraně 

osobních údajů. Povinností správce je zpracování oznámit Úřadu pro ochranu osobních 

údajů ještě před jeho samotným zahájením. Smyslem oznamovací povinnosti je zajistit 

výkon dozoru ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Oznámení je povinen podat 

pouze správce, neboť pouze on disponuje souhrnnými poznatky o připravovaném 

zpracování. Oznamovací povinnost se týká správce údajů nejen před zahájením 

zpracování, ale téţ v jeho proběhu, pokud se správce chystá změnit zpracování jiţ 

registrované.   

 

 Rozsah informací, které by měly být Úřadu pro ochranu osobních úřadů 

oznámeny je uveden v ust. § 16 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Oznámení je 
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moţné podat písemně či elektronicky s tím, ţe toto oznámení musí mít zákonem 

stanovené náleţitosti.   

 

 Údaje, které nepodléhají zákonem stanovené oznamovací povinnosti, jsou 

stanoveny v ust. § 18 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. Oznamovací povinnost 

není nutné plnit v případě osobních údajů, které jsou součástí evidencí veřejně 

přístupných na základě zvláštního zákona. Evidencí veřejně přístupnou je např. 

obchodní rejstřík či rejstřík ţivnostenský. Evidence veřejně přístupné jsou především 

takové evidence, ohledně kterých zvláštní zákon stanoví, ţe jsou evidencemi veřejně 

přístupnými nebo veřejnými seznamy.  

 

 Další výjimkou z oznamovací povinnosti je takové zpracování, které správci 

ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a 

povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. K uplatnění této výjimky postačuje 

skutečnost, ţe bez zpracování osobních údajů by správce nemohl dodrţet svou právní 

povinnost stanovenou právním předpisem.  

 

 Poslední výjimkou z oznamovací povinnosti je zpracování, které sleduje 

politické, filozofické, 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.
108

 

   

8.3.4 Informační povinnost 

 Cílem této povinnosti je především zajistit moţnost subjektu údajů efektivně 

bránit svá práva. Tato povinnost ukládá správci seznámit subjekt údajů s účelem 

zpracování, jaké osobní údaje budou zpracovávány (rozsah osobních údajů), způsob 

zpracování osobních údajů, jakým správcem, na jak dlouhé období a komu mohou být 
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osobní údaje zpřístupněny. Tato povinnost musí být správcem splněna před zahájením 

zpracování. 

 

 Správce bude povinen subjekt údajů informovat téţ o jeho právu na přístup 

k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a stejně tak i o právu na 

vysvětlení či odstranění závadného stavu. 

 

 Pokud správce získává osobní údaje od samotného subjektu údajů, musí jej 

poučit téţ o tom, zda je poskytování těchto údajů dobrovolné či povinné. Jestliţe e 

subjekt údajů na základě zvláštního zákona osobní údaje povinen poskytnout, musí být 

správcem údajů poučen téţ o následcích odmítnutí poskytnutí těchto údajů. 

 

 Rozsah informací, na něţ má subjekt údajů nárok, je uveden v ust. § 12 odst. 2 

zákona o ochraně osobních údajů, jedná se o: „a) účel zpracování osobních údajů, b) 

osobní údaje, případně kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 

včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, c) povahu automatizovaného 

zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto 

zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a 

oprávněných zájmů subjektu údajů, d) příjemce, případně kategorie příjemců“. 

  

 Informace a poučení nemusí správce subjektu údajů poskytnout za splnění 

podmínek obsaţených v ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů. Správce 

není povinen subjektu údajů poskytovat informace a poučení 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 
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 b) zpracování osobních údajů ukládá správci zvláštní zákon nebo je takových údajů 

třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů. Informační 

povinnost se tak netýká např. orgánů veřejné moci, které na základě zákona 

zpracovávají osobní údaje 

 

 c) zpracovává výlučně oprávněně zveřejněné osobní údaje, nebo 

 

d) zpracovává osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů (zákon vychází z 

předpokladu, ţe dal-li subjekt údajů ke zpracování souhlas, musel být s podmínkami 

zpracování jiţ informován). 

  

8.3.5 Právní titul ke zpracování osobních údajů (souhlas subjektu 

údajů) 

 Legální zpracování osobních údajů můţe probíhat pouze na základě řádného 

právního titulu pro toto zpracování.  

 

 Základním právním titulem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu 

údajů (tzv. „opt-in“), o kterém jiţ bylo zmiňováno v předchozích částech. Souhlas 

subjektu údajů se zpracováním osobních údajů je základním a nejdůleţitějších právním 

titulem především z toho důvodu, ţe právě subjekt údajů by měl být primárně tím, kdo 

bude rozhodovat o tom, komu budou jeho údaje poskytovány, v jakém rozsahu, 

k jakému účelu a po jak dlouhou dobu. Jedná se především o soukromí tohoto subjektu 

údajů, jenţ by mohlo být zpracováním narušováno, je tudíţ logické, ţe právě tento 

subjekt by měl poskytnout právní titul k tomuto zpracování. 

 

 Povinnost správce zpracovávat osobní údaje pouze na základě právního titulu je 

stanovena v ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Bez souhlasu subjektu 

údajů lze osobní údaje zpracovávat pouze za splnění zákonných podmínek stanovených 

v ust. § 5 odst. 2 písm. a) aţ g) zákona o ochraně osobních údajů.  
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 Pokud správce nesplňuje ani jednu z podmínek stanovených v ust. § 5 odst. 2 

zákona o ochraně osobních údajů, nedisponuje tedy souhlasem subjektu osobních údajů 

a stejně tak nenaplňuje ţádnou z podmínek stanovených písm. a) aţ g) tohoto 

ustanovení, je zjevné, ţe takové zpracování je v rozporu s povinností uloţenou ust. § 5 

odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.
109

 

 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů je projevem vůle fyzické osoby, která 

jím určuje, v jakém rozsahu jsou údaje poskytovány, komu a k jakému účelu a na jaké 

období je poskytuje. Vůle subjektu musí být svobodná, váţná, neprojevená v omylu či 

v tísni. Projev vůle musí být určit a srozumitelný. Pokud souhlasu bude chybět některá 

z uvedených náleţitostí právního úkonu, lze jej povaţovat za neplatný od počátku či 

neexistující vůbec. 

 

 Vadou souhlasu subjektu osobních údajů je, pokud součástí formulace není 

jednoznačné vymezení osobních údajů, které mají být nebo jsou zpracovávány. Nestačí 

uvést pouze formulaci „budou zpracovávány osobní údaje“. Pokud není správcem údajů 

splněna informační povinnost, jedná se, dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, o souhlas neplatný. 

 

 Souhlas musí být udělen osobou, která je oprávněna s osobními údaji 

disponovat, a která je plně způsobilá k právním úkonům. Nejčastěji se bude jednat o 

subjekt údajů samotný, ale takovým subjektem mohou být téţ rodiče či zákonní zástupci 

nezletilých subjektů, moţný je téţ souhlas udělený na základě zmocnění. Souhlas musí 

být vědomý a informovaný. Subjekt údajů musí být informován o tom, jaký správce, za 

jakým účelem, v jakém rozsahu a jak dlouho budou jeho osobní údaje zpracovávány.
110

 

 

 Souhlas musí správce být schopen prokázat po celou dobu zpracování. Tato 

povinnost správce znamená, ţe souhlas musí být zdokumentován, byť by byl poskytnut 

konkludentně. V některých případech se můţeme setkat s předpokládaným souhlasem, 
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coţ je výslovně nevyjádřený nesouhlas (tzv. „opt-out“). Takový souhlas je vyuţíván 

např. v případě zpracování za účelem nabízení obchodu a sluţeb subjektu údajů, které je 

upraveno v ust. § 5 odst. 5 aţ 9 zákona o ochraně osobních údajů. Jedná se o náhradu 

informovaného souhlasu moţností dodatečně vyjádřit nesouhlas a omezit (nikoli 

ukončit) zpracování. Pro zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo 

sluţeb subjektu údajů, můţe správce nebo zpracovatel pouţít jméno, příjemní a adresu 

subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti 

s vlastní činností správce nebo zpracovatele. Správce nebo zpracovatel však nesmí tyto 

údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů nevyslovil souhlas. Nesouhlas se 

zpracováním je nutné vyjádřit písemně.
111

 

 

 V případě vyslovení nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, nesmí správce 

tyto údaje pouţívat za účelem nabízení obchodu nebo sluţeb, ale není vyloučeno jiné 

vyuţití (např. vyloučení moţnosti dalších neţádoucích nabídek).
112

 

 

 Ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů stanoví dále případy, 

kdy správce můţe zpracovávat osobní údaje, aniţ by disponoval souhlasem subjektu 

údajů:  

 

a) Jestliţe provádí zpracování nezbytné pro dodrţení právní povinnosti správce. 

 

b) Jestliţe je zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy, jejíţ smluvní stranou je 

subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na 

návrh subjektu údajů. 

 

c) 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. 
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d) 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. 

 

e) 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. 

 

f) 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, nebo 

 

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

 

 V případě zpracování citlivých osobních údajů, jsou právní tituly zpracování 

stanoveny pochopitelně striktněji, neboť zpracováním tohoto typu osobních údajů 

dochází k intenzivnějšímu zásahu do soukromí subjektu údajů. 

 

 Právní tituly opravňující správce ke zpracování citlivých osobních údajů jsou 

stanoveny v ust. § 9 zákona o ochraně osobních údajů: 

 

a)  Subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas, tento souhlas musí být 

přitom kvalifikovaný oproti „standardnímu“ souhlasu - souhlas musí být 

informovaný, tzn. 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. Správce je povinen předem subjekt údajů 

poučit o jeho právech podle § 12 a 21.  

 

b)  Je-li 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, 
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duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, ţe je nezvěstný nebo z jiných 

podobných důvodů. Na základě tohoto ustanovení tak bude moţno zpracovávat 

citlivé údaje především ve zdravotnictví. Správce musí ukončit zpracování 

údajů, jakmile pominou uvedené důvody, a údaje musí zlikvidovat, ledaţe by 

subjekt údajů dal k dalšímu zpracování souhlas. 

 

c) Jedná-li se o zpracování při zajišťování zdravotních sluţeb, ochrany veřejného 

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

zvláštního zákona nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu v jiných 

případech stanovených zvláštním zákonem. 

 

d) Je-li zpracování nezbytné pro dodrţení povinností a práv správce odpovědného 

za zpracování v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, stanovené zvláštním 

zákonem. 

 

e)  Jde-li 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. 

 

f)  Jedná-li se o údaje podle zvláštního zákona nezbytné pro provádění 

nemocenského pojištění, důchodového pojištění (zabezpečení), úrazového 

pojištění, 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. 

 

g) Týká-li se zpracování osobních údajů zveřejněných subjektem údajů. 

 

h)  Je-li zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků. 
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      ch) Jsou-li zpracovávány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního   

 zákona, nebo 

 

i)  jedná-li se o zpracování podle zvláštních zákonů při předcházení, vyhledávání, 

odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po osobách. 

 

 Zásadním principem při zpracování osobních údajů, tedy i citlivých údajů, bez 

odhledu na právní titul tohoto zpracování je pravidlo obsaţené v ust. § 10 zákona o 

ochraně osobních údajů, dle kterého „správce i 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 

života subjektu údajů.“ 

  

8.3.6 Povinnost zpracovávat pravdivé a přesné údaje 

 Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů zakládá správci 

povinnost zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které získal v souladu 

s tímto zákonem, ověřovat, zda jsou osobní údaje pravdivé a přesné. K této povinnosti 

patří téţ povinnost správce blokovat ty údaje, o nichţ zjistí, ţe s ohledem na stanovený 

účel nejsou pravdivé a přesné, takové údaje je nucen bez zbytečného odkladu opravit 

nebo doplnit. Informace o blokaci osobních údajů je správce povinen, bez zbytečného 

odkladu, předat všem příjemcům těchto údajů. V případě, ţe tyto údaje opravit či 

doplnit nelze, je povinen je bez zbytečného odkladu zlikvidovat. Nepravdivé, nepřesné 

nebo neověřené údaje lze zpracovávat pouze tehdy, pokud to dovolí zvláštní zákon. 

Takovýmto zákonem je např. zák. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských sluţbách České 

republiky, zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické sluţbě či zákon č. 273/2008 Sb., o 

Policii České republiky. Nepřesné osobní údaje musí být vţdy označeny. Oprávnění 

zpracovávat nepřesné osobní údaje mají pouze státní orgány, a to s ohledem na veškeré 

okolnosti dané věci. Jako příklad lze uvést např. trestní řízení, v rámci kterého dochází 

ke zjišťování skutkového stavu, o němţ nebudou důvodné pochybnosti, z čehoţ 

vyplývá, ţe ke zpřesňování údajů dochází aţ v průběhu řízení. 
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 Tato povinnost je stanovena rovněţ v čl. 6 odst. 1 písm. d) Směrnice č. 

95/46/ES, který říká, ţe „členské státy stanoví, že osobní údaje musejí být přesné, a je-li 

to nezbytné, i aktualizované, musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby nepřesné 

nebo neúplné údaje s ohledem na účely, pro které byly shromažďovány nebo dále 

zpracovávány, byly vymazány nebo opraveny“. Lze ji nalézt téţ v čl. 5 Úmluvy č. 108, 

kde je stanoveno „osobní údaje, které jsou předmětem automatizovaného zpracování, 

musí být přesné a pokud je to potřebné, udržované v aktualizovaném stavu“. 

 

 Povinnost zjišťovat přesnost a pravdivost osobních údajů je uvalena na vlastní 

zaměstnance správce, ale i na subjekty údajů (oznamovací povinnost). V praxi je nutné 

osobní údaje téţ ověřovat, přestoţe tato povinnost není dána zákonem, míra ověřování 

se potom odvíjí s ohledem na konkrétní zpracování. Povinnost ověřování je vţdy 

vztaţena na akt pořizování osobních údajů.
113

 

 

 Zákon o ochraně osobních údajů dále vyţaduje, aby správce osobních údajů 

prováděl, je-li to vzhledem k účelu nezbytné, také aktualizaci osobních údajů, tedy 

nápravu zjištěných nepřesností. Je pouze na správci, kdy bude aktualizaci provádět 

s ohledem na charakter zpracování. Aktualizace je nezbytná především v případě 

automatizovaného zpracování. V případě zjištění nepřesnosti správce učiní nezbytná 

opatření, tedy blokování, opravu či doplnění nebo likvidaci. 

 

8.3.7 Povinnost shromažďovat údaje odpovídající pouze stanovenému 

účelu a v rozsahu nezbytném pro naplněné stanoveného účelu 

 Zásadu obsahové přiměřenosti můţeme nalézt v ust. § 5 odst. 1 písm. d) zákona 

o ochraně osobních údajů, který ji implementoval z čl. 6 odst. 1 písm. c) Směrnice č. 

95/46/ES, který stanoví „povinnost zpracovávat osobní údaje přiměřené, podstatné, 

nepřesahující míru s ohledem na účel zpracování“. Tato povinnost bude porušena 

v případě, ţe od subjektu údajů a pro svou potřebu bude správce vyţadovat takový 

soubor údajů, jejichţ míra bude vzhledem k účelu zpracování nedůvodná a 
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nepotřebná.
114

 Smyslem této povinnosti je eliminovat případy neoprávněného 

zpracování osobních údajů a snaha omezit nepřiměřené zásahy do soukromí subjektu 

údajů. V případech, kdy je zpracování osobních údajů přípustné, se tento zákon snaţí o 

minimalizaci zásahů do soukromí subjektů údajů.  

 

 Důvodová zpráva k zákonu o ochraně osobních údajů dále říká, ţe „rozsah 

shromažďování osobních údajů je stanoven pouze zákonem (shromažďování prováděné 

státními a jinými orgány) nebo plyne z účelu, pro který jsou shromažďovány 

(shromažďování prováděné soukromými subjekty)“. Je tedy zřejmé, ţe jestliţe je účel 

zpracování stanoven zákonem, je správce tímto stanoveným účelem vázán.  

 

 Samotný pojem shromažďování je obsaţen v ust. § 4 písm. f) zákona o ochraně 

osobních údajů, jedná se o „postup správce, jehož cílem je získání osobních údajů za 

účelem jejich dalšího uložení na nosiči informací pro jejich okamžité nebo další 

zpracování“. 

 

 Přiměřenost zpracování se posuzuje vţdy s ohledem na stanovený účel, kaţdému 

samostatnému účelu bude odpovídat jiný rozsah nezbytných údajů. Kaţdý správce by 

měl shromaţďovat osobní údaje v nejmenším moţném rozsahu, při kterém lze 

dosáhnout zamýšleného účelu.
115

 

 

8.3.8 Povinnost uchovávat osobní údaje po nezbytnou dobu 

 Tato povinnost ukládá správci osobních údajů stanovit lhůtu, po kterou budou 

osobní údaje zpracovávány s tím, ţe po jejím uplynutí by měly být tyto údaje 

zlikvidovány. Takto stanovená lhůta by měla korespondovat se stanoveným účelem, 

tedy s obdobím, kdy má být účel naplněn. 

 

 Tuto lhůtu lze dle Jiřího Maštalky vymezit:  

                                                           
114
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1) stanovením doby trvání vztahu mezi subjektem a správcem 

 

2) na základě zákonných ustanovení (např. u mzdových listů uchovávaných pro 

účely daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, kdy zákon č. 582/1991 

Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v ust. § 35a odst. 4 písm. 

d) uvádí, ţe “mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely 

důchodového pojištění jsou organizace povinny uschovávat po dobu 30 

kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají a jde-li o mzdové listy 

nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění 

vedené pro poživatele starobního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků 

následujících po roce, kterého se týkají“ 

 

3) prostřednictvím vymezení lhůty, kdy lze nebo má smysl účinně chránit zájmy 

správce a dalších osob 

 

4) určením, po jakou dobu jsou údaje aktuální pro veřejnost 

 

 V případech, kdy zaměstnavatel zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců na 

základě vlastního rozhodnutí, měla by se doba uchování těchto údajů odvíjet od 

deklarovaného účelu zpracování. Své rozhodnutí o délce uchování osobních údajů by 

měl být správce schopen kdykoliv zdůvodnit, a to především v souvislosti s oznamovací 

a informační povinností. Po uplynutí doby uchování osobních údajů, nezbytné 

k dosaţení účelu zpracování, by měly být tyto údaje zlikvidovány.  

 

 Likvidace osobních údajů je stanovena v ust. § 4 písm. i) zákona o ochraně 

osobních údajů, dle kterého se jedná o „fyzické zničení nosiče, jejich fyzické vymazání 

nebo další trvalé vyloučení ze zpracování“. 
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 Po uplynutí stanovené doby mohou být osobní údaje uchovávány pro účely 

státní statistické sluţby, pro vědecké účely nebo pro archivnictví.
116

 

 

8.3.9 Povinnost zpracovávat osobní údaje v souladu s původním 

účelem 

 Ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů zakazuje 

správci shromaţďovat osobní údaje k deklarovanému účelu a následně je zpracovávat 

za účelem jiným. Výjimkou z tohoto zákazu je zpracování k jinému účelu neţ původně 

deklarovanému v mezích stanovených ust. § 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů 

117
, nebo pokud k odlišnému účelu zpracování dal souhlas subjekt údajů. Na základě 

stanoveného účelu správce osobních údajů v potřebném rozsahu shromáţdí a následně 

je povinen je zpracovávat k tomuto účelu. 

 

 Tato povinnost navazuje na povinnost stanovenou v ust. § 5 odst. 1 písm. a) a d) 

zákona o ochraně osobních údajů, dle kterého je správce povinen stanovit účel 

zpracování osobních údajů a rovněţ navazuje na povinnost shromaţďovat údaje 

odpovídající pouze stanovenému účelu.  

 

 Účelem takto stanovené povinnosti je, dle zákonodárce, snaha zamezit 

obcházení zákona o ochraně osobních údajů a snaha o zamezení libovůle správců 

osobních údajů, kteří by jinak mohli zpracovávat osobní údaje k jakýmkoliv účelům.  

Uvedené dokládá téţ další z povinností, kdyţ správce musí disponovat souhlasem 

subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, přičemţ subjekt tento souhlas uděluje 

na základě informace správce, k jakému účelu budou tyto údaje dále zpracovávány. Je 

tudíţ pouze na vůli subjektu údajů, zda udělí souhlas za tím kterým účelem zpracování. 
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 Správce můţe v rámci zpracování osobních údajů stanovit i více účelů takového 

zpracování, přičemţ je oprávněn získat osobní údaje subjektu pouze jednou a pouţít je 

ke všem těmto účelům, nikoliv ke kaţdému samostatně.
118

 

 

 Příkladem porušení této povinnosti je např. zveřejňování údajů o dluţnících 

s tím, ţe takové uveřejnění osobních údajů by bylo moţné pouze tehdy, pokud by mezi 

dluţníkem a věřitelem existovala smlouva, jejímţ obsahem by byl souhlas dluţníka 

s tímto uveřejněním. 
119

  

 

 Dalším případem by bylo neoprávněné vyuţití záznamu z kamery, který můţe 

být předán policii v souvislosti s vedením trestního řízení, ale uţ nesmí být uveřejněn 

v médiích či zpřístupněn na internetu. 
120

 

 

 

8.3.10 Povinnost shromažďovat osobní údaje otevřeně 

 Základním východiskem pro posuzování této povinnosti je legalita 

shromaţďování osobních údajů. Tato povinnost dále navazuje na povinnosti stanovené 

v ust. § 5 odst. 4 a ust. § 11 zákona o ochraně osobních údajů, které správci údajů 

ukládají povinnost informační. Obsahem této povinnosti je rovněţ povinnost 

zpracovávat osobní údaje za stanoveným účelem, ke kterému byly shromáţděny a 

povinnost informovat subjekt údajů. 

 

 Splnění povinnosti shromaţďovat osobní údaje pouze otevřeně, a nikoliv pod 

podmínkou jiného účelu nebo jiné činnosti, je podstatnou podmínkou efektivní činnosti 

v rámci ochrany osobních údajů. Správce osobních údajů je povinen jednat čestně a 

otevřeně, tedy nesnaţit se získat osobní údaje od subjektu těchto údajů podvodně. 
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 Zákonodárce v tomto případě vycházel z čl. 6 odst. 1 písm. a) Směrnice č. 

95/46/ES, dle které musí být osobní údaje zpracovávány korektně, dle čl. 5 písm. a) 

Úmluvy č. 108 musí být osobní údaje zpracovávány poctivě. 

 

 Příkladem porušení této povinnosti by byla situace, kdyby zaměstnavatel 

sledoval zaměstnance z důvodu ochrany svého majetku s tím, ţe by následně pomocí 

těchto záznamů kontroloval docházku svých zaměstnanců na pracoviště.
121

 

 

8.3.11 Povinnost nesdružovat osobní údaje  

 Zakotvení této povinnosti se zdá být nadbytečné, a to s ohledem na povinnost 

správce stanovenou v ust. § 5 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně osobních údajů, dle 

které je správce povinen shromaţďovat osobní údaje za stanoveným účelem. Výklad 

této povinnosti však v praxi nepůsobí ţádné potíţe a naopak správcům umoţňuje 

snadnější uchopení dané problematiky.
122

 

 

 K porušení této zásady však reálně nemůţe dojít, pokud je dodrţena shora 

uvedená povinnost správce shromaţďovat osobní údaje za stanoveným účelem, ke 

kterému byly shromáţděny. 

 

 Povinností správce nesdruţovat osobní údaje, které byly získány k různým 

účelům, vytváří zákonodárce překáţku, aby správci zabránil libovolně sdruţovat osobní 

údaje, které jsou předmětem jeho zpracování pro jím stanovený účel, s osobními údaji, 

které jsou předmětem jiného zpracování pro naplnění odlišného účelu. Pokud správce 

údajů stanoví účel zpracování osobních údajů, vzniká na straně subjektu údajů důvodné 

očekávání, ţe shromáţděné osobní údaje budou k tomuto účelu vyuţity. 

 

 Jen výjimečně lze na základě zákona vyuţívat a sdruţovat informace z různých 

evidencí, např. dle zák. č. 154/1994 Sb, o bezpečnostní informační sluţbě (ust. § 16 
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odst. 4)
123

. Sdruţovat osobní údaje k rozdílným účelům lze také na základě výjimek dle 

ust. § 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. 

 

8.3.12 Povinnost přijmout bezpečnostní opatření 

 Povinnost přijmout bezpečnostní opatření je obecnou povinností správce a 

zpracovatele osobních údajů. Správce i zpracovatel osobních údajů jsou povinni zajistit 

bezpečnost zpracovávaných údajů před jednáním úmyslným, nedbalostním a proti 

přírodním a jiným událostem, které by mohly způsobit zneuţití osobních údajů. 

Povinnost se vztahuje na správce i zpracovatele osobních údajů, neboť správce je 

povinen zvolit takového zpracovatele, který mu garantuje potřebnou míru bezpečnosti 

zpracování. Oba nesou objektivní odpovědnost za provedení náleţitých opatření 

vylučujících riziko související se zpracováním, přičemţ je nutné chránit jak samotné 

údaje, tak jejich nosiče. 

 

 Jedná se o povinnost absolutní, která platí po celou dobu zpracování, ale i po 

jeho ukončení. Rámec pro řádné zabezpečení osobních údajů je stanoven prostředky a 

způsobem zpracování osobních údajů, které zpravidla určuje správce.  Bezpečnostní 

opatření mají být přiměřená charakteru zpracování osobních údajů, musí být účinná 

vůči úmyslnému nebo nedbalostnímu jednání i vůči působení dalších činitelů. 

Posouzení rizik souvisejících se zpracováním osobních údajů je otázkou vyhodnocení 

konkrétní situace daného správce či zpracovatele. 

 

 Zákonodárce v tomto případě vycházel z čl. 17 Směrnice č. 95/46/ES, dle 

kterého různým typům zpracování a různým druhům zpracovávaných osobních údajů 

můţe být přiřazena různá úroveň ochrany. Členským zemím Evropské unie je uloţeno 

zajistit, aby kaţdý správce osobních údajů byl povinen přijmout taková opatření na 

ochranu osobních údajů, která by byla dostatečně účinná proti náhodnému nebo 

nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sledování nebo 

přístupu.  
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 Úmluva č. 108 v čl. 7 stanovuje povinnost učinit vhodná opatření na ochranu 

osobních údajů zpracovávaných v reţimu smlouvy o zpracování osobních údajů proti 

náhodnému nebo neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, neoprávněnému 

přístupu, změnám nebo šíření. 

 

 Cílem této povinnosti je zajistit, s ohledem na stav techniky a na náklady na 

provádění opatření, přiměřenou úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům vyplývajícím 

ze zpracování údajů a z povahy údajů, které mají být chráněny.
124

 

 

 K řádnému plnění této povinnosti musí být přijata odpovídající technická a 

organizační opatření. Nejběţněji pouţívaná opatření obsahuje formulář předtištěný 

Úřadem pro ochranu osobních údajů pro účely plnění oznamovací povinnosti správcem. 

V případě technických opatření se jedná o zabezpečení objektů a místností: zámky, 

mříţe, centrální pult ochrany, elektronické zabezpečení, bezpečnostní směrnice aj. U 

automatizovaného zpracování se jedná o: přístupová práva, bezpečnostní zálohy, 

antivirová ochrana, bezpečnostní směrnice, krytování aj.  

 

 Jednou ze základních povinností v pracovněprávních vztazích v souvislosti se 

zabezpečením ochrany osobních údajů je povinnost zaměstnavatele poučit své 

zaměstnance o podmínkách, na základě kterých mohou přicházet do styku s osobními 

údaji. Takové poučení je moţné zaměstnancům poskytnout např. prostřednictvím 

interního předpisu či v rámci školení. Chybným postupem je např. umístění kartotéky 

s údaji o zaměstnancích do veřejně přístupných prostor. 

 

8.3.13 Oznamovací povinnost  

 Tzv. registrační povinnost správce lze nalézt v ust. § 16 odst. 1 zákona o ochraně 

osobních údajů. Tato povinnost ukládá kaţdému, kdo hodlá jako správce zpracovávat 

osobní údaje nebo změnit jiţ registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou 

zpracování podle ust. § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu pro 
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ochranu osobních údajů před zpracováním osobních údajů. Oznamovací povinnost je 

nutné splnit ještě před zahájením zpracování.  

 

 Smyslem, této povinnosti je zajistit výkon dozoru Úřadu pro ochranu osobních 

údajů a současně zajistit eliminaci moţných případů neoprávněného zpracování, a to 

před započetím zpracování. Tato kontrola můţe probíhat i ze strany veřejnosti, neboť 

registr zpracovávání je ze zákona veřejně přístupný. Účelem této povinnosti je 

informovat zejména dotčené subjekty údajů, ale i další subjekty, pro které mohou být 

tyto informace relevantní. 

 

 Oznámení je povinen podat pouze správce, který jako jediný má k dispozici 

souhrnné poznatky o připravovaném zpracování osobních údajů.
125

  

 

 Samotné oznámení musí být písemné a musí obsahovat identifikační údaje 

správce, účel (účely) zpracování, kategorii subjektů údajů a osobní údaje, které se těchto 

subjektů dotýkají, zdroje osobních údajů, popis způsobu zpracování, místo (místa) 

zpracování osobních údajů, příjemce (kategorie příjemců) osobních údajů, 

předpokládané předání osobních údajů do zahraničí, popis opatření k zajištění ochrany 

osobních údajů. 

 

 Uvedená povinnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou 

součástí datových souborů veřejně přístupných na základě zvláštního zákona a těch, 

které správci ukládá zvláštní zákon. Dále se tato povinnost nevztahuje na zpracování, 

které sleduje politické, filosofické, náboţenské nebo odborové cíle prováděné v rámci 

oprávněné činnosti sdruţení, a které se týká pouze členů tohoto sdruţení nebo osob, 

které jsou se sdruţením v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností 

sdruţení (ani tyto osobní údaje nesmějí být zpřístupňovány bez souhlasu subjektů 

údajů).  
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 Správce tuto povinnost můţe plnit dopisem nebo pouţít formulář připravený a 

zveřejněný elektronicky Úřadem pro ochranu osobních údajů.
126

 

 

8.4 Práva subjektů zpracování  

 Prvním a nejdůleţitějším právem subjektů údajů je právo být informován o 

zpracování svých osobních údajů.  

 

 Tomuto právu odpovídá povinnost správce zakotvená v ust. § 11 odst. 1 a 2 

zákona o ochraně osobních údajů, která správci ukládá informovat subjekt údajů 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, dále by 

měl správce subjekt údajů informovat o moţnosti přístupu k jeho osobním údajům a o 

dobrovolnosti či povinnosti subjektu k poskytnutí osobních údajů.  

 

 Subjekt údajů lze povaţovat za informovaný v rozsahu parametrů souhlasu 

podle zákona o ochraně osobních údajů, tam, kde tomu tak není, poskytuje zákon o 

ochraně osobních údajů subjektu údajů další záruky s tím, ţe správci ukládá povinnost 

subjekt údajů výslovně informovat. 

 

 Správce je informační povinnosti zbaven v rozsahu stanoveném ust. § 11 odst. 3 

zákona o ochraně osobních údajů, a to za současného splnění dalších podmínek, kdy 

správce osobní údaje zpracovává výlučně pro statistické sluţby, vědecké či archivní 

účely a poskytování takových informací by vyţadovalo nadměrné úsilí nebo 

nepřiměřené náklady. Subjekt údajů nemusí být informován také tehdy, pokud jsou 

osobní údaje jiţ známy.
127

 

 

 Toto právo dává subjektu údajů moţnost svobodně se rozhodnout, zda za daných 

podmínek své osobní údaje správci poskytne či nikoliv. V případě, kdy by správce 
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údajů nesplnil informační povinnost uloţenou mu zákonem, bylo by moţné zpochybnit 

téţ platnost souhlasu subjektu údajů. 

 

 Dle autorů Matoušové a Hejlíka by měl být subjekt údajů informován o 

připravovaném nebo jiţ realizovaném zpracování osobních údajů. Rozdílný názor mají 

autoři Janečková a Bartík, dle kterých by měl být subjekt o zpracování informován jiţ 

při samotném shromaţďování osobních údajů.  

 

 Dle mého názoru by k informování subjektu údajů mělo dojít jiţ v průběhu 

shromaţďování osobních údajů, byť je zde moţnost, ţe k samotnému zpracování 

nemusí dojít. V daném případě by na prvním místě měl být především zájem subjektu 

údajů, a tedy jeho moţnost se proti tomuto zpracování jiţ před jeho zahájením bránit. 

Není moţné, aby se subjekt údajů na základě informací poskytnutých správcem o tomto 

zpracování dozvěděl při zpracování, které jiţ bylo realizováno, samotná informační 

povinnost a moţnost udělit či neudělit souhlas by tímto ztrácela na významu a práva 

subjektu údajů by tak byla poškozena. 

 

 S právem subjektu být informován o zpracování svých osobních údajů je spjato 

téţ jeho právo udělit souhlas se zpracováním, o kterém jiţ bylo pojednáváno 

v předchozí části této práce. 

 

 Dalším právem subjektu údajů je jeho právo přístupu k osobním údajům. Toto 

právo dává subjektu údajů moţnost aktivně se podílet na ochraně svých práv, neboť 

dává subjektu moţnost nárokovat si opravu chybných osobních údajů a poskytuje 

subjektu údajů i další práva stanovená ust. § 21 zákona o ochraně osobních údajů. 

Tomuto právu odpovídá povinnost správce zakotvená v ust. § 11 odst. 1 zákona o 

ochraně osobních údajů, která správci ukládá povinnost informovat subjekt o moţnosti 

jeho přístupu k osobním údajům, tato povinnost musí být správcem splněna před 

zahájením zpracování, ale pouze v tom případě, kdy se subjekt na správce údajů 

s takovou ţádostí obrátí. 
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 Přístup k osobním údajům subjektu můţeme rozlišit na přímý a nepřímý. 

V případě přímého přístupu se subjekt obrací přímo na správce osobních údajů, který 

subjektu odpovídá. Nepřímý přístup je zprostředkován prostřednictvím nezávislého 

orgánu a odpověď obsahuje pouze informaci, zda je zpracování legální či není. 

 

 Samotný přístup k osobním údajům je zakotven v ust. § 12 zákona o ochraně 

osobních údajů, který v odstavci 2 uvádí obsah informace, kterou by měl správce 

subjektu údajů k jeho dotazu poskytnout. Takto vymezený rozsah informací mu 

poskytuje základ pro případné uplatňování dalších práv, např. na opravu, blokování či 

likvidaci nepřesných osobních údajů.  

 

 Tato povinnost správce můţe být přenesena téţ na zpracovatele a správci jejím 

splněním vzniká právo na přiměřenou náhradu nákladů. 

 

 Omezit toto právo lze pouze v případě, pokud to představuje nezbytné opatření 

v demokratické společnosti v zájmu ochrany bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, 

měnových zájmů státu, potírání trestné činnosti, v zájmu ochrany práv a svobod 

jiných.
128

 

 

 Další práva subjektu údajů jsou upravena v ust. § 21 zákona o ochraně osobních 

údajů. Subjekt údajů má moţnost poţádat správce údajů o vysvětlení, v případě, ţe se 

domnívá, ţe zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a 

osobního ţivota nebo v rozporu se zákonem. Subjekt údajů má rovněţ moţnost 

poţadovat odstranění takto vzniklého stavu, a to blokováním, opravou, doplněním nebo 

likvidací osobních údajů. Subjekt údajů má právo domáhat se svých nároků u správce i 

zpracovatele osobních údajů, jejichţ odpovědnost je objektivní a jsou odpovědni 

solidárně. Volba způsobu nápravy je věcí správce, a to s ohledem na konkrétní 

okolnosti.  
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 Subjekt údajů má také právo obrátit se na kontrolní orgán - Úřad pro ochranu 

osobních údajů s ţádostí o nápravu závadného stavu. Toto právo vzniká subjektu údajů 

v okamţiku, kdy tento zjistí, ţe v rámci zpracování došlo k porušení povinností 

stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Ţadateli následně vzniká právo být 

informován o tom, zda k prošetření došlo, Úřad pro ochranu osobních údajů se však 

ţádostmi zabývá pouze v odůvodněných případech. V případě, ţe subjekt údajů není 

s postupem Úřadu pro ochranu osobních údajů spokojen, má moţnost obrátit se na 

Evropského inspektora ochrany osobních údajů. 

 

9. Případy zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích – 

povaha sledování, odposlechů a záznamů projevů zaměstnance 

Zaměstnavatelé si nárokují právo kontrolovat komunikování svých zaměstnanců 

nejen uvnitř podniku či úřadu, ale také ve vnějších vztazích. Tento postup odůvodňují 

tím, ţe se musí chránit jak proti neţádoucím vlivům zvenčí, tak i vůči zneuţívání 

telefonu, e-mailu atd. Jde o postoj jistě pochopitelný, protoţe, pokud nebereme v úvahu 

pouze finanční stránku věci, musí chránit skutečnosti, které jsou utajovány (např. 

obchodní tajemství), pověst úřadu, dobré jméno firmy a další důleţité hodnoty. 

Dalšími legitimními důvody zaměstnavatele mohou být: 

a) kontrola, zda nedochází k úniku důvěrných informací zaměstnavatele pro 

soukromé účely. 

b) kontrola, zda nedochází k uţívání zařízení zaměstnavatele pro soukromé účely. 

c) kontrola, jakým způsobem tráví zaměstnanec svoji pracovní dobu 

 

9.1 Kontrola prováděná kamerovými systémy 

 Moderním fenoménem jsou především kamery, které bývají umístěny na 

veřejných prostranstvích a slouţí například policii, obcím nebo také soukromým 

firmám. V České republice takových zařízení denně přibývá a je patrné, ţe lidé se 

podvědomě začínají obávat o své soukromí a cítí se být určitým způsobem stísněni ve 
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svých základních právech. Kamerové systémy mají i svá pozitiva, a to především 

v oblasti prevence kriminality. 

 Kamery se postupem doby dostaly i na pracoviště a začalo je vyuţívat mnoho 

zaměstnavatelů za účelem monitorování svých zaměstnanců. Zaměstnavatel, který 

vyuţívá tento způsob kontroly pracovníků, jej patrně uţívá ke dvěma účelům: 

- ke kontrole toho, zda zaměstnanci skutečně plně vyuţívají pracovní dobu 

výhradně k pracovním účelům. 

- ke sledování návštěv, zejména pak k ochraně majetku, a to především 

k předcházení krádeţím. 

Pro zodpovězení otázek, zda a v jaké míře je instalace kamerového systému moţná, je 

třeba rozlišovat dvě různé situace: 

- kamery pouze zachycují dění na pracovišti s tím, ţe na určitém místě je určený 

zaměstnanec, jehoţ povinností je průběţně sledovat obrazovky, na něţ je obraz 

z kamer přenášen (jedná se o jakousi průběţnou on-line kontrolu), ze sledování 

není pořizován ţádný záznam (např. na video nebo film). 

- o zachycovaném dění je pořizován obrazový záznam, určený k archivaci a 

případnému pouţití např. pro účely zajištění (zpětného dohledání), kdo byl 

odpovědný za krádeţ, jeţ se na pracovišti stala. 

 Jde tedy o značně citlivou problematiku, která má i ústavní aspekty, dochází ke 

střetu zájmu zaměstnanců jako fyzických osob, které mají ústavně zaručená osobnostní 

práva (např. na soukromí, ochranu cti nebo projevů osobní povahy), se zájmy 

zaměstnavatele, jehoţ cílem je především efektivita práce jeho zaměstnanců a rovněţ 

také ochrana jeho majetku. V případě střetu těchto zájmů získávají přednostní postavení 

osobnostní práva zaměstnanců, jelikoţ jsou, dle literatury, společensky významnější, 

kvalitativně a kvantitativně funkčně vyšší. 
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 Zaměstnavatel by proto měl v případě, ţe se rozhodne pro instalaci kamerových 

systémů na pracovišti zohlednit relevantní právní předpisy.
129

 

 Jak jiţ bylo výše řečeno, zaměstnavatel nesmí bez důvodu spočívajícího ve 

zvláštní povaze jeho činnosti narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve 

společných prostorách zaměstnavatele tím, ţe jej podrobuje otevřenému nebo skrytému 

sledování. Kamerový systém bezpochyby takovým zařízením je. V tomto případě není 

moţné kamery instalovat, přestoţe by zaměstnavatel měl předchozí souhlas 

zaměstnance, neboť zaměstnanec by se tímto souhlasem předem vzdával svého práva na 

ochranu soukromí na pracovišti. Rovněţ není moţný ani souhlas všech zaměstnanců, 

ledaţe by toto odchýlení bylo ku prospěchu zaměstnanců. Z tohoto vyplývá, ţe zákaz, 

který je obsaţený v ust. § 316 odst. 2 zákoníku práce, je zákazem kogentním, a tudíţ 

není moţné se od něj odchýlit. 

Jedinou moţností potom zůstává výše zmíněná výjimka spočívající ve zvláštní 

povaze činnosti zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel shledá, ţe se tato výjimka 

vztahuje na něj, potom si musí uvědomit, ţe vstupuje do sféry působnosti zákona o 

ochraně osobních údajů. Provozování kamerového systému je totiţ povaţováno za 

zpracovávání osobních údajů. Jedná se v podstatě o automaticky provozovaný technický 

systém, který neustále sbírá jak obrazové, tak zvukové záznamy na pracovišti. Lze jej 

provozovat formou tzv. pasivního monitorování prostoru nebo pořizováním cílených 

záběrů, případně reportáţním způsobem. 

Ne vţdy se ovšem jedná o zpracovávání osobních údajů. Zákon o ochraně 

osobních údajů stanoví, ţe osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného 

nebo určitelného subjektu údajů. O osobní údaje se tedy jedná pouze tehdy, lze-li na 

jejich základě přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Ta je 

identifikovatelná tehdy, jestliţe z předmětného záznamu jsou znatelné její rozpoznávací 

znaky (zejména obličej) a na základě těchto rozpoznávacích znaků s dalšími 

disponibilními znaky, je moţná její další identifikace. 
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Na základě výše uvedeného lze říci, ţe pokud podle zaznamenaných údajů 

nebude moţné fyzickou osobu identifikovat, informace obsaţené na záznamech 

nedosahují kvality osobního údaje, neboť danou osobu nelze na základě těchto údajů 

ztotoţnit. 

Je však nepochybné, ţe veškeré tyto kamerové záznamy vedou k zachycování 

znaků, prostřednictvím kterých bude moţné daný subjekt ztotoţnit, tudíţ se v kaţdém 

případě jedná o potencionální osobní údaj. Presumuje se zároveň určité vyuţívání těchto 

záznamů a jejich shromaţďování nebo další způsob nakládání s nimi. Zaměstnavatel se 

tedy instalováním kamerového sledovacího systému stává správcem osobních údajů a 

vztahují se na něj povinnosti s touto funkcí spojené, a které vyplývají z ust. § 4 písm. j) 

zákona o ochraně osobních údajů. 

O zpracování osobních údajů se nejedná v případě pouhého monitorování 

sledovaných míst pomocí kamerového systému bez pořizování záznamu, jeho následné 

zpracování a vyhodnocování. 

Dle stanoviska č. 1/2006 Úřadu pro ochranu osobních údajů samotné kamerové 

sledování fyzických osob (monitorování) není zpracování osobních údajů podle zákona 

o ochraně osobních údajů, protoţe postrádá podmínky pro zpracování údajů ve smyslu § 

4 písm. e) tohoto zákona. Není splněna podmínka dalšího zpracování osobních údajů, 

které správce automaticky provádí s osobními údaji.  

Pokud by kamerový systém měl být souladný se zákonem, musí si zaměstnavatel 

nejprve definovat důvod jeho zavedení, prostory, kde bude zaveden a pravidla 

zaznamenávání. Kamerový systém by měl být pouţíván zejména tak, aby nedošlo 

k zásahu do ochrany soukromí zaměstnance, a jen tehdy, pokud není moţné jinak 

dosáhnout účelu, který je tím sledován. Zaměstnavatel by si měl uvědomit, ţe kamerový 

systém nemůţe zavést tajně, coţ je upraveno ve výše zmiňovaném zákonu o ochraně 

osobních údajů. Zavedení kamerového systému by mělo být projednáno se zástupci 

zaměstnanců, případně přímo se zaměstnanci konkrétního pracoviště, případně 

s odborovou organizací, pokud se v podniku nachází. Informaci o monitorování 

pracoviště lze zahrnout například do různých školení zaměstnanců, čímţ bude splněna 

informační povinnost. 
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9.2 Kontrola telekomunikačních zařízení 

 V případě kontroly telekomunikačního provozu se dle ust. § 2 odst. 5 zákona o 

telekomunikacích, se telekomunikační sluţbou rozumí sluţba, jejíţ poskytování spočívá 

zcela nebo zčásti v přepravě nebo směřování informací telekomunikačními sítěmi třetím 

osobám. Telekomunikačním provozem tedy budeme rozumět telefon, fax, dálnopis, e-

mail, Internet, SMS zprávy, pager, radiové vysílání apod. Na obsah této komunikace se 

vztahuje rovněţ telekomunikační tajemství podle ust. § 84 zákona o telekomunikacích. 

V úvahu přichází také ochrana dle ust. § 182 a ust. § 183 zák. č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku (dále téţ trestní zákoník). 

V případě monitorování telekomunikačního provozu zaměstnavatelem, je třeba 

si uvědomit, ţe pokud by zaměstnavatel odposlouchával obsah telefonních hovorů, 

spáchal by tak trestný čin. Skutková podstata ust. § 182 trestního zákoníku však není 

naplněna v případě, ţe by pouze zaznamenával, obvykle pomocí technického zařízení, 

čísla stanic, na která zaměstnanci volají, v tomto případě by se opět mohlo jednat o 

informační systém obsahující osobní údaje, a to z hlediska zaměstnance, nikoliv 

volaných osob, identifikovaných pouze číslem. 

Na monitorování obsahu e-mailů zasílaných zaměstnanci z počítačů 

zaměstnavatele se vztahuje také ochrana podle trestního zákoníku, ovšem pouze 

v případě, ţe budou tyto zprávy předávány veřejným zařízením. Nebudou tedy chráněny 

zprávy přenášené v rámci neveřejné sítě (LAN, WAN, intranet apod.), například 

v rámci určité organizace, kde chybí tento znak veřejnosti.  

Bude-li zaměstnavatel pouze zjišťovat e-mailovou adresu, na níţ byla nějaká 

zpráva zaslána, bude v postatě ve stejném postavení jako v případě, kdy kontroluje 

telefonní čísla, volaná z určitého aparátu. Takovou kontrolou by se nepochybně 

nedopouštěl porušení tajemství dopravovaných zpráv. Případně můţe zcela legálně 

blokovat odesílání pošty ne určité adresy nebo moţnost připojení se na určité domény 

v Internetu, podobně jako modernější telefonní ústředny umoţňují zablokovat volání 

určitých čísel či skupin čísel. 
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Problém však tkví v technické povaze Internetu, resp. e-mailu, z jedné strany je 

napsána pomocí počítače a speciálního programu pro elektronickou poštu zpráva, která 

je prostřednictvím Internetu a jeho protokolu TPC/IP odeslána a na druhé straně 

adresátem přijata opět prostřednictvím počítače. Text je přitom v počítači odesílatele, 

příjemce a často v uzlech a na své cestě zachováván a jako takový můţe být jeho obsah 

předmětem kontroly. 

Otázkou je, jak určit, kdy se na zprávu zaslanou prostřednictvím Internetu 

vztahuje telekomunikační tajemství. Zřejmě tomu nebude v okamţiku, kdy byla 

napsána, uloţena v paměti počítače a kdy ji lze vytisknout či přečíst na obrazovce. Tuto 

situaci lze přirovnat k napsanému dopisu, který doposud nebyl vhozen do schránky. O 

podání zásilky prostřednictvím Internetu lez hovořit tehdy, kdyţ je zadán příslušný 

povel (tj. stisknutí „Odeslat“, „Send“ nebo „Odpovědět“) a text je tak zaslán adresátovi. 

Taková zpráva podléhá ochraně dle ust. § 182 trestního zákoníku. 

Zaměstnavatel má rovněţ právo určit, ţe všechny odesílané zprávy budou 

odcházet přes jedno určité centrum, ve kterém budou evidovány adresy, kam jsou 

zprávy zasílány a kde budou tyto adresy také archivovány. Vzhledem k povaze těchto 

adres nevznikne informační systém, ale můţe se na něj vztahovat zákon o ochraně 

osobních údajů
130

. 

Co se týká IP-adres 
131

 a jejich monitorování zaměstnavatelem (v podstatě tedy 

zjišťování internetových adres, na které se zaměstnance připojuje), zde je situace 

jasnější. Zaměstnavatelé nejsou osoby, které vykonávají telekomunikační činnost ve 

smyslu ust. § 84 telekomunikačního zákona, sledování, případně zaznamenávání IP-

adres není za této situace předmětem telekomunikačního tajemství podle 

telekomunikačního zákona, ale mohl by být systémem informačním.
132

 

Specifickým a velmi aktuálním problémem, kterým se chci zabývat je, zda se 

vţdy při kontrole těchto e-mailových zpráv, jedná o zpracování osobních údajů. O 

zpracovávání osobních údajů by se jednalo tehdy, jestliţe by zaměstnavatel 

                                                           
130

  Mates, Pavel a Vladimír Smejkal. Jsou poštovní a elektronické adresy osobními údaji?. Connect. 1997, 
roč. 1997, č. 12. 
131

 Jednoznačná adresa zařízení připojeného do sítě Internet-nejčastěji serveru. 
132

 Mates, Pavel a Vladimír Smejkal. Právní ochrana a monitorování písemností a telekomunikací. Právní 
rozhledy. 2001, roč. 2001, č. 11. 
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systematicky monitoroval své zaměstnance a takto získané údaje dále zpracovával, 

tehdy by se na něj v plném rozsahu vztahoval zákon o ochraně osobních údajů. Pokud 

by ovšem zaměstnavatel kontroloval tuto poštu pouze nahodile, například tehdy, pokud 

by byl zaměstnanec z důvodu nemoci dlouhodobě nepřítomen na pracovišti a 

zaměstnavatel si potřeboval vyřídit příchozí poštu, o zpracování osobních údajů by se 

zřejmě nejednalo. Soukromí zaměstnance by i v tomto případě bylo ovšem nadále 

chráněno ustanoveními Listiny, a to především čl. 10 odst. 2, kde je řečeno, ţe kaţdý 

má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného 

ţivota. 

Je nutné říci, ţe zaměstnavatel v ţádném případě nesmí kontrolovat obsah e-

mailových zpráv svých zaměstnanců, co se týče kontroly počtu těchto zpráv, ať jiţ 

odchozích či příchozích, pak je povinen o tom zaměstnance včas a řádně informovat. 

Lze přiměřeně očekávat, ţe zaměstnanci budou vyuţívat pracovní e-mail rovněţ 

k soukromým účelům. Striktní zákaz tohoto způsobu vyuţití pracovních e-mailů zřejmě 

není nejlepším řešením. Zaměstnavatelé by měly stanovit určitá pravidla pro vyuţívání 

těchto prostředků, a to především prostřednictvím vnitřních předpisů, se kterými budou 

zaměstnanci seznámeni. Dle ust. § 316 zákoníku práce by v kaţdém případě měla stačit 

pouze kontrola namátková, jednorázová. 

 Rozvíjející se výpočetní technika a snaha o zvýšení efektivity práce umoţňuje 

zaměstnavatelům zavádět elektronickou poštu na většinu pracovišť. Pokud jde o 

monitorování elektronické pošty zaměstnanců ze strany jejich zaměstnavatelů, je nutno 

mít na zřeteli, ţe i elektronická pošta je poštou a i písemnosti v elektronické podobě 

jsou písemnosti (ve smyslu ust. § 40 občanského zákoníku) a i pro ně platí podobná 

pravidla jako pro ostatní písemnosti. Při posuzování otázky monitorování elektronické 

pošty je nutno vzít především v úvahu čl. 13 Listiny. Na něj navazuje ust. § 12 

občanského zákoníku, které mimo jiné stanoví, ţe písemnosti osobní povahy smějí být 

pořízeny nebo pouţity jen se svolením fyzické osoby, jíţ se týkají. Svolení není třeba 

tehdy, pouţijí-li se písemnosti osobní povahy k účelům úředním na základě zákona. 

Z uvedených ustanovení, a především z čl. 13 Listiny je patrné, ţe se jedná o tzv. 

osobnostní právo a o základní lidské právo. Dále je z těchto ustanovení zřejmé, ţe 

dopadají na kaţdého, tedy i na zaměstnavatele, který tato ustanovení musí respektovat. 
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V diskusi o tom, zda soukromá zpráva doručená zaměstnanci pomocí elektronických 

komunikačních sítí je i po doručení zprávou soukromou, či nikoliv, je nutno vzít 

v úvahu Směrnici č. 2002/58/ES, kterou musela Česká republika promítnout do svého 

právního řádu před vstupem do Evropské Unie.  

V úvodních ustanoveních této směrnice se říká: „Koncové zařízení uživatelů 

elektronických komunikačních sítí a jakékoliv informace uchovávané na takovém 

zařízení tvoří součást soukromí uživatelů, které je chráněno v souladu s Evropskou 

úmluvou na ochranu lidských práv a základních svobod. Tzv. špehovací software, 

webové štěnice, skryté identifikátory a jiné podobné nástroje mohou pronikat do 

koncového zařízení uživatele bez jeho vědomí s cílem získat přístup k informacím, 

uchovávat skryté informace nebo sledovat činnost uživatele a mohou vážně narušit 

soukromí těchto uživatelů. Použití takových nástrojů by mělo být povoleno pouze 

k oprávněným účelům s vědomím uživatelů, kterých se dotýká“.  

Ve smyslu této směrnice je uţivatelem jakákoliv fyzická osoba pouţívající 

veřejnou elektronickou komunikační sluţbu pro soukromé i obchodní účely, přičemţ 

není nezbytně nutné, aby byla účastníkem této sluţby. 

Na druhé straně je nutno vnímat i to, ţe zaměstnavatel má právo sledovat u 

svých zaměstnanců dodrţování pracovní doby a její vyuţití. Pro výkon práva však nemá 

zaměstnavatel právo sledovat, monitorovat a zpracovávat obsah korespondence svých 

zaměstnanců. Zaměstnavatel by případně mohl pouze sledovat počet e-mailů došlých a 

odeslaných u svých zaměstnanců a poţadovat, aby své soukromé záleţitosti v pracovní 

době a na pracovišti vyřizovali v přiměřené a více méně nezbytné míře, neboť, jak bylo 

výše uvedeno, ani pracovněprávní vztah neodstraňuje právo na přiměřené soukromí 

zaměstnance. O svém záměru či praxi sledovat četnost přijímaných či odesílaných e-

mailových zpráv by měl zaměstnavatel předem své zaměstnance uvědomit, a to nejlépe 

při navazování pracovního vztahu. K uvedenému účelu by měla existovat obecná 

pravidla pro zaměstnavatele i zaměstnance, z nichţ by mělo být jasné, ţe obsah pošty je 

chráněn a ţe ve vztahu k němu se ctí listovní tajemství i ochrana osobních údajů. 

V případě zavedení zmíněného kamerového systému, je zaměstnavatel tuto 

skutečnost povinen oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v této souvislosti je 
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povinen vyplnit registrační formulář. Po obdrţení tohoto formuláře Úřad pro ochranu 

osobních údajů zhodnotí, zda zaměstnavatel neporušuje podmínky pro ochranu 

osobních údajů, které jsou stanoveny v zákoně o ochraně osobních údajů. 

Největší problém při vlastní realizaci zavedení kamerového systému na 

pracovišti, je v nejasné právní úpravě souhlasu zaměstnance se sledováním. Podle ust. § 

316 odst. 3 zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o 

rozsahu kontroly a způsobu jejího provádění. Pokud tedy zaměstnavatel splnil 

podmínku závaţného důvodu k zavedení kontrolních mechanismů, postačí ke splnění 

informační povinnosti pouze oznámit zaměstnanci sledování daného prostoru 

kamerovým systémem, nikoliv jeho souhlas. Dle stanoviska Úřadu na ochranu osobních 

údajů č. 1/2006, musí být subjekt vhodným způsobem informován. Většinou je to 

řešeno prostřednictvím výstraţné tabulky s textem nebo kombinací piktogramů. 

Mnohdy jsou zaměstnanci informováni jiţ při nástupu v pracovní smlouvě, kdy jsou 

odkázáni na příslušnou směrnici, která je zařazena do osnov pro školení zaměstnanců.  

Občanský zákoník v ust. § 12 stanoví, ţe obrazové a zvukové záznamy týkající 

se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořizovány pouze s jejím 

souhlasem. V praxi se jedná především o často diskutované sprch, umývárny, šatny 

nebo toalety, kdy uţívání kamerového systému je výslovně podmíněno souhlasem 

zaměstnance. 

Pokud se zaměstnanec domnívá, ţe zavedením tohoto systému došlo k porušení 

jeho práv a jednání zaměstnavatele povaţuje za zásah do ochrany osobnosti a narušení 

soukromí, má právo se na zaměstnavateli domáhat, aby od takového jednání upustil, a 

můţe podat stíţnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ten pak můţe udělit 

provozovateli kamerových systémů poměrně vysoké pokuty aţ do několika set tisíc 

korun aţ po deset milionů korun.
133

 

V rámci kontroly telekomunikačních zařízení bych ráda zmínila rozhodnutí 

Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 11.11.2010 č.j. 4 C 247/2009-67, kterým 

byla zamítnuta ţaloba, kterou by bylo soudem určeno, ţe okamţité zrušení pracovního 

poměru dané ţalobci, jako zaměstnanci, ţalovaným, jako zaměstnavatelem, je neplatné.  
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 Olexa, Luděk. K užívání kamerových systémů na pracovištích z hlediska ochrany osobních údajů. 
Bezpečnost a hygiena práce *online+. 2008, roč. 2008, č. 11 [cit. 29.11.2012]. 
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Důvodem okamţitého zrušení pracovního poměru byla skutečnost, ţe ţalobce 

v období od 1.9.2009 do 30.9.2009 strávil v pracovní době celkem 102,97 hodin 

neefektivní prací na počítači, kde si prohlíţel internetové stránky. Ţalobce měl v tomto 

případě za to, ţe nebyly naplněny podmínky pro tento způsob ukončení pracovního 

poměru a výsledky společnosti, která kontrolu prováděla, jsou nepřezkoumatelné. Dle 

pokynů zaměstnavatele byla jednou ze základních povinností zaměstnance povinnost 

plně vyuţívat pracovní dobu a pracovní prostředky k vykonávání svěřených prací, 

střeţit a ochraňovat majetek zaměstnavatele a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele. Zaměstnanec nesmí pouţívat internetové stránky s pochybným či 

citlivým obsahem, nebo stránky typu on-line zpravodajství, sledování TV přes internet 

nebo poslech rozhlasu přes internet. 

Ţalovaný se ţalobcem okamţitě zrušil pracovní poměr pro porušení povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť 

hrubým způsobem, kterého se ţalobce dopustil v období od 1. 9.2009 do 30. 9.2009, 

kdyţ strávil celkem 102,97 hodin neefektivní prací na počítači, kdy prohlíţel stránky 

Auto-moto (29,10 hod.), Bulvární a zpravodajské servery (22,10 hod.), odesíláni SMS a 

MMS (6,61 hod.), soukromé e-maily (4,18 hod.), hraní on-line her (4,92 hod.), 

přehráváním multimédií (1,68 hod.) a prohlíţením obrázků a fotografií (1,82 hod.). 

Ţalobce tudíţ strávil celkem 13 pracovních dnů mimopracovní činností a pouze 8 

pracovních dnů vykonával svou práci. 

Ţalobce o sledování svého pracovního počítače nevěděl. Důkaz poskytnutý 

prostřednictvím produktu s názvem eDetektiv je neobjektivní a jeho výsledky jsou 

nepravdivé. 

Okresní soud v Jindřichově Hradci dospěl k závěru, ţe v daném případě nejde o 

zaměstnavatele se zvláštní povahou činnosti ve smyslu ust. § 316 odst. 2 zákoníku 

práce. Dále však konstatoval, ţe důkaz provedený prostřednictvím výstupů produktu 

eDetektiv, je v projednávané věci přípustný, neboť ţalobcovo soukromí narušeno 

nebylo, kdyţ získaná data obsahovala pouze název okna programu, ţádné bliţší, 

konkrétnější a podrobnější údaje, přičemţ ţádným způsobem nezasáhla a nerozkryla 

obsah zpráv. Soud tudíţ měl za prokázané, ţe ţalobce v období od 1.9.2009 do 30. 

9.2009 strávil 102,97 hod. neefektivní prací. Ţalobce tak porušil zákaz uţívat pro svou 
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vlastní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele a plně nevyuţíval 

pracovní dobu. S ohledem na vysoký počet hodin mimopracovní činnosti, je nutno toto 

jednání posuzovat jako zvlášť hrubé porušení povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k ţalobcem vykonávané práci, kdy ţalovaný neodváděl práci, 

ač za ní byl placen. Po zaměstnavateli tudíţ nelze spravedlivě poţadovat, aby ţalobce 

zaměstnával aţ do uplynutí výpovědní doby.
134

 

Shora citované rozhodnutí Okresního soudu v Jindřichově Hradci bylo 

k odvolání ţalobce potvrzeno Krajským soudem v Českých Budějovicích, a to 

rozhodnutím ze dne 22.2.2011 č.j. 19 Co 260/2011-103, kdy Krajský soud v Českých 

Budějovicích potvrdil závěry soudu okresního ohledně přípustnosti důkazu 

provedeného prostřednictvím produktu eDetektiv. Tento závěr zdůvodnil krajský soud 

tím, ţe v případě předmětné kontroly práce na počítači nejde ani o odposlech, ani o 

záznam telefonických hovorů, nejde o kontrolu elektronické pošty nebo kontrolu 

listovních zásilek, nešlo ani o skryté sledování ve smyslu ust. § 316 odst. 2 zákoníku 

práce a nebyly činěny záznamy projevů osobní povahy, i kdyţ důkaz byl pořizován bez 

souhlasu a vědomí ţalobce. 
135

 

Proti shora uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu bylo ţalobcem následně 

podáno dovolání, o kterém bylo Nejvyšším soudem rozhodnuto prostřednictvím 

rozsudku ze dne 16.8.2012 č.j. 21 Cdo 1771/2011-123. Nejvyšší soud dovolání ţalobce 

zamítnul s tím, ţe cílem kontroly prováděné zaměstnavatelem nebylo zjišťování obsahu 

e-mailových zpráv, obsahu SMS nebo MMS, nýbrţ toliko zjištění, zda zaměstnanec 

respektuje (a kdyţ nerespektuje, tak v jaké míře) zákaz uţívat pro svou vlastní potřebu 

výpočetní techniku zaměstnavatele, včetně jeho telekomunikačních zařízení, vyplývající 

se zákona, a to s přihlédnutím k zákazu stanoveným v interním předpisu 

zaměstnavatele. Je tudíţ zřejmé, ţe prováděná kontrola směřovala toliko k ochraně 

majetku zaměstnavatele. V projednávané věci se jednalo o kontrolu dodrţování zákazu 

uvedeného v ust. § 316 odst. 1 zákoníku práce, jejíţ výkon zákon zaměstnavateli 

                                                           
134

 Rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 11.11.2010 č.j. 4 C 247/2009-67 
135

 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22.02.2011, č.j. 19 Co 260/2011-103 



 

146 
 

umoţňuje, a nikoliv o sledování soukromí (soukromých aktivit) zaměstnance, míra 

zásahu do soukromí zaměstnance byla zcela zanedbatelná.
136

 

Předmětná právní věc byla projednávána téţ před Ústavním soudem České 

republiky, který o ústavní stíţnosti ţalobce rozhodl usnesením ze dne 7.11.2012 sp. zn. 

I. ÚS 3933/12, kterým ústavní stíţnost odmítnul. V odůvodnění tohoto usnesení Ústavní 

soud ČR uvedl, ţe návrh stěţovatele je zjevně neopodstatněný, neboť jak rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR, tak rozhodnutí soudu prvního stupně i soudu odvolacího 

nevybočují z mezí ústavnosti. Ústavní soud tudíţ neshledal ţádné porušení základních 

práv stěţovatele, daných ústavními zákony nebo mezinárodními smlouvami, kterými je 

Česká republiky vázána.
137

 

Na tomto místě bych dále ráda zmínila názor autora Jakuba Morávka, který se, 

mimo jiné, zabýval přípustností záznamů z kamerových systémů jako důkazních 

prostředků. Zmiňovaný autor zastává názor, ţe záznam z kamerového systému lze jako 

důkazní prostředek připustit vţdy tehdy, není-li pořízen v rozporu s normami 

objektivního práva, konkrétně nedošlo-li jeho pořízením k protiprávnímu zásahu do 

osobnosti zaznamenané osoby. Z uvedeného je zřejmé, ţe vţdy bude nutné přípustnost 

takového důkazního prostředku posuzovat podle okolností konkrétního případu, a to i 

pomocí provedení testu proporcionality.  

Autor se dále zabýval otázkou, zda bude moţné vyuţít kamerový záznam jako 

důkazní prostředek pro účely skončení pracovního poměru, tedy jako důkazní 

prostředek, jehoţ prostřednictvím bude prokázáno, ţe zaměstnanec hrubě porušil 

pracovní kázeň. Jako příklad byla uvedena situace, kdy zaměstnanec po pracovní době 

vyuţil pracovní prostory pro mimopracovní aktivity, konkrétně pro pořádání oslav, kdy 

došlo ke konzumaci alkoholu a kouření cigaret v těchto prostorech. Ačkoliv byl 

kamerový systém na pracovišti umístěn z důvodu prevence kriminality – ochrany 

majetku, lze konstatovat, ţe byly instalovány za účelem ochrany legitimního zájmu 

zaměstnavatele, který směřuje k ochraně jeho práv. V takovém případě jde o zákonem 

uznaný právní důvod (ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů), na 

jehoţ základě lze zpracovávat shromáţděné údaje k jinému účelu. Determinujícím 
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prvkem míry soukromí je skutečnost, ţe zaměstnanec jednal vědomě v rozporu se svými 

povinnostmi a ţe ostatní osoby, které se oslavy účastnily, měly a mohly vědět, ţe jejich 

jednání je nelegální. Záznam z kamerového systému zde představuje relevantní důkazní 

prostředek ve vztahu k prokázání důvodu výpovědi dané zaměstnavatelem.
138

 

Se shora uvedeným názorem autora Jakuba Morávka se ztotoţňuji, neboť i 

z citované judikatury je zřejmé, ţe pouţití záznamů z kamerových systémů či sluţeb, 

jako je např. eDetektiv, nelze dopředu jako důkaz vyloučit. Nejprve je vţdy nutné 

zkoumat, zda došlo k zásahu do ústavně zaručených práv subjektů, jakým je např. právo 

na ochranu soukromí, a to v kontextu všech okolností daného případu. Myslím si, ţe 

vhodným nástrojem k posuzování přípustnosti předmětného důkazu je rovněţ test 

proporcionality, na jehoţ základě lze porovnat např. majetkové zájmy zaměstnavatele a 

ochranu soukromí zaměstnance. Konkrétním případem by mohlo být právě vyuţívání 

internetu v pracovní době, kdy je zřejmé, ţe o zásah do soukromí zaměstnance se 

nebude jednat v těch případech, kdy zaměstnavatel nezjišťuje obsah e-mailových zpráv 

zaměstnance či obsah prohlíţených internetových stránek, nýbrţ zaznamenává pouze 

volaná čísla či webové adresy internetových stránek. V takovém případě je jasné, ţe 

chrání pouze své majetkové zájmy a snaţí se zjistit, zda není porušován zákaz vyuţívání 

pracovních prostředků k mimopracovním aktivitám, a to i v těch případech, kdy 

zaměstnanec není o této kontrole vyrozuměn.  

Zaměstnavatel by měl primárně přistoupit k uţití takových opatření a prostředků, 

aby zaměstnancům zamezil přístup na stránky a k aplikacím, které nepotřebují k výkonu 

práce. Zaměstnavatel by tato pravidla mohl upravit např. vnitřním předpisem či jiţ 

v pracovní smlouvě, kde by jasně vymezil práci s internetem. Dalším řešením je 

blokování přístupu zaměstnanců k aplikacím a webovým stránkám, které nepotřebují 

k práci. Pokud by tato opatření byla pro zaměstnavatele příliš nákladná, můţe přistoupit 

ke zpracování osobních údajů v rozsahu datum, hodina a délka přístupů na webové 
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stránky a míra aktivity na nich, a to pouze ve vztahu k těm, které zaměstnanec primárně 

nepotřebuje k výkonu práce.
139

 

 

9.3 Kontrola využívání služebních telefonů a odposlech telefonních 

hovorů 

Další oblastí monitoringu je způsob vyuţití sluţebních telefonů k soukromým 

účelům, ať jiţ se jedná o pevné linky či mobilní telefony. Právě v případě mobilních 

telefonů existují určitá pravidla pro jejich vyuţívání, ať jiţ sluţebně nebo soukromě. 

Tyto telefony mohou být obvykle vyuţívány i k soukromým účelům, přičemţ pro tyto 

účely bývají zpravidla odlišeny předvolbou či symbolem, které se zadávají před 

vytočením čísla. Takto vyznačené hovory bývají na fakturách označeny zvlášť a jsou 

zaměstnanci strhávány z platu odděleně. Zaměstnavatel potom má moţnost kontrolovat 

vyuţívání těchto telefonů namátkově, v čemţ mu zákoník práce ţádným způsobem 

nebrání. Zaměstnanec je povinen sdělit zaměstnavateli volanou osobu v těchto určených 

hovorech. V případech, ţe zaměstnanec nedodrţel pravidla související s vyuţíváním 

těchto telefonů pro soukromé osoby, můţe se jednat o porušení pracovních povinností 

s příslušným postihem. Za porušení těchto pracovních povinností lze povaţovat i 

situaci, kdy by zaměstnanec odmítl sdělit identifikaci volané osoby. 

V oblasti odposlechu telefonního hovoru, a podpůrně i v oblasti odposlechu 

obecně, je významné rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8.6.2010, č.j. 21 Cdo 1009/98 

pod č. Rc 39/99, které se výslovně týká pouţití záznamu telefonního hovoru jako 

důkazu v civilním řízení. Jedná se o spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy 

bylo pouţití tohoto důkazu navrhováno. Soud v tomto případě rozhodl, ţe takto získaný 

a poskytnutý důkaz bez vědomí hovořících osob, je nepřípustný. Soud své rozhodnutí 

odůvodňuje porušením čl. 13 Listiny, dle kterého nikdo nesmí porušit listovní tajemství 

ani tajemství jiných písemností a dále také porušením soukromí zaměstnance. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe pořizovat záznam telefonního hovoru, stejně jako 

zpráv podávaných telegrafem nebo jiným zařízením, lze pouze v případech a způsobem 
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stanoveným zákonem. Tímto zákonem můţe být např. zák. č. 141/1961 Sb. o trestním 

řízení soudním (dále téţ trestní řád), který upravuje postup orgánů činných v trestním 

řízení. Soud ve výše uvedeném rozhodnutí dále uvádí, ţe pracovněprávní předpisy 

záznam ani odposlech telekomunikačního provozu, jehoţ účastníky jsou zaměstnanci 

nebo zaměstnavatelé, neumoţňují. 

Zaměstnavatel není oprávněn telefonické hovory mezi zaměstnanci nebo 

zaměstnancem a třetí osobou, bez jejich souhlasu či alespoň bez jejich předchozího 

upozornění, odposlouchávat, a to ani tehdy pokud se tyto hovory týkají jeho zájmů. 

Tento závěr potvrzuje i judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, ze 

kterého vyplývá, ţe telefonické hovory uskutečněné na pracovišti mohou být zahrnuty 

v pojmech „soukromý život“ a „korespondence“ ve smyslu čl. 8 odst. 1 Úmluvy a ţe 

odposlouchávání telefonických hovorů zaměstnance a zaměstnavatelem je nepřípustné, 

coţ se týká jak hovorů týkajících se veřejného zájmu, tak hovorů soukromých. 

Povinnost zaměstnavatele respektovat tajemství zpráv dopravovaných jeho 

telekomunikačním zařízením i v případě, kdy toto zařízení pouţil zaměstnanec 

k účelům nesouvisejícím s plněním jeho pracovních úkolů, přitom zaměstnavatele nijak 

nezbavuje práva na ochranu jeho majetku. Zaměstnavatel je oprávněn poţadovat po 

zaměstnanci náhradu škody, která mu vznikla zneuţitím jeho telekomunikačních 

zařízení 

Nelze v tomto případě uplatňovat úvahu, ţe vlastnické právo zaměstnavatele se 

vztahuje jak k telekomunikačním prostředkům, tak ke zprávám, které jsou 

prostřednictvím tohoto zařízení předávány. Zprávy dopravované telefonem nelze 

povaţovat za majetek, který by mohl být předmětem vlastnického práva ve smyslu čl. 

11, odst. 1 Listiny, a se kterými by mohl vlastník telekomunikačního zařízení volně 

nakládat.
140

 

Problém by mohl být s odesílanými SMS zprávami, kde by bylo obtíţné odlišit 

zprávy odeslané pro soukromé účely a zprávy sluţební. Je třeba říct, ţe sluţební zprávy 

budou odesílány zřejmě jen výjimečně, jednou z moţností je tedy stanovit limit pro 

zasílání SMS zpráv ze sluţebních telefonů. V případě překročení tohoto limitu je potom 
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zaměstnanec povinen odůvodnit toto překročení, případně uhradit tento přesahující 

limit.  

Zaměstnavatelé v poslední době velmi často uţívají různá technická zařízení pro 

identifikaci volaných soukromých čísel. V rámci této činnosti se zaměstnavatel snaţí 

předcházet zvyšování nákladů za telefonní sluţby a dále se snaţí docílit, aby 

zaměstnanci plně vyuţívali pracovní doby. V případě zjištění, ţe zaměstnanec vyuţil 

sluţební telefon k soukromým hovorům, nechávají zaměstnavatelé zaměstnancům 

předepisovat tyto telefonní poplatky v rámci náhrady škody nebo jim to strhávají přímo 

ze mzdy. 

 Během této činnosti je zaměstnavatel povinen dbát na dodrţování základních 

lidských práv a svobod dle Listiny, tajemství obsahu telefonních zpráv podléhá ochraně 

podle trestního zákoníku a je Listinou zaručeno. Zaměstnavatel tedy nesmí 

odposlouchávat telefonní hovory svých zaměstnanců, i kdyby se jednalo o vyřizování 

soukromých hovorů v pracovní době zaměstnance. Zaměstnavatel má pouze moţnost 

označit volané telefonní číslo a na základě tohoto zjištění má moţnost domáhat se 

náhrady škody po zaměstnanci. Podle zákoníku práce zaměstnanec odpovídá 

zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s jejich plněním. Povinnosti vyplývají 

hlavně z pracovní smlouvy. Zaměstnanec má především povinnost plnit pracovní úkoly 

dle pokynů nadřízených a řádně hospodařit se svěřenými pracovními prostředky. 

V opačném případě by se jednalo o porušení pracovních povinností. 

Co se týče úpravy dle zákona o ochraně osobních údajů, potom je třeba říct, ţe 

shromaţďování informací o počtu volaných čísel a identifikace těchto čísel představuje 

zpracování osobních údajů dle ust. § 4 písm. e) tohoto zákona. Je nepochybné, ţe 

zaměstnavatel tyto údaje shromaţďovat bude, a to za účelem vedení účetnictví. 

V takovém případě je zaměstnavatel povinen splnit povinnosti vyplývající mu 

z takového zpracovávání, které udává zákon o ochraně osobních údajů.  

9.4 Kontrola využití služebních automobilů 

Mezi výrobní prostředky zaměstnavatele patří rovněţ sluţební automobily a 

jejich provoz během pracovní doby. Vzhledem k tomu, ţe náklady na provoz těchto 
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prostředků jsou několikanásobně vyšší neţ například u sluţebních telefonů, vznikla i 

zde snaha zaměstnavatelů o určitý monitoring. Je ovšem obtíţné rozlišit, zda se jedná o 

cestu soukromou či pracovní, kde a kdy se automobil pohyboval. 

Moderní technika však kontrolu automobilů značně usnadňuje, k monitorování 

je hojně vyuţíván systém přijímač signálu GPS, který má moţnost určit přesnou polohu 

vozidla kdekoliv a kdykoliv, a který získané informace ukládá do své paměti. Tyto 

údaje je pak moţné přenést například do počítače, kde jsou zpracovávány a 

porovnávány s příslušnou mapou, na základě toho potom vzniká podrobný itinerář jízd, 

jehoţ součástí jsou měsíční nebo roční zúčtování pohonných hmot. 

I v tomto případě se nebude jednat o zpracovávání osobních údajů, pokud 

nepůjde o systematickou a dlouhodobou činnost a kontroly budou pouze namátkové, jak 

je uvedeno v ust.  § 4 písm. e) zákoníku práce. 

Dále by bylo nutné zkoumat, zda se jedná o zpracovávání osobních údajů podle 

toho, zda je na automobil nainstalováno satelitní sledovací zařízení a zda jsou informace 

o zaměstnancích shromaţďovány systematicky. V případech, kdy by zaměstnavatel 

shromaţďoval pouze údaje, které by se jasně vztahovaly pouze k určení, jakým 

způsobem je auto vyuţíváno (např. najeté kilometry), pak by zaměstnavatel 

nepotřeboval ani souhlas zaměstnance. Z toho vyplývá, ţe se zákon o ochraně osobních 

údajů nevztahuje ani na monitoring vozidla, které je uţíváno k soukromým účelům.
141

 

 

9.5 Kontrola korespondence 

Mezi nejvíce diskutované zásahy do oblasti soukromí zaměstnance patří ochrana 

korespondence na papíru. Dopisy před odesláním, resp. po doručení, jsou obecně 

chráněny výše zmíněným ustanovením Listiny a dále také občanským zákoníkem, 

jestliţe se nachází v soukromí anebo se týkají fyzické osoby nebo jejích projevů osobní 

povahy. Pokud by tedy zaměstnavatel kontroloval poštu, kterou odesílá zaměstnanec 

z podniku nebo jiné organizace, je podle mého názoru moţné, aby bylo prověřováno 
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(např. v podatelně), zda otevřený dopis, předaný k odeslání na účet podniku, je 

soukromým nebo sluţebním. Pokud by bylo shledáno, ţe jde o soukromý dopis, podléhá 

tento, v rámci podniku, ochraně pouze z hlediska Listiny a občanského zákoníku, 

protoţe odevzdáním do podatelny nedošlo k předání provozovateli poštovní sluţby (dle 

zák. č. 29/2000 Sb., o poštovních sluţbách a o změně některých zákonů). Takový dopis 

by ovšem musel být vrácen jeho autorovi. 

Vedení evidence, s jakými adresami zaměstnanec koresponduje, by sice nebylo 

v rozporu s poštovním zákonem, který se na zaměstnavatele, není-li drţitel poštovní 

licence, nevztahuje, ale za určitých okolností by se mohlo jednat o informační systém 

obsahující osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů, k jehoţ vedení by 

musel mít zaměstnavatel souhlas dotčených osob a musel by jeho vedení oznámit Úřadu 

pro ochranu osobních údajů.
142

 

 

9.6 Závažný důvod oprávněnosti skrytého sledování, odposlechu a 

záznamů projevů zaměstnance a zvláštní povaha činnosti 

zaměstnavatele opravňující narušovat soukromí zaměstnance na 

pracovišti 

 Zaměstnavatel je oprávněn provádět kontrolu zaměstnance, ust. § 316 odst. 2 a 

odst. 3 zákoníku práce omezují zaměstnavatele pouze ve zvlášť intenzivním, 

soustavném a systematickém kontrolování zaměstnance, ať uţ se děje otevřeně či 

skrytě. Zákoník práce stanoví dvě podmínky, které zaměstnavatel musí naplnit, před 

zavedením sledovacího zařízení. Zaměstnavatel je oprávněn provádět kontrolu 

zaměstnance formou otevřeného sledování, odposlechu (příposlechu) a záznamu 

zaměstnancových telefonických hovorů, přístup na internet, vyuţívání aplikací na 

přiděleném osobním počítači, kontrolu elektronické pošty nebo listovních zásilek 

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

důvod. Další podmínkou je předchozí písemná informace všech dotčených zaměstnanců 

o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. Zaměstnanec můţe platně souhlasit 
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se sebeomezením při výkonu práva na soukromí pouze tehdy, pokud by v případě 

nesouhlasu se zavedením omezení nehrozily postihy ze strany zaměstnavatele. 

Důvodem pro zavedení sledovacích opatření můţe být ochrana ţivota a zdraví 

zaměstnavatele, zaměstnance, spoluzaměstnanců a jiných osob, které se 

v kontrolovaném prostoru zdrţují. Dalšími legitimními důvody jsou ochrana majetku 

zaměstnavatele, spoluzaměstnanců a jiných osob a kontrola pracovní výkonnosti 

zaměstnance.  

Nelze tedy souhlasit s názory, které právo kontrolovat přiznávají pouze 

zaměstnavateli vykonávajícímu činnost zvlášť nebezpečnou či mimořádně ohroţující 

(např. jaderná elektrárna atd.). Na základě stanoviska č. 8/2001, č.j. 5062/EN/Final, 

zpracovávaného speciálním kolegiem expertů ustanovených dle čl. 29 Směrnice č. 

95/46/ES, lze kontrolní právo přiznat, při splnění stanovených podmínek kaţdému 

zaměstnavateli. Důvod, pro který zaměstnavatel zahájí sledovací opatření, určuje a do 

značné míry limituje způsob provedení kontroly. Tomuto důvodu musí být 

přizpůsobeny organizační a technické parametry pouţitých sledovacích zařízení. 

Nejvíce omezujícím je v tomto směru sledování pracovní výkonnosti zaměstnance. 

Rozsah sledovaných a zaznamenávaných informací je ovlivněn důvodem, pro 

který se sledovací zařízení zavádějí. Ze stávající judikatury evropských a českých soudů 

a rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů vyplývá, ţe zaměstnavatel nesmí 

sledovat, monitorovat a zpracovávat obsah telefonické, e-mailové a listinné 

korespondence svých zaměstnanců. Bez dalšího lze sledovat počet došlých a odeslaných 

e-mailových zpráv, a to včetně adresy odesílatele. Pokud jde o telefonický rozhovor, 

pak je podstatně sníţena nebezpečnost jednání včasným upozorněním dotčených osob o 

zavedení sledovacích opatření.
143

 

Pro případnou odpověď na otázku, jak by se zaměstnanec mohl nebo měl bránit 

proti monitorování obsahu elektronické pošty, eventuálně i ostatní pošty, lze uvést, ţe 

zaměstnanec by nejprve měl upozornit zaměstnavatele, aby takto nečinil a zpracovávané 

údaje zlikvidoval, a pokud by zaměstnavatel nevyhověl, má právo, v případě, ţe 
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dochází ke zpracování osobních údajů, se v této věci obrátit na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Kromě toho můţe uplatnit ochranu svých osobních údajů 

prostřednictvím ţaloby. 

 

10. Majetkové zájmy zaměstnavatele 

 Majetkové zájmy zaměstnavatele jsou, stejně tak jako pojem osobních práv 

zaměstnance, obsaţeny v ust. § 316 zákoníku práce. Otázkou je, co je majetkovým 

zájmem zaměstnavatele?!  

Hlavním majetkovým zájmem zaměstnavatele, jakoţto podnikatele, je 

především dosahování zisku, tedy kladného výsledku hospodaření.  

K dosaţení zisku je zapotřebí především vzájemná spolupráce zaměstnavatele se 

zaměstnancem, dodrţování vzájemných práv a povinností.  

V případě povinností zaměstnanců, které by měly být zaměstnanci dodrţovány, 

aby tak přispívali k uspokojování majetkových zájmů zaměstnavatele, lze hovořit o tzv. 

„pracovní kázni“. Tento pojem byl stávajícím zákoníkem práce nahrazen pojmem 

„porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci“.  

Takové porušení rozlišujeme dle jeho charakteru na závaţné, méně závaţné a 

soustavné méně závaţné porušování povinností. 

Zmiňované porušení právních povinností zaměstnancem představuje podmínku 

pro podání výpovědi. Ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce rozlišuje tři situace, 

kromě případů, kdy je zaměstnanec odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody na dobu delší neţ jeden rok, jsou dalšími výpovědními důvody 

závaţné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci 

vykonávané zaměstnancem – sem patří například i několikadenní nepřítomnost 

zaměstnance na pracovišti. Dalším z výpovědních důvodů je soustavné méně závaţné 

porušování povinností, které musí trvat alespoň po dobu šesti měsíců za předpokladu, ţe 
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byl zaměstnanec upozorněn na moţnost výpovědi – sem patří například pozdní příchody 

zaměstnance. 

Jedná se tedy o případy, kdy zaměstnanec určitým způsobem připravuje svého 

zaměstnavatele o zisk, ať jiţ tím, ţe se do práce vůbec nedostaví, nebo tím, ţe 

pravidelně do práce dochází pozdě. 

Ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce tedy poskytuje zaměstnavateli určitou 

obranu jeho majetkových zájmů. Lze říci, ţe současný zákoník práce poskytuje 

zaměstnavateli širší moţnosti týkající se výpovědních důvodů, čímţ mu dává i určité 

širší moţnosti ochrany jeho zájmů. 

Předchozí právní úprava (zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce) poskytovala 

zaměstnavateli moţnost výpovědi z důvodu nedostatečných a špatných pracovních 

výsledků. Zaměstnavatel byl povinen zaměstnance v posledních dvanácti měsících 

písemně vyzvat k odstranění příčin těchto neuspokojivých výsledků a dále byl povinen 

zaměstnanci nabídnout jinou vhodnou práci. 

Stávající právní úprava poskytuje zaměstnavateli kromě moţnosti výpovědi, za 

předem splněných podmínek, také moţnost poţadovat po zaměstnanci i další postih, 

kterým je náhrada škody. Podle ust. § 250 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanec odpovídá 

zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnanec právě tím, ţe 

nepřišel do práce, porušil stanovenou povinnost a v důsledku tohoto porušení vznikla 

zaměstnavateli škoda. Jedná se tedy o její nejrůznější formy, například v důsledku 

zaměstnancovi neomluvené nepřítomnosti v práci a následující pracovní prodlevy 

nestihl zaměstnavatel včas dokončit výrobu, čímţ se zpozdil s odevzdáním výrobků 

prodejci, který je oprávněn poţadovat po něm penále. 

Dle mého názoru se jedná o jeden z nejdůleţitějších prostředků, jakými můţe 

zaměstnavatel chránit své zájmy. Zaměstnavatelovým cílem je především dosahování 

zisku, kterého lze dosáhnout správným vyuţitím pracovní síly svých zaměstnanců. 

Na základě výše uvedeného je tudíţ ospravedlnitelný takový výpovědní důvod, 

kterým zaměstnavatel chrání tyto své zájmy. Samozřejmě i tato výpovědní práva by 
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měla mít své hranice a zaměstnatel by neměl mít oprávnění dát výpověď kaţdému 

svému zaměstnanci, který nenaplňuje jeho očekávání. Určité limity a poţadavky 

pracovního nasazení by měly být stanoveny jiţ při vzniku pracovního poměru. Tyto 

limity bývají zpravidla nastaveny pracovní smlouvou, která udává vzájemná práva a 

povinnosti.  

V rámci zaloţení pracovního poměru smlouvou by měl zaměstnavatel stanovit 

prostřednictvím této smlouvy povinnosti zaměstnance, které by měl při výkonu své 

práce dodrţovat, v podstatě by měl tedy stanovit to, co po něm poţaduje. Zaměstnavatel 

je tou stranou, která má přesně stanovit, co by měl zaměstnanec vykonávat a jak. Tímto 

vymezením se mu otevírají moţnosti dát zaměstnanci výpověď, a to například z důvodu 

neplnění pracovních povinností.  

Pracovní smlouva je hlavním, ale ne jediným, prostředkem pro vymezení 

vzájemných práv a povinností. Ke stanovení zaměstnancových pracovních povinností 

můţe slouţit také vnitřní předpis zaměstnavatele.  

Zaměstnavatel v rámci pracovní smlouvy a zmiňovaných vnitřních předpisů 

konkretizuje druh práce (funkci), na kterou je zaměstnanec přijímán, den nástupu do 

práce (tímto dnem vzniká pracovní poměr) a místo pracovního výkonu (obec, pracoviště 

nebo jiné určené místo). Vymezení těchto náleţitostí je důleţité pro rozsah dispoziční 

pravomoci zaměstnavatele například i pro převádění a překládání na jinou práci. 

Ve své podstatě se jedná o určení části obsahu závazku jednou smluvní stranou. 

Například budou-li jako druh práce dohodnuty „pomocné stavební práce“, musí 

zaměstnanec vykonávat kaţdou práci, kterou mu zaměstnavatel určí svým příkazem, 

pokud ji při uzavírání dohody bylo moţné očekávat.
144

 

Se stanovením druhu práce úzce souvisí pojem pracovní náplň. Pracovní náplní 

rozumíme vymezení konkrétní činnosti, kterou má zaměstnanec vykonávat, bliţší určení 

jeho pracovních úkolů. Pracovní náplň nemusí být stanovena písemnou formou, 

zaměstnanec musí uposlechnout i ústní pokyn, jestliţe nevybočuje ze sjednaného druhu 

práce.  
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Pracovní smlouva většinou neobsahuje pracovní náplň, ta ale můţe být její 

součástí, pakliţe si to účastníci (zaměstnavatel a zaměstnanec) dohodnou. Je-li pracovní 

náplň sjednána tak, ţe nevyčerpává všechny práce spadající pod určitý druh práce a 

konkretizuje povinnosti zaměstnance pouze v rámci určitého pracovního místa, jedná se 

vlastně o zúţené vymezení náleţitostí sjednaného druhu práce. Zaměstnavatel je 

takovým ujednáním omezen ve své dispoziční pravomoci přidělovat práci zaměstnanci 

podle pracovní smlouvy.
145

 

Zaměstnavatel tedy výše zmíněným vymezením určitých hranic pracovních 

povinností, případně i pracovní náplně zaměstnance, které jsou stanoveny, ať uţ 

smlouvou či vnitřním předpisem, chrání své zájmy. Tuto ochranu lze spatřovat 

například ve zmiňované moţnosti dát zaměstnanci výpověď z důvodu porušování 

pracovních povinností. 

Výše zmíněné hranice, které by měl zaměstnavatel dodrţovat v rámci 

dosahování zisku, jsou patrné také v oblasti ochrany zdraví při práci a v úseku 

bezpečnosti. Tuzemská právní úprava je v této oblasti významným způsobem ovlivněna 

předpisy Evropské Unie, kterým se Česká republika po vstupu do Evropské Unie 

musela přizpůsobit. Kromě zmiňovaných bezpečnostních opatření a ochrany zdraví při 

práci sem lze zařadit i zákaz vykonávání prací zakázaných. Zaměstnavatel je v tomto 

případě povinen omezovat rizika, přizpůsobovat pracovní podmínky svým 

zaměstnancům s cílem omezit negativní vlivy práce na jejich zdraví. Musí rovněţ 

přijmout opatření pro případy zdolávání mimořádných událostí, kterými jsou například 

havárie nebo poţáry.  

Výše uvedené povinnosti musí zaměstnavatel bezpodmínečně dodrţovat a nelze 

je podřizovat jeho zájmům na dosaţení zisku. 

V neposlední řadě zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával 

zakázané práce a práce, jejichţ výkonu by neodpovídal jeho zdravotní stav. Typicky by 

se jednalo o případy, kdy by zaměstnavatel nutil vykonávat náročnou fyzickou práci 
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těhotnou ţenu. Dalším případem by byla práce na staveništi, kde by zaměstnavatel 

dovoloval zaměstnancům pohybovat se bez ochranných přileb. 

Všechny tyto případy stanovují zaměstnavateli pevné limity, které zaměstnavatel 

nemůţe překračovat za účelem dosahování zisku. 

Majetkový zájem zaměstnavatele ale není jediným zájmem, který se 

zaměstnavatel snaţí naplnit. V úvahu je třeba brát i případy, kdy zaměstnavatelem je 

stát. V tomto případě hovoříme o veřejné sluţbě, hlavním zájmem státu jako 

zaměstnavatele je tedy zabezpečit poskytování sluţeb veřejnosti.
146

 

Aby veřejná správa mohla vykonávat své úkoly, působnost a pravomoc, musí 

k tomu být nadána prostředky věcnými, finančními a personálními. Sloţka personální 

má pro výkon veřejné správy zásadní význam.  

Tím se dostáváme k další formě závislé práce, kterou je sluţební poměr. Na 

rozdíl od ostatních pracovněprávních vztahů jsou sluţební poměry, kromě zákoníku 

práce, upraveny především ve zvláštních zákonech o sluţebních poměrech. Zákoník 

práce se na tyto poměry vztahuje jen částečně na základě principu delegace nebo 

subsidiarity. 

Sluţební poměry se od klasických pracovních poměrů liší především tím, ţe je u 

nich potlačen smluvní princip a především také tím, ţe se u nich setkáváme 

s rozdílnými právy a povinnostmi zaměstnanců a dále také s určitými výhodami, které 

jsou jim poskytovány. 

Jak jiţ bylo řečeno shora, hlavním zájmem státu, jako zaměstnavatele, je 

zabezpečit řádné poskytování veřejných sluţeb. K ochraně tohoto zájmu potom slouţí 

řada zvláštních povinností, které zaměstnanci musí dodrţovat. Patří sem především 

povinnost nestranně rozhodovat, povinnost mlčenlivosti, zákaz přijímání darů nebo 

jiných hodnot a dále také povinnost zdrţet se takových jednání, která by mohla vést ke 

                                                           
146

 Hendrych, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xxxiv, str. 3. Právnické 
učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-1792-543. 



 

159 
 

střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména potom zneuţívání informací 

nabytých v souvislosti s výkonem práce.
147
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Závěr 

 Cílem této práce bylo přiblíţit čtenáři problematiku ochrany osobních údajů se 

zaměřením na jejich ochranu v pracovněprávních vztazích. Z obsahu práce je zřejmé, ţe 

jejím účelem rozhodně nebylo postihnout všechny konkrétní situace, které mohou 

v případě ochrany osobních údajů nastat. Taxativní výčet takových situací a jejich 

řešení ani nejsou moţné, a to s ohledem na neustálý vývoj moderních technologií, na 

jejich zdokonalování a způsoby jejich vyuţití na pracovištích. Tento závěr vyplývá i 

z celého obsahu této práce.  S ohledem na judikaturu českých a evropských soudů je 

totiţ zřejmé, ţe ani pojem soukromí nelze jednoznačně vymezit, protoţe bychom 

nepostihli celou řadu situací, ve kterých se o opominutí soukromí můţe jednat.  

 Z judikatury evropských soudů, na kterou jsem se odvolávala v obsahu celé 

práce, je zjevné, ţe pojem soukromí se neustále vyvíjí, a to i s ohledem na vývoj 

moderní techniky a na její vyuţití.  

 Otázkou je, zda je nutné či vhodné v českém právním řádu vytvářet předpis, 

který by se specializoval na úpravu oblasti ochrany osobních údajů v pracovněprávních 

vztazích. Kupříkladu v Německé spolkové republice je tato oblast ošetřena pomocí 

několika nových ustanovení připojených k tamějšímu zákonu o ochraně osobních údajů, 

která přímo souvisejí s úpravou této oblasti pracovněprávních vztahů.  

 Dle mého názoru je tato problematika v českém právním řádu upravena na 

obecné úrovni, a to Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, Zákoníkem práce a 

Zákonem o ochraně osobních údajů. Ačkoliv je tato úprava pouze obecná, mám za to, 

ţe není nutné přijímat zvláštní právní předpis, a to především z toho důvodu, ţe 

vzhledem k neustálému vývoji moderních technologií nebude předmětná právní úprava 

nikdy schopna tento vývoj dostatečně reflektovat.  

 Řešením této situace by mohla být neustále se vyvíjející judikatura evropských i 

českých soudů, které, reagují na nově nastalé situace a řeší je (s ohledem na konkrétní 

spory). Právní úprava by je jen stěţí stihla postihnout. Příkladem je aktuální rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu řešící střet práva na informace a práva na soukromí v této 

oblasti.       
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Nejvyšší správní soud se zabýval zveřejňováním platů státních zaměstnanců. 

Tento uvedl, ţe zaměstnanec veřejné správy, který pobírá za svou práci plat, jenţ je 

hrazen z veřejných prostředků, je příjemcem těchto veřejných prostředků. Dle 

ustanovení § 8b odst. 3 Zákona o svobodném přístupu k informacím se základní osobní 

údaje podle odst. 1 poskytnou v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má 

příjemce trvalý pobyt, výše, účel, podmínky poskytnutí veřejných prostředků. 

Z uvedeného tedy vyplývá, ţe výše poskytnutých veřejných prostředků ve spojení se 

jménem a příjmením osoby, které byly poskytnuty, jsou údaji, které povinný subjekt 

ţadateli poskytne. Stanoví-li tedy Zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost 

poskytnout některé osobní údaje (jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), 

jedná se o oprávněné poskytnutí těchto informací. Z rozhodnutí tohoto soudu lze 

vyvodit, ţe zaměstnanci veřejné správy jsou příjemci veřejných prostředků, na které se 

vztahuje ustanovení § 8b odst. 3 Zákona o svobodném přístupu k informacím, a zprávu 

o výši jejich platu lze na ţádost veřejnosti poskytnout. 

 Obdobný případ se objevil také v souvislosti s výzkumem studenta právnické 

fakulty, který v rámci přípravy své diplomové práce obesílal vedoucí představitele 

vysokých škol se ţádostí o poskytnutí informací ohledně platů zaměstnanců těchto škol. 

Poţadované informace mu byly poskytnuty pouze v pěti případech. Jednalo se navíc 

pouze o rektory uvedených institucí. Zbylých jedenadvacet vysokých škol ţádost 

zamítlo či se nevyjádřilo vůbec. Ministerstvo školství k tomuto uvedlo, ţe vysoké školy 

jsou povinny uveřejnit dle Zákona o svobodném přístupu k informacím příjem rektora 

univerzity, neboť jeho příjem plyne z veřejných prostředků. K zveřejnění příjmů 

ostatních zaměstnanců není ministerstvo dle jeho názoru dostatečně kompetentní. 

 Domnívám se, ţe v této situaci je zásadním mezníkem skutečnost, zda je 

příslušný zaměstnanec příjemcem veřejných prostředků či nikoliv. Jde-li o zaměstnance, 

jejichţ platy jsou vypláceny z veřejných prostředků, informace o jejich výši by měla být 

veřejnosti v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím poskytnuta, a to i 

s ohledem na shora uváděné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.  

 Dalším ze stěţejních problémů v této oblasti je střet majetkových zájmů 

zaměstnavatele a práva na soukromí zaměstnance.  
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 Současná právní úprava vyvolává u ekonomicky slabší strany (tj. zaměstnanců) 

domněnku, ţe její práva jsou dostatečně ošetřena proti jednostranným úkonům, které 

nejsou ze strany zaměstnavatele v souladu se zákonem. Tento má poměrně striktně 

vymezené povinnosti především v oblasti bezpečnostních předpisů. Tato úprava je dle 

mého názoru v oblasti bezpečnosti zcela opodstatněná, neboť bude-li zaměstnanec plnit 

své povinnosti, je oprávněn poţadovat dostatečné zajištění své bezpečnosti. 

 Během studia této problematiky jsem měla moţnost seznámit se s řadou dalších 

předpisů, které zaměstnavatel musí ve vztahu ke svým zaměstnancům dodrţovat. 

Kromě výše uvedených pravidel, týkajících se bezpečnosti na pracovišti, tyto například 

zahrnují zákaz diskriminace a s ním spojenou povinnost zajistit rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci. Díky těmto povinným předpisům jsem se neustále přesvědčovala, 

ţe zaměstnanec je, jakoţto slabší strana pracovněprávního poměru, také naprosto 

adekvátně chráněn výše uvedenými nařízeními, která je zaměstnavatel povinen 

dodrţovat. Současně zaměstnanec disponuje řadou práv zajišťujících jistou kompenzaci 

jeho slabšího postavení. 

 S pohledem zaměstnance, jakoţto slabší strany pracovněprávního vztahu, se 

ztotoţňuji, nicméně se zároveň domnívám, ţe i zaměstnavatel je oprávněn chránit své 

majetkové zájmy. Stávající podoba Zákoníku práce poskytuje zaměstnavateli 

dostatečnou moţnost tyto právně ošetřit. 

 V případě ochrany majetkových zájmů, ke které zaměstnavatel pouţívá 

kamerové systémy a technologie, jimiţ sleduje způsob vyuţití internetu v pracovní 

době, se přikláním na stranu zaměstnavatelů. Dovoluji si tvrdit, ţe i zaměstnanci mají 

poměrně jasně stanovené hranice, co se týče vyuţívání pracovních prostředků 

v pracovní době. Tyto hranice, vymezené zákony, je nezbytné zachovat. Stejně tak by 

měla být dodrţována ustanovení zakotvená v pracovních řádech. Zaměstnavatel je 

oprávněn chránit své majetkové zájmy a má právo poţadovat po zaměstnancích, aby 

nepřekračovali výše zmíněná pravidla. Taková opatření následně přispívají ke zvýšení 

jeho zisku.  

 Za účelem ochrany majetkových zájmů je, dle mého názoru, oprávněn vyuţívat 

zmíněné kamerové systémy, aniţ by tak narušoval zaměstnancovo soukromí. Jedná se 
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především o případy, kdy záznamy z kamer nejsou archivovány a uchovávány 

prostřednictvím databází, zaměstnanci nejsou sledováni soustavně a cílem tohoto 

monitoringu není zásah do jejich soukromí. Stejně tak není narušováno zaměstnancovo 

soukromí kontrolou internetových stránek, pakliţe zaměstnavatel sleduje pouze název 

webové stránky či předmět e-mailu, aniţ by jakkoliv zkoumal jejich obsah.  

 Zaměstnavatel můţe přispět k ochraně svých zájmů také přesným stanovením 

pracovní náplně zaměstnance. Soudím, ţe zaměstnavatel by měl jasně specifikovat cíle, 

kterých by zaměstnanci měli dosáhnout a určí hranice, ve kterých by se měli pohybovat. 

Na základě této specifikace se potom lze vyhnout případným dalším sporům, které se 

týkají například vyuţití pracovní doby či vyuţívání pracovních nástrojů. Řešením těchto 

situací v pracovněprávních vztazích jsou interní předpisy zaměstnavatelů. 

Zaměstnavatel by pomocí těchto předpisů mohl lépe předcházet sporům v oblasti 

ochrany osobních údajů svých zaměstnanců. Obsahem tohoto vnitřního předpisu by 

měla být pracovní náplň zaměstnanců a stejně tak opatření, kterými by zaměstnavatel 

určil způsob vyuţití jednotlivých pracovních prostředků, jako je např. internet či 

pracovní telefon.  

 V této souvislosti bych chtěla připomenout zásadní skutečnost, která se objevila 

aţ ve stávajícím Zákoníku práce, a tou je smluvní volnost. V současném Zákoníku práce 

je nově začleněná změna právní úpravy z předcházejícího smluvního vztahu „zakázáno 

je vše, co není dovoleno“ na princip „co není zakázáno, je dovoleno“, navazující na 

soukromoprávní princip autonomie vůle v rámci smluvní volnosti. Z uvedeného je 

zřejmé, ţe je zaměstnavateli a zaměstnancům poskytnuta dostatečná moţnost úpravy 

vzájemných pracovněprávních vztahů vymezených pracovní smlouvou, kterou lze 

předcházet následným sporům v oblasti ochrany osobních údajů. 

 V případě střetu majetkových zájmů zaměstnavatele s právem na soukromí 

zaměstnance, ale i v případě střetu práva na informace s právem na soukromí, je 

nezbytné nejprve provést tzv. test proporcionality. Vyhodnocením jeho výsledků 

následně porovnat, zda v konkrétním případě převáţí právo na soukromí či majetkový 

zájem nebo právo na informace. Tento test by měl pomoci najít nejlepší a nejvhodnější 

řešení dané situace.  
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 Závěrem lze shrnout, ţe účastníkům pracovněprávního vztahu by měla být 

ponechána určitá volnost. Hranice vzájemných práv a povinností, jeţ nejsou pevně 

stanoveny zákonem, by měli být schopni si vymezit sami. Tímto vymezením, se kterým 

budou seznámeny obě strany, lze očekávat, ţe ke vzniku sporů mezi nimi bude docházet 

pouze minimálně. 
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Resumé  

 The submitted thesis shall provide an overview of the issue related to personal 

data protection in the employment relations. 

 Respective legislation being a part of a large number of legal documents is very 

extensive. It is thus impossible to record all its aspects. 

 On one hand, the modern technology provides the employees with new options; 

on the other hand the employers are given the opportunity to monitor their employees 

during working hours. 

 The legislation in this area offers rather general views and, as a consequence, 

introduces various interpretations. Currently, each case e.g. the use of the Internet 

during working hours or CCTV systems monitoring by employers is assessed 

individually, taking into account particular circumstances. 

 Would it be necessary to define specific rules in the given area? 

 In my opinion, I consider the current regulation relevant. As it was mentioned 

above, technological progress is constantly developing; therefore it is not possible to 

seize all possible situations by a set of new laws. 

 As for property interests of the employers, with respect to personal rights of the 

employees, the latter are being considered disadvantaged. I fully accept a number of 

duties imposed on the particular employers, such as obligations and liabilities related to 

safety of employee’s safety, welfare and health at work, which cannot be breached by 

the employers. 

 The issue on property interests protected by CCTV systems and the use of 

monitoring technologies which check the Internet use during working time is also being 

discussed.  

 I tend to agree with the employers by emphasizing the fact that employees have 

relatively defined responsibilities with regard to the use of work equipment during the 

working hours. The given responsibilities, as well as appointed job requirements must 

be fully respected. The employers are entitled to use CCTV systems and this act should 

not be considered as privacy disturbance because the systems do not monitor the 

employees continuously and thus do not breach privacy policy. 

 Tracking the visited websites should not be considered as privacy disturbance 

either, as long as the employers control only URLs of the website or the subject of an e-

mail. 
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 In general, I suppose that the relationship between employers and employees 

should not be strictly limited by the definition of boundaries, unless provided by law. 

The cooperation of the parties in question shall appointed by their mutual arrangements. 
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Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12.3.2008, sp. zn.  II. ÚS 116/2008. 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 6.3.2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09.  

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7.4.2010, sp.zn. I. ÚS 22/10.  

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1.3.2000, sp. zn. II. ÚS 517/99.  

http://www.aplikovanepravo.cz/
http://www.probin.cz/cz/zakon-a-odposlech
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Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.1.1998, sp. zn. 23 C 52/1996. 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 20.5.2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01. 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22.3.2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 2.11.2009, sp. zn. II. ÚS 2048/09. 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22.3.1999, sp. zn. IV. ÚS 528/98. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.05.2011, č.j. 5 As 57/2010-79. 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28.2.2007, č.j. 7 Ca 204/2005-49. 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24.10.2001, sp. zn. 10 Ca 

215/2001. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.5.2011, č.j. 5 AS 57/2010-79. 

Nález Ústavního soudu ze dne 9.3.2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/02. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.10.2010, č.j. 5 As 70/2009-69. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.6.2010, sp. zn. 21 Cdo 1009/98. 

Rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 11.11.2010 č.j. 4 C 247/2009-

67. 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22.2.2011, č.j. 19 Co 

260/2011-103. 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16.8.2012, č.j. 21 Cdo 1771/2011-

123. 

Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7.11.2012, sp. zn. I. ÚS 3933/12. 

 

Judikatura (EU): 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Niemietz v. Německo z 

16.12.1992, č. 13710/88. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Halfordová v. Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska ze dne 25.6.1997, č. 20605/92.  

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Perry v. Spojené království 

Velké Británie a Severního Irska ze dne 17.7.2003, č. 63737/00.  
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Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Copland v. Spojené království 

Velké Británie a Severního Irska ze dne 3.4.2007, č. 62617/00. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Uzun v. Německo ze dne 

2.9.2010, č. 35623/05.  

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Rotaru v. Rumunsko ze dne 

4.5.2000, č. 28341/95. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kara v. Spojené království ze 

dne 22.9.1998, č. 36528/97. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Caroline v. Německo ze dne 

24.6.2004, č. 59320/00. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Goodwin v. Spojené království 

ze dne 11.7.2000, č. 28957/95. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Klass. a spol. v Německo ze dne 

6.9.1978, č. 5029/71. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Malone v. Spojené království ze 

dne 2.8.1984, č. 8691/79. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Gas a Dubois v Francie ze dne 

15.3.2012, č. 25951/07. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Klass. A spol. v Německo ze 

dne 6.9.1978, č. 5029/71. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Aksu v. Turecko ze dne 

15.3.2012, č. 4149/04, 41029/04. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Konstantin Markin v Rusko ze 

dne 8.6.2011, č. 30078/0. 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Friedl v. Rakousko ze dne 

31.1.1995, č. 15225/89. 
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