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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
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OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Úmluva č. 108 Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované 

zpracování osobních dat 

ÚS Ústavní soud České republiky

Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Úřad Úřad pro ochranu osobních údajů

VOP Veřejný ochránce práv

ZOOÚ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů

ZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

ZTOPO zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim
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1 ÚVOD

Rozvoj moderních technologií přináší zaměstnavatelům usnadnění 

práce v mnoha ohledech. Používání internetu, mobilních a elektronických 

komunikací zefektivnilo čas strávený vyhledáváním informací a zjednodušilo 

kontakt se zákazníky. Zároveň však došlo k většímu prolínání profesního a 

soukromého života, neboť zaměstnanci mají více příležitostí věnovat se v 

práci svým soukromým záležitostem právě díky moderním technologiím. 

Jako reakce na takové chování zaměstnanců se na trhu objevily nejrůznější 

sledovací zařízení. Na pracovištích se zavádějí docházkové systémy, které 

dohlížejí na dodržování pracovní doby. Kamerové systémy mají působit 

preventivně v zájmu ochrany majetku, případně zachytit situace, kdy 

prevence selhala. V počítačích jsou instalovány programy, které monitorují 

činnost uživatele. GPS ve služebních automobilech upozorňují 

zaměstnavatele, zda se zaměstnanec nachází tam, kde má. Poskytovatel 

datových služeb dává zaměstnavateli k dispozici seznam všech volaných 

čísel nebo dokonce přepis textových zpráv na služebních telefonech. Hranice 

mezi přiměřenou a zakázanou kontrolou zaměstnanců je předmětem mnohých 

diskuzí.

Této práci předcházela v rámci studentské vědecké a odborné činnosti 

(SVOČ) práce s názvem „Ochrana majetku zaměstnavatele s ohledem na 

soukromí zaměstnance“, která byla věnována jednak právním, ale též 

praktickým aspektům monitorování činnosti zaměstnance na počítači, a to 

zejména s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ve věci okamžitého 

zrušení pracovního poměru z důvodu neefektivně strávené pracovní doby 

sledováním internetu. Téma, které bylo prezentováno v rámci VI. ročníku 

SVOČ, jsem se rozhodla podrobněji zpracovat v této práci.

Práce má za cíl pojednat o sledování zaměstnanců komplexně a to 

zejména v obecných souvislostech. Při sledování zaměstnanců dochází ke 

zpracování osobních údajů, proto si v druhé kapitole nejdříve vysvětlíme, co 

jsou to osobní údaje a proč mají být chráněny, dále na jakých zásadách stojí 
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ochrana osobních údajů a v jakých pramenech najdeme právní úpravu této 

oblasti. Povíme si též, jaká specifika s sebou přináší ochrana osobních údajů 

v pracovněprávních vztazích.

Mantinely legality sledování zaměstnanců při práci jsou poměrně jasně 

vymezeny. V praxi se však vyskytují případy, kdy i v případě dodržení litery 

zákona, můžeme polemizovat o legitimitě takových opatření. Dochází tu 

totiž ke střetu dvou chráněných zájmů a to práva na soukromí a práva na 

ochranu majetku. Ve třetí kapitole se zaměříme na soukromí, jeho definici a 

vztah k ostatním právem chráněných hodnotám. Uvedeme si rovněž způsoby, 

kterými se lze domáhat ochrany proti zásahům do soukromí. 

Čtvrtá kapitola je věnována právům a povinnostem, které 

zaměstnavateli vyplývají ze zákona. Z právních předpisů, které dopadají na 

oblast sledování zaměstnanců, je pozornost věnována jen těm, které považuji 

za nejdůležitější, konkrétně zákonu o ochraně osobních údajů, zákoníku 

práce a zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob.

Jednotlivé případy zpracování osobních údajů v souvislosti 

s monitoringem zaměstnanců jsou předmětem páté kapitoly. Mezi nejčastější 

prostředky sledování zaměstnanců patří kamerové systémy a software, který 

zaznamenává činnost na počítači. Těmto dvěma způsobům se tedy budeme 

věnovat na prvním místě. Kromě toho si přiblížíme i další opatření, a to GPS 

lokalizaci a biometrickou identifikaci a autentizaci. 

Abychom si teoretické poznatky dokázali představit v praxi, součástí 

této práce jsou i konkrétní případy, o kterých bylo rozhodováno v rámci 

činnosti správních a soudních orgánů, přičemž se pokusím kriticky zhodnotit 

problematické aspekty jednotlivých rozhodnutí.
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2 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ke zpracování osobních údajů dochází prakticky denně, při telefonátu 

s operátorem je hovor nahráván za účelem zkvalitnění služeb, k získání 

věrnostní karty zákazníka jste museli vyplnit dotazník, obecní úřad 

pravidelně kontroluje v evidenci, zda jste zaplatili místní poplatek, ve vaší 

zdravotní dokumentaci je možné dohledat, že jste v dětství prodělali 

spalničky. Ačkoli je pojem osobních údajů poměrně starou záležitostí, větší 

pozornost jejich ochraně začala být věnována teprve v nedávné době, kdy se 

velké množství osobních údajů začalo uchovávat v elektronické podobě a 

riziko úniku informací se rapidně zvýšilo. Často nám někdo volá pod 

záminkou výhodné nabídky nějakého produktu, nám je to nepříjemné a ptáme 

se, kde vůbec na nás ten člověk vzal telefonní číslo. Účelem ochrany 

osobních údajů je poskytnout ochranu osobnosti subjektům údajů před 

nepřiměřenými zásahy, které jim hrozí prostřednictvím zpracování osobních 

údajů.1 V této kapitole si přiblížíme zásady, na kterých stojí právní úprava 

ochrany osobních údajů, zmíníme nejdůležitější prameny, specifikujeme 

základní pojmy a zaměříme se též na osobní údaje v pracovněprávní oblasti.

2.1 Principy právní úpravy ochrany osobních údajů

Každá právní norma upravující naše chování musí být v souladu s těmi 

právními principy, které vyjadřují určité standarty morálky, říkají nám, proč 

bychom se měli chovat určitým způsobem. Systém práva je velmi složitý a 

jeho intepretace obtížná, proto tyto zásady jsou v zásadě příkazem 

k optimalizaci, jeden princip nemá přednost před jiným, nýbrž je nutné 

všechny principy aplikovat v co největší možné míře.  

                                                

1 Srov. MORÁVEK, J. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013, s. 50.
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Principy tvoří součást přirozeného práva. Nejedná se pravidla, která 

by člověk vytvořil, nýbrž jsou to ideální představy o tom, co je správné a 

spravedlivé. Tyto představy jsou poté promítnuty do právních předpisů. 

Základní zásady ochrany osobních údajů nalezneme hned v několika 

dokumentech. Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované 

zpracování osobních dat z roku 1981, jež vstoupila pro Českou republiku 

v platnost 1. 11. 2001, je první mezinárodní smlouvou, která závazně 

zakotvila základní zásady ochrany osobních údajů při jejich zpracování.2

Zásady stanovené Úmluvou č. 108 byly dále rozpracovány v Doporučeních

Rady Evropy, která se zabývají ochranou osobních údajů ve specifických 

oblastech.3 Najdeme je i ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 

95/46/ES, odkud byly přeneseny do zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů.

V hlavě II. Úmluvy č. 108 jsou vyjádřeny tyto základní zásady:

 Zásada legitimity zpracování je zakotvena v čl. 5 odst. a) Úmluvy č. 108 a 

říká nám, že „osobní údaje musejí být získány a zpracovány poctivě a 

v souladu se zákony.“ ZOOÚ tuto zásadu dále rozvíjí tím, že stanoví 

povinnost zpracovávat pouze přesné údaje, které musí zpracovatel dle 

potřeby aktualizovat. Jestliže je správci umožněno zpracovávat osobní údaje 

na základě zvláštního zákona, to znamená bez povinnosti získat souhlas, je 

povinen brát ohled na soukromý a osobní život subjektů údajů.

 Podle zásady omezení účelem (čl. 5 odst. b) Úmluvy č. 108) lze zpracovávat 

osobní údaje pouze pro stanovené a oprávněné účely. Účel musí být 

stanoven před zahájením sběru dat a musí být adekvátní.

 Při zpracování osobních údajů bychom měli respektovat také zásadu časového 

omezení (čl. 5 odst. e) Úmluvy 108), která nám ukládá uchovávat údaje 

pouze po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu. 

                                                

2 Srov. MORÁVEK, J. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013, s. 104.
3

ŠMÍD, V. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. 2003, dostupné na 
http://www.fi.muni.cz/~smid/oouppv.html
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 Zásadu přiměřenosti uvedenou v čl. 5 odst. c) Úmluvy č. 108 můžeme 

chápat jako zákaz získávání nadměrných údajů, které přesahují stanovený 

účel.

 Zásada průhlednosti a práva přístupu k datům (čl. 8 odst. a) a b) Úmluvy č. 

108) vyžaduje, aby subjekt údajů byl v přiměřených intervalech, bez 

přílišných průtahů a nákladů informován o okolnostech zpracování údajů a 

aby tato informace pro něj byla srozumitelná. Tato zásada, jakož i zásada 

práva na opravu a výmaz jsou promítnuty do § 11 ZOOÚ, kde je správci 

uloženo subjekt údajů informovat o jeho právu na přístup k osobním údajům 

a právu na jejich opravu, a § 12 ZOOÚ, v němž je zakotvena povinnost 

správce sdělit subjektu informace o zpracování jeho osobních údajů, požádá-

li o to. Úmluva č. 108 stanoví i výjimky, kdy může být zásada průhlednosti 

omezena.

 Zásada bezpečnosti (čl. 7 Úmluvy č. 108) zdůrazňuje potřebu učinit vhodná 

bezpečnostní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu, poškození, 

zničení nebo ztrátě dat. 

V dodatkovém protokolu č. 1 k Úmluvě č. 108 pak najdeme zásadu 

nezávislého dozoru, podle níž musí být zřízen orgán pověřený prováděním dozoru 

nad dodržováním povinností ochrany osobních údajů.4 V České republice byl ke dni 

1. 6. 2000 zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů. Jeho působnost je 

vymezena různými právními předpisy, primárně však ZOOÚ. ZOOÚ mu v § 

29 mj. ukládá poskytovat konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. Svoje 

názory prezentuje Úřad zejména formou stanovisek, která zveřejňuje na 

svých webových stránkách. Stanoviska Úřadu nejsou obecně závazná, 

nicméně vyjadřují právní názor Úřadu zejména v otázkách, kde je právní 

                                                

4 Podrobněji k principům MATES, P.,  JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Ochrana osobních údajů. 
Praha: Leges, 2013, s. 9-28.



6

úprava nová, ne zcela jednoznačná nebo komplikovaná.5 K činnosti Úřadu se 

vrátíme v následující kapitole v rámci prosazování práva na soukromí.

2.2 Právní rámec

Ochrana osobnosti člověka patří mezi základní lidská práva. Zásadní 

právní úpravu najdeme v čl. 2 odst. 4 Ústavy. Podle tohoto ustanovení může 

každý občan činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá. Jedná se o projev svobody jako možnosti jednat podle 

vlastní vůle, přičemž tato svoboda s sebou nese i odpovědnost za to, co 

činíme, a jejím předpokladem je, že nepovede k omezení svobody jiných.

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je deklarována v čl. 7 odst. 1 

Listiny. Listina tyto hodnoty dále vymezuje v čl. 10, kde uvádí, že každý má 

právo, 

- aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a 

chráněno jeho jméno, 

- na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného 

života, 

- na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo 

jiným zneužíváním údajů o své osobě.

V Listině zakotvené právo na ochranu osobnosti a soukromí člověka je 

pak provedeno v § 81 a násl. nového občanského zákoníku. NOZ stanoví, že 

ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít 

v příznivém životním prostředí, jeho vážnost a čest, soukromí a jeho projevy 

osobní povahy. Zvláštní důraz je kladen na ochranu podoby člověka a jeho 

                                                

5 Srov. KUČEROVÁ, A., NONNEMANN F. Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích.
Praha: BOVA POLYGON, 2010, s. 82. 
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soukromí. Bez svolení člověka nesmí nikdo „narušit jeho soukromé 

prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo 

obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém 

životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě 

šířit.“ Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní 

povahy.

Podmínky zásahu do práv člověka nalezneme v čl. 4 odst. 1 Listiny, 

kde zákonodárce stanovil, že povinnosti mohou být ukládány pouze na 

základě zákona a v jeho mezích a musí být přitom zachovány základní práva 

a svobody.

Ochrana výše zmíněných práv a jimi představovaných hodnot vyrůstá 

také z mezinárodních lidskoprávních aktů. Vztah mezinárodních smluv 

k českému právnímu prostředí byl upraven tzv. euronovelou Ústavy. Tímto 

počinem byla deklarována aplikační přednost mezinárodních smluv před 

zákonem. Čl. 10 Ústavy s účinností od 1. 6. 2002 tedy praví, že „vyhlášené 

mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu.“ Za všechny takové 

dokumenty si na tomto místě zmíníme dva.

Podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod má 

každý člověk právo na respektování rodinného a soukromého života, přičemž 

„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, 

předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo 

ochrany práv a svobod jiných.“

V podobném duchu se vyjadřuje i Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech, který v čl. 17 deklaruje ochranu proti svévolnému 

zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence.
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Euronovelou byl do Ústavy vložen také čl. 10a, podle něhož mohou 

být některé pravomoci orgánů České republiky mezinárodní smlouvou 

přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. Mezi takové organizace 

počítáme i Evropskou unii. Právní akty EU pak mají přednost před 

vnitrostátním právem.

Ochraně osobních údajů se věnuje Smlouva o fungování Evropské 

Unie v čl. 16. V odst. 2 tohoto článku je stanoven postup pro přijímání 

pravidel volného pohybu těchto údajů. Zacházení s osobními údaji je 

upraveno také v Listině základních práv Evropské Unie v čl. 8, který nám 

ukládá zpracovávat osobní údaje „korektně, k přesně stanoveným účelům a 

na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného 

důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o 

něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu.“

Zákon o ochraně osobních údajů je transpozicí již zmíněné směrnice 

95/46/ES. Směrnice je tvořena 72 recitály a 34 články, které obsahují práva a 

povinnosti. Recitály jsou druhem důvodové zprávy a vyjadřují účel 

přijímaného právního aktu.6 Rozsah zpracování osobních údajů (recitál 28) je 

omezen účelem, který musí být výslovný, legitimní a stanoven již při sběru 

údajů. Aby bylo zpracování údajů zákonné, musí být prováděno se souhlasem 

subjektu údajů nebo na základě jiného právního titulu, například pokud je 

uskutečňováno s cílem chránit zájem důležitý pro život subjektu údajů 

(recitál 31). Právo přístupu k údajům nesmí narušovat obchodní tajemství ani 

duševní vlastnictví, to však neznamená, že právo přístupu k údajům, které se 

subjektu týkají, může být odmítnuto (recitál 41). Nicméně přístup k údajům 

může být omezen za účelem ochrany práv a svobod druhých (recitál 42). 

Jako příklad si můžeme uvést tzv. whistleblowing. Jedná se o postup, při 

kterém zaměstnanec upozorňuje zaměstnavatele na to, že ve společnosti 

dochází k nezákonnému nebo neetickému jednání. Zaměstnanci se o 

                                                

6 Srov. MORÁVEK, J. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2013, s. 121.
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takových praktikách dozví zpravidla nejdříve, proto je třeba zajistit jim 

ochranu, aby byli motivováni tyto skutečnosti zaměstnavateli oznamovat. 

Zaměstnavatel je povinen přijmout „vhodná opatření k zajištění utajení 

totožnosti oznamovatele a zabránění jejich zpřístupnění osobě označené za 

podezřelou, a to v průběhu jakéhokoliv vyšetřování. Pokud se však prokáže, 

že oznámení je neodůvodněné, a oznamovatel podal nepravdivé oznámení 

úmyslně, může mít osoba označená za podezřelou zájem na zahájení řízení ve 

věci urážky na cti anebo pomluvy. V tomto případě může být nutné oznámit 

osobě označené za podezřelou totožnost oznamovatele.“7 Odpovědnost za 

případnou škodu způsobenou nepřípustným zpracováním osobních údajů leží 

na správci údajů, ten však může být odpovědnosti zproštěn (recitál 55).

Do struktury základních právních předpisů upravujících ochranu 

osobních údajů zařazujeme již zmíněný zákon o ochraně osobních údajů, o 

kterém bude podrobněji pojednáno v následujících kapitolách.  Do výčtu lze 

zařadit i speciální právní předpisy, které upravují zpracování osobních údajů 

v různých oborech činnosti.

Na posledním místě je vhodné zmínit i trestní zákoník, který v §§ 180 

až 184 v rámci trestných činů proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, 

soukromí a listovního tajemství postihuje zásah do práv subjektu údajů.

2.3 Druhy osobních údajů

S osobními údaji se často zachází neuváženě. V mnoha případech si 

osoba pracující s osobním údajem ani neuvědomí, že se jedná o chráněný 

osobní nebo dokonce citlivý údaj. Na tomto místě je vhodné si říct, co to 

vlastně osobní údaj je.

                                                

7 WP 117. Stanovisko 1/2006 k problematice užívání právních předpisů EU o ochraně údajů na vnitřní 
postupy oznamování podezření z protiprávního jednání (whistleblowing) v oblasti účetnictví, vnitřních 
účetních kontrol, záležitostí auditu, boje proti úplatkářství a trestné činnosti v bankovním a finančním 
sektoru.
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Definice osobního údaje je velmi široká, což vyplývá z rozmanitosti 

zpracovávání osobních údajů v praktickém životě. Osobním údajem je 

jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, které 

říkáme subjekt údajů. Podle § 4 odst. 1 ZOOÚ je subjekt údajů považován za 

určený nebo určitelný, jestliže ho lze „přímo či nepřímo identifikovat 

zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro 

jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu“. Znakem osobního údaje tedy je, že vypovídá o subjektu 

údajů, fyzická osoba může být ze shromážděných údajů nebo na jejich 

základě přímo nebo nepřímo identifikována. Při posuzování, zda se jedná o 

osobní údaj či nikoliv vycházíme ze skutečnosti, zda správce či jiná osoba 

může vytvořit přímou vazbu mezi údajem a fyzickou osobou. Tento vztah se 

vytváří převážně pomocí přesného identifikátoru nebo pomocí několika 

údajů. V tomto případě hovoříme o přímé identifikaci. O nepřímou 

identifikaci se jedná, jestliže správce má možnost získat identifikátor ze 

souborů, které nejsou v jeho držení, např. z veřejných registrů.8 Za osobní 

údaj se považují nejenom objektivní informace, ale i subjektivní informace 

jako jsou názory nebo hodnocení. Tato informace ani nemusí být pravdivá 

nebo prokázaná.9

Citlivý údaj je vyčleněn z kategorie osobních údajů, jedná se o údaje, 

které mohou více vypovídat o soukromém či osobním životě konkrétního 

subjektu údajů, proto byl pro tyto údaje stanoven přísnější režim, neboť 

v případě porušení zásad jejich ochrany může být následek závažnější než je 

tomu u osobních údajů.10 Takový citlivý údaj vypovídá o národnostním, 

rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 

organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný 

čin, zdravotním stavu nebo sexuálním životě subjektu údajů.

                                                

8 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 3/2012 - K pojmu osobní údaj.
9 Srov. MORÁVEK, J. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013, s. 199.
10 Tamtéž, s. 208.
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Citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou 

identifikaci subjektu údajů na základě biologických vlastností, 

fyziologických znaků nebo různých činností, které jsou pro konkrétního 

člověka specifické. K biometrickým údajům patří například digitální snímek 

obličeje, otisk prstu, otisk oční sítnice, charakteristický způsob chůze nebo 

řeči, ale i taková běžná věc jako je podpis. Rukopis každého z nás je 

jedinečný, vypovídá o našich charakterových vlastnostech a v rukou 

odborníka se tak stává nástrojem k odhalení důležitých informací o naší 

osobnosti.11

V oblasti osobních údajů se můžeme setkat i s pojmem anonymní údaj, 

což je způsob zabezpečení osobních údajů. Jedná se o takový údaj, který 

nelze vztáhnout ke konkrétnímu subjektu údajů, již se nejedná o osobní údaj. 

Vhodným příkladem je seznam osob, obsahující jejich jména, příjmení, 

bydliště a datum narození. Pokud z tohoto seznamu odstraníme jednu či více 

kategorií, např. příjmení, zůstane nám vzorek informací, kolik Pavlů či Marií 

bydlí na konkrétní adrese. Schopnost identifikovat subjekt údajů je však 

třeba vztáhnout ke konkrétnímu prostředí, ve kterém jsou informace 

zpřístupňovány. Pokud by se jednalo o malou skupinu lidí, například vesnici, 

kde se všichni znají, jsou i nadále tyto údaje považovány za osobní, přestože 

pro osobu z jiného prostředí by byly zcela anonymní.12

2.4 Ochrana osobních údajů a pracovněprávní vztahy

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích v sobě zahrnuje 

několik oblastí, jednak úpravu ochrany osobních údajů obsaženou zejména v 

ZOOÚ, na druhé straně také úpravu pracovněprávních vztahů obsaženou 

zejména v ZP. Pravidla obsažená v ZP jsou speciální úpravou k ZOOÚ, mají 

                                                

11 Srov. KUČEROVÁ, A. NONNEMANN, F. Ochrana osobních údajů v praktických příkladech. 
Praha: BOVA POLYGON, 2013, s. 11.
12 Tamtéž, s. 20.
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tedy aplikační přednost. Projevuje se to například v možnosti kontrolovat 

činnost zaměstnance bez jeho souhlasu, ač podle § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ  

smí správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů pouze v 

případě, že je to nebytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů 

za podmínky, že takové zpracování osobních údajů není v rozporu s právem 

na ochranu soukromého nebo osobního života subjektu údajů.

Osobní údaje můžeme z hlediska trvání pracovního poměru rozdělit do 

tří skupin:

 Před vznikem pracovního poměru

Zaměstnavatel smí v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního 

poměru vyžadovat od uchazeče o zaměstnání nebo od jiných osob jen ty 

údaje, které bezprostředně souvisejí s přijetím do zaměstnání. Zamezuje se 

tak nadbytečnému shromažďování údajů o budoucím zaměstnanci a tím i 

jejich možnému zneužití. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v § 12 

odst. 2 výslovně stanoví, že 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, informace, které 

odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností 

zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Zaměstnavatel je 

povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje, jestliže ho o to 

uchazeč o zaměstnání požádá. ZP se výběru uchazečů věnuje v § 30, v němž 

stanoví, že výběr uchazečů o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných 

požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele. 

Výběrové řízení musí zaměstnavatel vést tak, aby nedošlo k porušení zásady 

rovného zacházení, je proto zakázán takový postup zaměstnavatelů, v němž 

by se zjišťovaly údaje, které nesouvisejí s náplní práce, např. informace o 

příbuzných nebo rodinném stavu. Výjimka platí pouze pro případy, kdy 

znalost těchto údajů je odůvodněna podstatným a rozhodujícím požadavkem 

pro výkon zaměstnání, které má osoba vykonávat a který je pro výkon 

tohoto zaměstnání nezbytný. Např. pro výkon zaměstnání, u nichž se 

zaměstnavatel domnívá, že mezi kvalifikační požadavky by měla patřit
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bezúhonnost (pokladní, která pracuje s hotovostí), je zřejmě správným 

požadavkem zaměstnavatele výpis z rejstříku trestů zaměstnance.13

V případě, že k dojde k přímé nebo nepřímé diskriminaci, je žalovaný 

zaměstnavatele podle §133a OSŘ povinen prokázat, že k porušení zásady 

rovného zacházení nedošlo. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je oprávněn 

uchovávat osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, v okamžiku, kdy 

dojde k výběru vhodného uchazeče o zaměstnání, končí oprávnění 

zaměstnavatele dále zpracovávat osobní údaje neúspěšných uchazečů pro 

budoucí využití bez jejich souhlasu. Je tedy povinen zaslané nabídky vrátit 

nebo zlikvidovat. V případě, že uchazeči zaměstnavateli souhlas dají, musí 

být stanoven nový účel zpracování osobních údajů, např. databáze 

potenciálních zaměstnanců.14

 Za trvání pracovního poměru

Po vzniku pracovního poměru má zaměstnavatel při získávání informací od 

zaměstnance jiné postavení, podle § 312 odst. 1 ZP je zaměstnavatel 

oprávněn vést osobní spis zaměstnance, který může obsahovat jen

písemnosti nezbytné pro výkon práce. Spis obvykle obsahuje osobní 

dotazník, profesní životopis, doklady o dosaženém vzdělání, potvrzení o 

zaměstnání, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance pro 

výkon sjednaného druhu práce a pracovní smlouvu.15 V § 316 odst. 4 ZP je 

uveden demonstrativní výčet informací osobního charakteru, které nesmí 

zaměstnavatel vyžadovat buď vůbec, nebo jen v případech, kde je dán věcný 

důvod spočívající v povaze práce. Může získávat např. údaje o těhotenství 

ženy, protože ZP stanoví povinnost zaměstnavatelům nepřidělovat některé 

druhy prací těhotným ženám. Bez znalosti těchto údajů by zaměstnavatel 

uvedenou povinnost nemohl splnit.16 Nicméně fakt, že zaměstnavatel může 

                                                

13 Srov. JOUZA, L. Ochrana osobnosti zaměstnance v pracovněprávních vztazích, 2014, dostupné na 
http://www.bulletin-advokacie.cz/ochrana-osobnosti-zamestnance-v-pracovnepravnich-
vztazich?browser=full
14 Srov. BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zpracování osobních údajů školami. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013, s. 127-128.
15 Tamtéž, s. 129.
16 Srov. JOUZA, L. Ochrana osobnosti zaměstnance v pracovněprávních vztazích ,  2014, dostupné 
na http://www.bulletin-advokacie.cz/ochrana-osobnosti-zamestnance-v-pracovnepravnich-
vztazich?browser=full
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některé informace vyžadovat, ještě neznamená, že je třeba veškeré 

požadované informace dokládat kopiemi relevantních dokladů. Povinností 

zaměstnavatele je doložit správnost uvedených skutečností, k tomu postačí 

uvést, kdo, kdy a jak informaci ověřil. Zakládat kopie veškerých dokladů do 

osobního spisu však nelze, neboť např. rodný list obsahuje i údaje o třetích 

osobách, které pro zaměstnavatele nejsou nezbytné.17

 Po skončení pracovního poměru

ZP nestanoví, kdy je zaměstnavatel povinen vedení osobního spisu ukončit. 

Uchovávání některých dokladů v osobním spise i po skončení pracovního 

poměru musí být odůvodněno vzájemným uplatňováním nároků účastníků 

pracovněprávního poměru.  Povinnost uchovávat některé písemnosti může 

stanovit zvláštní právní předpis. Například zákon č. 563/1991 Sb., o vedení 

účetnictví v § 31 stanoví dobu úschovy účetních záznamů na 5 až 10 let. 

Zaměstnavatel tak musí uchovávat dokumenty, jako jsou mzdové listy, 

výplatní pásky nebo mzdové výměry. Jiným příkladem je ustanovení § 35a 

odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, který přikazuje zaměstnavateli uchovávat stejnopisy 

evidenčních listů po dobu 3 let.

Při skončení pracovního poměru má zaměstnavatel podle § 314 odst. 1 ZP

povinnost vydat zaměstnanci na jeho požádání posudek o pracovní činnosti. 

Z ustanovení § 314 ZP vyplývá, že pracovním posudkem jsou veškeré 

písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, 

schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. ZP dále 

stanoví, že informace, které nemohou být obsaženy v pracovním posudku, je 

zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem. 

Z hlediska potřebnosti lze osobní údaje zaměstnance rozdělit na ty, které:

                                                

17 Srov. MATES, P., JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2013, 
s. 82.
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 zaměstnavatel v každém případě potřebuje ke splnění svých zákonných 

povinností, např. jméno, příjmení, datum narození, údaje o dosaženém 

vzdělání;

 dále údaje, které potřebuje pouze pro určitý účel, např. číslo bankovního 

účtu;

 a konečně údaje, které nutně nepotřebuje a záleží pouze na zaměstnanci, zda 

mu je dobrovolně poskytne, např. soukromé telefonní číslo.18

Jak již bylo řečeno, účelem ochrany osobních údajů je předcházet 

neoprávněnému nakládání s informacemi, které dotčené osoby pociťují jako 

zásah do svého soukromí. O tom, co chápeme jako pojem soukromí, jaká jiná 

práva mohou mít před soukromím přednost a jak se můžeme ochrany 

soukromí domáhat, si přiblížíme v následující kapitole.

                                                

18 Srov. MATES, P., JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 
2013, s. 83.



16

3 SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCE PŘI VÝKONU PRÁCE

John Stuart Mill ve své knize O svobodě napsal: „Jediná svoboda, jež 

zasluhuje toho jména, jest volnost vyhledávati svého vlastního dobra svým 

způsobem, pokud nepokoušíme se zbaviti jiné dobra nebo překážeti 

jejich úsilí, aby toho dosáhli.“19 Výrazem takové svobody může být pro 

jednoho právo na soukromí, pro jiného zase právo ochraňovat vlastní 

majetek. 

V době internetu, centrálních registrů a kamerových systémů na každé 

kroku přicházíme o značnou část soukromí, podvědomě jsme se s tím smířili 

výměnou za pohodlnější život, který nám tyto výdobytky moderní civilizace 

zajišťují. Současně si však uvědomujeme, že soukromí není jen vyprázdněný 

pojem a usilujeme o to, aby nám alespoň jeho část zůstala zachována. Podle 

Úřadu je každé zpracování osobních údajů zásahem do soukromí jednotlivce. 

Aby tento zásah byl legální, je třeba, aby zaměstnavatel postupoval tak, aby 

k narušení soukromí zaměstnance došlo v co nejmenší míře. V opačném 

případě se zaměstnavatel vystavuje riziku kontroly, která v krajním případě 

může vyústit v zákaz celého zpracování osobních údajů,20 tedy například 

znemožnění sledování zaměstnanců při práci.

3.1 Pojem soukromí

V Evropě je běžné respektovat soukromí druhé osoby, protože naše 

společnost je velmi individualistická. Kousek dál na východ už ale taková 

pravidla neplatí, soukromí v některých zemích prostě neexistuje. Například v 

Mongolsku nikdo neklepe, otevře dveře od pokoje, resp. od jurty, a prostě 

                                                

19
MILL, J. S. O svobodě. Praha: Časopis českého studentstva, 1891, s 22.

20 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 6/2009 - Ochrana soukromí při zpracování 
osobních údajů .
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vstoupí.21 V čl. 7 odst. 1 Listiny stojí, že „nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí je zaručena“. Pojem soukromí však není nikde právně definován. 

Soukromí můžeme vnímat jako specifickou veličinu, která se mění 

v závislosti na národu, podnebí, společenském postavení a zejména v čase. 

Míra soukromí je určována povahou prostor, ve kterých se osoba nachází, 

dobou, kdy se v nich nachází, jejím vztahem k tomuto místu a jejím 

legitimním očekáváním.22

Komplexní pohled na soukromí můžeme najít v nálezu Ústavního 

soudu z roku 2011. Podle ÚS je základní funkcí práva na respekt k 

soukromému životu zajistit prostor pro rozvoj a seberealizaci individuální 

osobnosti. Vedle tradičního vymezení soukromí (ochrana obydlí v širším 

slova smyslu) a v souvislosti s nerušenou tvorbou sociálních vztahů, právo 

na respekt k soukromému životu zahrnuje i garanci sebeurčení ve smyslu 

rozhodování jednotlivce o sobě samém. Jinými slovy, „právo na soukromí 

garantuje rovněž právo jednotlivce rozhodnout podle vlastního uvážení, zda, 

popř. v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakých okolností mají být 

skutečnosti a informace z jeho osobního soukromí zpřístupněny jiným 

subjektům.“23

Právo na soukromí je fakticky tvořeno svazkem práv deklarovaných

v Listině na různých místech. Můžeme sem zařadit nedotknutelnost osoby a 

jejího soukromí, lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst, jméno, 

informační sebeurčení, listovní tajemství nebo třeba obydlí. Právě na 

domovní svobodě lze nejnázorněji ukázat, jak se historicky tvořil předěl, co 

je ještě soukromé. Domovní svoboda byla chápána jako oddělený prostor, 

kam nikdo nemůže vstupovat.24 Z judikatury ESLP je zřejmé, že pohled na 

toto právo doznalo zásadních změn. ESLP se zabýval otázkou umístění 

                                                

21 Srov. SCHAUEROVÁ, P. Rozdílnost a prolínání kultur, dostupné na: http://www.diversity-
management.cz/diversity_management.php?id=74.
22

Srov. MORÁVEK, J. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013, s. 58.
23 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. 3. 2011.
24

Srov. FILIP, J. Úvodní poznámky k problematice práva na soukromí. Právo na soukromí. Brno: 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011, s. 18.
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kamerového systému a dospěl k názoru, že i prostory mimo obydlí lze 

považovat za soukromé prostory, a nelze tedy tento pojem limitovat na jakýsi 

vnitřní kruh, ve kterém žije jednotlivec svůj soukromý život podle svých 

představ.25

Jistou definici soukromí můžeme vyčíst z rozsudku ESLP ve věci 

Niemietz. Soud v souvislosti s otázkou soukromí konstatoval, že 

respektování soukromého života musí do určité míry zahrnovat právo na 

vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi. A právě během pracovní 

činnosti má většina lidí značnou, ne-li největší příležitost rozvíjet lidské 

vztahy. Zároveň není vždy možné rozlišit, které činnosti jednotlivce tvoří 

část jeho profesního života a které nikoli.26

Z uvedeného vyplývá, že jistou míru soukromí zaměstnance musí 

respektovat i zaměstnavatel, neboť nelze zaměstnance úplně izolovat od 

vnějšího světa. Zaměstnavatelé mohou namítat, že pronikání soukromých 

prvků do pracovního prostředí může negativně ovlivnit motivaci a pracovní 

výkon zaměstnance. Já se naopak domnívám, že tato tendence může 

pozitivně působit na psychický stav zaměstnance, který se tak necítí 

frustrován tím, že nedokáže skloubit svůj pracovní a soukromý život.

Těžko uchopitelný pojem soukromí můžeme hledat i pod ústavně 

zakotveným nárokem na příznivé pracovní prostředí, které zahrnuje nejenom 

limity na hluk či světlo, ale též ochranu soukromí a rozvoj zaměstnance.27 Na 

druhou stranu soukromí na pracovišti není zcela nedotknutelné. Představa, že 

zaměstnanec může v pracovní době, kdy mu není přidělena práce nebo po 

pracovní době, využívat pracovních prostředků bez souhlasu zaměstnavatele 

k mimopracovním aktivitám, je mylná. To zase neznamená, že např. nemůže 

využít telefon zaměstnavatele k tomu, aby si v pracovní době zavolal 

                                                

25 Rozhodnutí ESLP je komentováno v rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 7 Ca 
204/2005 ze dne 28. 2. 2007.
26 Rozsudek ESLP ve věci Niemietz versus Německo č. 27/1996 Sb. r. ES ze dne 16. 12. 1992.
27 Srov. MORÁVEK, J. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013, s. 66.
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lékařskou pomoc.28 Povinnost strpět takové omezení vlastnického práva je 

zakotveno v § 1037 NOZ.

3.2 Poměřování základních lidských práv

Právo na ochranu soukromí nelze aplikovat všeobecně a neomezeně, v 

konkrétním případě musí být posuzováno ve vztahu k jiným právům a 

zájmům jednotlivců nebo celé společnosti.29 Nikoli výjimečně může nastat 

situace, kdy se chráněné zájmy dostávají do konfliktu. Tento střet zájmů je s 

větším či menším úspěchem řešen na úrovni právních předpisů nižší právní 

síly. V mnoha případech se zde setkáváme pouze s právními předpisy 

vyjadřujícími právní normu s relativně neurčitou hypotézou. K těmto 

případům je třeba, pokud možno, přistupovat pod prizmatem, že právo 

jednoho končí tam, kde začíná právo jiného. Tuto pomyslnou hranici ovšem 

nelze jednoznačně a generálně vymezit vzhledem k jedinečnosti každého ze 

základních práv a každé jedné situace.30 Typickým a často diskutovaným 

příkladem je právo na informace, které je regulováno mj. zákonem o 

svobodném přístupu k informacím. V pracovněprávní oblasti se ochrana 

soukromí potýká zejména s právem na ochranu majetku, které vychází z čl. 

11 Listiny. Ochrany požívá nejenom majetek zaměstnanců vnesený na 

pracoviště, ale také majetek zaměstnavatele, který zaměstnanci využívají ke 

své práci nebo s ním během výkonu pracovní činnosti přicházejí do styku. 

Zákoník práce nabízí zaměstnavateli prostředky, kterých může za účelem 

ochrany svých majetkových zájmů využít. 

                                                

28 Srov. MORÁVEK, J. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013, s. 67-68.
29 Srov. FIALOVÁ, E. Ochrana soukromí ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva . 
Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. 20, č. 2, s. 121 – 127.
30 Blíže srov. ELIÁŠ, K., HŮRKA, P.,  BEZOUŠKA, P.,  MORÁVEK, J.,  SCHMIED, Z. a TRYČL, 
L. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 4. 
2014. Olomouc: ANAG, 2014. s. 982-992.
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Při posuzování omezení základního práva lze stanovit dvě základní 

interpretační podmínky. První z nich je vzájemné poměřování základních 

práv (tzv. test proporcionality) a druhou je šetření podstaty a smyslu 

omezovaného práva, které vychází z čl. 4 odst. 4 Listiny. 

Test proporcionality má tři kritéria/kroky: 

 princip vhodnosti, tj. odpověď na otázku, zda-li institut, omezující určité 

základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl, tedy ochranu jiného 

základního práva, 

 princip potřebnosti, tj. porovnání zvoleného prostředku omezujícího 

základní právo s jinými opatřeními, umožňujícími dosáhnout stejného cíle, 

avšak nedotýkajícími se základních práv nebo je zasahující v menší 

intenzitě, 

 princip přiměřenosti, který se zaměřuje na otázku, zda užití zvoleného 

prostředku nepředstavuje nepřiměřenou újmu omezeného základního práva 

vzhledem k zamýšlenému účelu, resp. zda způsobený nepříznivý následek 

není vyšší, nežli předpokládaný přínos.

Pokud dojdeme k závěru opodstatněnosti priority jednoho před druhým 

ze dvou v kolizi stojících základních práv, je nutnou podmínkou konečného 

rozhodnutí rovněž využití všech možností minimalizace zásahu do jednoho z 

nich.31

3.3 Prosazování práva na soukromí

Výše popsaný test proporcionality je záležitostí právní teorie, v praxi 

většinou nastává situace, kdy subjekt, který hájí svůj zájem, si nepochybně 

myslí, že to jeho právo (na soukromí, na ochranu majetku) má přednost a 

                                                

31 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/94 ze dne 12. 10. 1994.
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jeho prosazování je tedy legitimní. K porušení práva na ochranu soukromí 

může dojít rozličnými způsoby, institucí, u kterých se lze domáhat ochrany,

je tedy vícero.

O Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorovém orgánu nad 

oblastí ochrany osobních údajů již byla řeč. Jedná se o nezávislý ústřední 

správní úřad, jehož kompetence jsou vymezeny v ZOOÚ a některých dalších 

zákonech. Mezi takové zákony patří například zákon č. 159/2006 Sb., o 

střetu zájmů, který se vztahuje též na předsedu a inspektora Úřadu jako 

veřejné funkcionáře, a určuje věcnou příslušnost Úřadu při projednávání 

přestupků v oblasti porušení povinností při nakládání s informacemi 

obsaženými v registrech vedených podle tohoto zákona.

V rámci své činnosti přijímá Úřad podněty a stížnosti na porušení 

zákonných povinností při zpracování osobních údajů a informuje o jejich 

vyřízení. Právo obrátit se na Úřad má každý, kdo zjistí nebo má důvodné 

podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu ze zákonem. 

Podnět lze podat i anonymně. V případě, že je zjištěno porušení zákona, 

Úřad zahájí správní řízení z moci úřední, ve kterém stěžovatel nemá roli 

účastníka řízení, nicméně může být vyslechnut jako svědek.32 Při vyřizování 

podnětů a stížností je postupováno podle ZOOÚ a podle správního řádu. 

Kontrolní činnost Úřadu je prováděna nejenom na základě podnětů a 

stížností, ale také podle kontrolního plánu. Právním předpisem, který 

upravuje průběh kontrol, je zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád). Oprávnění inspektorů seznamovat se se všemi nezbytnými informacemi 

je zakotveno v § 37 ZOOÚ. V případě, že je kontrolní činností zjištěno, že 

došlo ke spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu, je Úřad oprávněn 

uložit opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V navazujícím správním 

                                                

32 Úřad pro ochranu osobních údajů. Jak postupovat...,  dostupné z: 
https://www.uoou.cz/chcete-li-podat-podnet-nebo-stiznost-na-poruseni-zakona-o-ochrane-
osobnich-udaju/ds-1097/archiv=0&p1=1059.
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řízení trestním může Úřad udělit pokutu až do výše 5 000 000 Kč u 

přestupků fyzických osob či 10 000 000 Kč v případě správního deliktu 

právnické osoby.

Pokud se zaměstnanec domnívá, že při zpracování osobních údajů 

došlo k porušení jeho práv, v souladu s § 21 odst. 1 ZOOÚ může požádat 

zaměstnavatele o vysvětlení, požadovat blokování, provedení opravy, 

doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže zaměstnavatel neodstraní 

závadný stav, může se zaměstnanec v rámci občanskoprávní žaloby domáhat, 

aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno, nebo aby byl odstraněn jeho 

následek.33 Zaměstnanec má také právo na náhradu škody a nemajetkové 

újmy, nicméně takové spory nejsou s ohledem na počet případů řešených u 

soudu příliš časté, zaměstnanci se zřejmě ve strachu o své pracovní místo na 

soudy neobracejí.

Nejzávažnější porušení práva na soukromí řeší orgány činné v trestním 

řízení. Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin, může podat kdokoliv, nikoliv tedy jen poškozená osoba. Trestní 

oznámení je povinen přijmout každý útvar Policie ČR i státní zástupce. 

Oznamovatel může požádat, aby byl do 1 měsíce od oznámení vyrozuměn o 

učiněných opatřeních. V případě, že je oznamovatel současně poškozeným, 

má také právo nahlížet do spisu a může být účastníkem adhezního řízení.34

Další možností, jak využít soudní ochrany, je správní soudnictví. Jako 

správní soudnictví označujeme soudní kontrolu a nalézání práva správními 

soudy, které rozhodují mj. o žalobách proti rozhodnutí správních orgánů. Na 

správní soudy se tak bude obracet nejspíše zaměstnavatel, kterému byla 

například uložena pokuta Úřadem jakožto ústředním správním úřadem. 

                                                

33 § 82 odst. 1 NOZ
34 Policie ČR. Trestní oznámení,  dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/trestni-
oznameni.aspx
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Úřadu není nadřízen žádný další správní orgán, proto jediným opravným 

prostředkem proti rozhodnutí Úřadu je žaloba. 

Nastane-li situace, kdy zaměstnanec zjistí, že opatření k monitorování 

zaměstnanců vedla k porušení zásady rovného zacházení, má rovněž možnost 

podat podnět k provedení kontroly na příslušném oblastním inspektorátu 

práce nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce. Postup je 

podobný jako v případě podnětu zaslaném Úřadu. V případě, že podání není 

anonymní, je po ukončení kontroly podateli podnětu zaslána informace o 

výsledku kontroly.35

Specifickou možnost domáhat se ochrany soukromí představuje 

veřejný ochránce práv, který „působí k ochraně osob před jednáním úřadů a 

dalších institucí.“36 Jeho pravomoc si můžeme demonstrovat na praktické 

situaci, kterou VOP řešil na přelomu září a října 2009, kdy obdržel podnět, 

který se týkal nečinnosti Úřadu. Na základě provedeného šetření dospěl VOP

k závěru, že Úřad porušil zásadu plynulosti řízení tím, že obdrženou stížnost 

analyzoval nepřiměřeně dlouhou dobu. Zákon o veřejném ochránci práv v § 

18 stanoví, že zjistí-li ochránce šetřením porušení právních předpisů či jiná 

pochybení, vyzve úřad, aby se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil. 

V závěrečném stanovisku pak navrhne opatření k nápravě. V tomto 

konkrétním případě vyzval VOP předsedu Úřadu, aby se stěžovateli omluvil a 

vyjádřil se ke zprávě o šetření.37 Z uvedeného příkladu je patrné, že praktická 

využitelnost pro zaměstnance je v zásadě nulová.

                                                

35 Státní úřad inspekce práce. Podání podnětu ke kontrole , dostupné z: 
http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/podani-podnetu-ke-kontrole/
36 § 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
37 Veřejný ochránce práv. Průběžná zpráva o výsledku šetření ze dne 13. 10. 2010,  sp. zn.: 
5314/2009/VOP/PPO, dostupné z: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/pripady-a-
stanoviska-ochrance/stanoviska-ochrana-osobnich-udaju/
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4 ZAMĚSTNAVATEL A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ

Jak zákon o ochraně osobních údajů, tak zákoník práce stanovují 

obecné podmínky, při jejichž splnění může zaměstnavatel sledovat činnost 

svých zaměstnanců. Splnění daných podmínek je přesto problematické, 

protože účel, prostředky ani doba uchovávání nejsou explicitně stanoveny 

žádným právním předpisem, zcela závisí na konkrétním zaměstnavateli, aby 

o tom rozhodl s ohledem na příkazy nebo zákazy zákona. V této kapitole si 

pokusíme přiblížit zpracování osobních údajů v souvislosti s monitoringem 

zaměstnanců z pohledu různých právních předpisů.

4.1 Zákon o ochraně osobních údajů

Z hlediska osobní působnosti se ZOOÚ vztahuje na všechny fyzické a 

právnické osoby, tedy na každého zaměstnance i zaměstnavatele. Je-li 

zaměstnavatelem stát, má postavení právnické osoby. Věcná působnost 

zahrnuje veškeré zpracování osobních údajů, které je prováděno 

automatizovaně nebo jinými prostředky. Tomu můžeme rozumět tak, že 

ZOOÚ dopadá na jakékoliv zpracování osobních údajů bez ohledu na to, zda 

je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo vedením kartotéky či 

papírových spisů.38 Zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování 

osobních údajů, pokud nejsou dále zpracovávány, a zpracování pro osobní 

potřebu. 

Zpracováním osobních údajů rozumí ZOOÚ jakoukoliv operaci nebo 

soustavu operací, které správce systematicky provádí s osobními údaji. Jedná 

se zejména o shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, 

                                                

38 Srov. MORÁVEK, J. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 190.
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úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, 

zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a 

likvidaci.

Vzhledem k tomu, že při sledování činnosti zaměstnance dochází ke 

zpracovávání osobních údajů, svědčí zaměstnavateli jako správci těchto 

osobních údajů všechna práva a povinnosti vyplývající ze ZOOÚ. V souladu 

s § 5 ZOOÚ a již zmíněnými zásadami ochrany osobních údajů je 

zaměstnavatel povinen mj. stanovit základní parametry sledování, tedy účel, 

kterého má být dosaženo, a způsob a prostředky, kterých má být využito. 

Dále musí zpracovávat pouze přesné a nikoliv nadbytečné údaje, uchovávat 

je pouze po dobu nezbytnou a využívat jich pouze v souladu se stanoveným 

účelem. Prostředky a způsob lze na rozdíl od účelu v průběhu zpracování 

osobních údajů kdykoliv měnit s ohledem na jejich funkčnost a efektivitu. 

Povinnost zpracovávat pouze přesné údaje neznamená, že se musí nezbytně 

jednat o absolutně správné údaje, neboť nepřesnosti mohou vzniknout již při 

shromažďování dat od samotných subjektů, z čehož nelze vyvozovat 

odpovědnost správce údajů. Nicméně je vyžadováno, aby správce prováděl 

aktualizaci dat, tedy nápravu zjištěných nesprávností, vyžaduje-li to účel 

zpracování osobních údajů.39 Tuto povinnost může zaměstnavatel přenést na 

zaměstnance tak, že mu v pracovní smlouvě nebo interním předpisu stanoví 

povinnost informovat zaměstnavatele o všech změnách v osobních údajích.

Bez souhlasu subjektu údajů může zaměstnavatel zpracovávat osobní 

údaje, pokud je to nezbytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných 

zájmů, ovšem takové zpracování osobních údajů nesmí být v rozporu s 

právem zaměstnance na ochranu jeho soukromého a osobního života. 

Zaměstnavatel je dále povinen informovat zaměstnance o tom, že dochází 

k monitorování jeho činnosti, tedy ke zpracování osobních údajů, kdo bude 

                                                

39 Srov. BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zpracování osobních údajů školami. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013, s. 34.
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osobní údaje zpracovávat a komu budou zpřístupněny. Ke sdělení takových 

informací může sloužit například pracovní řád.

Účel zpracování osobních údajů může být přímo určen právními 

předpisy nebo může být zcela soukromý - vycházet ze specifických záměrů a 

cílů konkrétního zaměstnavatele.40 Monitorování zaměstnanců je 

zpracováním osobních údajů z vlastní vůle, dle § 16 ZOOÚ se tedy na 

zaměstnavatele vztahuje povinnost oznámit zpracování osobních údajů Úřadu

a to ještě před započetím této činnosti. Výjimky z registrační povinnosti 

stanovuje § 18 ZOOÚ a lze sem zařadit například zpracování personální a 

mzdové agendy.  Registrací je tak formálně zamezeno skrytému sledování, 

neboť registr oznámených zpracování osobních údajů je veřejně přístupný na 

webových stránkách Úřadu. Registrace je prováděna na základě údajů 

sdělených žadatelem, probíhá v ohlašovacím, nikoli povolovacím režimu. V 

§ 17 ZOOÚ sice najdeme jistou úpravu pro případ porušení podmínek 

stanovených zákonem, v praxi lze soulad se zákonem zjistit zpravidla 

kontrolou na místě, která však není ZOOÚ podrobněji stanovena.  Sám Úřad

přiznává, že není výjimkou, že správci osobních údajů používají osvědčení o 

registraci jako důkaz o tom, že jejich zpracování bylo ze strany Úřadu

prověřeno, a je tedy v naprostém souladu se zákonem. Je však třeba 

upozornit na to, že vydané osvědčení pouze prokazuje skutečnost, že správce 

splnil svou zákonnou povinnost oznámit Úřadu zamýšlené zpracování, a 

zároveň že zpracování je evidováno v registru vedeném Úřadem.41 Aby bylo 

zpracování osobních údajů považováno za legální, je třeba, aby správce 

vedle oznámení Úřadu splnil i další povinnosti stanované zákonem.

Zaměstnavatel je v souladu s § 13 odst. 1 ZOOÚ povinen přijmout 

taková opatření, „aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 

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

40 Srov. BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zpracování osobních údajů školami. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013, s. 33.
41 Úřad pro ochranu osobních údajů. O čem vypovídá osvědčení o registraci, dostupné z: 
https://www.uoou.cz/o-cem-vypovida-osvedceni-o-registraci/ds-1559/archiv=0&p1=1555
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přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 

zneužití osobních údajů.“ Jestliže tato pravidla nebudou stanovena vůbec, 

nebo sice stanovena budou, nebudou však dodržována, vystavuje se 

zaměstnavatel riziku postihu podle § 45 odst. 1 písm. h) ZOOÚ. 

Zaměstnancům žádná sankce nehrozí, proto zaměstnavateli nezbývá, než 

proti nim uplatnit pracovněprávní odpovědnost v případě, že pokyny pro 

zpracování osobních údajů byly jasně vydány. V případě, že dodržování 

těchto interních pokynů bylo pravidelně kontrolováno, může se 

zaměstnavatel zprostit odpovědnosti dle § 46 odst. 1 ZOOÚ.42 Podle Úřadu

však pouhé vymezení povinností, zákazů a oprávnění ve vnitřním předpise 

nelze považovat za veškeré možné úsilí, které mohl účastník řízení vynaložit 

k tomu, aby zabránil neoprávněnému přístupu k osobním údajům.43

4.2 Zákoník práce

ZP v § 301 stanoví povinnost zaměstnanců využívat pracovní dobu a 

jim svěřené prostředky k vykonávání určených prací, řádně s nimi 

hospodařit, střežit je a ochraňovat před ztrátou, poškozením, zničením nebo 

zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

Jestliže zaměstnanec v pracovní době vyřizuje své soukromé 

záležitosti a současně tak plně nevyužívá svou pracovní dobu, může 

zaměstnavatel přistoupit k monitorování jeho činnosti za předpokladu, že 

jsou naplněny podmínky § 316 ZP. Jedná se o ustanovení k ochraně 

majetkových zájmů zaměstnavatele a současně osobnostních práv 

zaměstnance. 

                                                

42 Srov. MATES, P., JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Ochrana osobních údajů. Praha: Leges, 2013, 
s. 97.
43 Úřad pro ochranu osobních údajů. K zabezpečení osobních údajů v informačním systému 
(přístupová oprávnění zaměstnanců) , sp. zn. UOOU-00182/13.
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Odstavec 1 § 316 ZP stanovuje výslovný zákaz používání výrobních a 

pracovních prostředků zaměstnavatele, včetně výpočetní techniky a 

telekomunikačních zařízení, k osobní potřebě zaměstnance bez souhlasu 

zaměstnavatele. Dodržování zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeně 

kontrolovat. Jak již bylo řečeno, monitorování zaměstnanců je fakultativním 

důvodem zpracování osobních údajů podléhající registrační povinnosti. U

docházkových systémů se však jedná o povinné zpracování osobních údajů, 

neboť tak zaměstnavateli ukládá § 96 ZP, dalo by se tedy dovodit, že na 

tento případ se nevztahuje povinnost oznámit Úřadu zpracování osobních 

údajů.44 Názor Úřadu na tuto problematiku si přiblížíme v podkapitole 

týkající se biometrické identifikace a autentizace.

Naproti tomu v odstavcích 2 a 3 § 316 ZP jsou pro zaměstnavatele 

stanoveny omezení výkonu kontroly dle odstavce 1. Je zakázáno podrobovat 

zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu 

jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo listovních 

zásilek, pokud by to vedlo k narušování soukromí zaměstnance na pracovišti 

nebo ve společných prostorách. Pro zavedení kontrolních mechanismů musí 

mít zaměstnavatel závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti 

zaměstnavatele. Názory na to, co může být považováno za závažný důvod, se 

různí. Úřad si pod takovou činností představuje například dozor nad prací 

vězňů.45 Objevují se i přesvědčení, že zaměstnavateli lze právo kontrolovat 

zaměstnance přiznat pouze v případě, že provozuje činnosti zvlášť 

nebezpečné nebo mimořádně ohrožující, např. jadernou elektrárnu. Podle

stanoviska č. 8/2001, č. j. 5062/EN/Final zpracovaného pracovní skupinou 

zřízenou dle čl. 29 směrnice 95/46/ES lze kontrolní právo po splnění 

stanovených podmínek přiznat každému zaměstnavateli.46 Důvodem pro 

                                                

44 Srov. ŠTEFKO, M. In. BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1242.
45

Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 2/2009 - Ochrana soukromí zaměstnanců se 
zvláštním zřetelem k monitoringu pracoviště.
46 Srov. ŠTEFKO, M. In. BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1243.
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zavedení opatření ke sledování zaměstnanců může tedy být i prostá ochrana 

majetku zaměstnavatele nebo kontrola výkonnosti zaměstnance. 

Případy dovoleného sledování zaměstnance lze nalézt i v dalších 

ustanoveních ZP. § 302 písm. a) ZP stanoví povinnost vedoucích 

zaměstnanců řídit a kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců a 

hodnotit jejich pracovní výkonnost a výsledky. Současně je vedoucí 

zaměstnanec povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.47 Někteří zaměstnavatelé si při 

zavádění kontrolních mechanismů odvolávají na § 101 odst. 1 ZP, který 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci klade za 

povinnost zaměstnavateli obecně. 

Podle § 248 odst. 2 ZP je zaměstnavatel „z důvodu ochrany majetku 

oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k 

němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky 

zaměstnanců“, přičemž realizace kontroly musí respektovat ochranu 

osobnosti v celém rozsahu právní úpravy obsažené v § 81 a násl. NOZ.  

Kontrolou je v tomto případě míněna osobní prohlídka a její provádění by 

mělo být specifikováno v pracovním řádu, který má dle § 306 ZP rozvádět 

ustanovení ZP, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 

vyplývající z pracovněprávních vztahů. Tuto kontrolu může zaměstnavatel 

provádět prostřednictvím svým zaměstnanců nebo bezpečností agentury, se 

kterou má uzavřenou smlouvu.48

                                                

47 § 302 c) ZP
48 Srov. ŠTEFKO, M. In. BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1018.
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4.3 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

ZTOPO sice neobsahuje úpravu týkající se ochrany osobních údajů, 

nicméně v něm můžeme pátrat po motivech ke sledování zaměstnanců na 

pracovišti. Tento zákon mění pohled na tradiční koncepci úmyslného nebo 

nedbalostního zavinění fyzické osoby tím, že zavádí zvláštní konstrukci tzv. 

přičítání deliktního jednání fyzické osoby osobě právnické.49 Zákonodárce v 

§ 8 ZTOPO stanovil okruh pachatelů - fyzických osob, jejichž jednání může 

být přičteno právnické osobě. Jedná se o velký počet zaměstnanců a jednání 

těchto osob může být velkým rizikem pro zaměstnavatele.  

K tomu, aby jednání fyzické osoby bylo přičteno právnické osobě, je

však nutné, aby zaměstnanec naplnil dvě alternativní podmínky. Za prvé to 

je skutečnost, že zaměstnanec jednal při plnění svých pracovních úkolů na 

základě nelegálních rozhodnutí např. členů statutárního orgánu, řídících nebo 

kontrolních pracovníků (tj. osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) 

ZTOPO). V praxi však může být problematické zjistit, kdo takový pokyn 

vydal a posoudit jeho charakter. Řadový zaměstnanec totiž v dané chvíli 

nemusí disponovat takovými informacemi, aby byl schopen posoudit 

nelegálnost určitého rozhodnutí. Druhou podmínkou je, že zaměstnavatel 

neprovedl taková opatření, která měl provést podle jiného právního předpisu 

nebo která po něm lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedl povinnou 

nebo potřebnou kontrolu činnosti zaměstnanců.50 Jednání řadového 

zaměstnance tak může mít pro zaměstnavatele katastrofální následky, mezi 

sankce totiž patří mj. zákaz činnosti, propadnutí majetku nebo dokonce 

zrušení právnické osoby.

Některé trestné činy vyjmenované v ZTOPO mohou působit až 

bizarním dojmem, na druhou stranu zde najdeme i trestné činy, které mohou 

                                                

49 Srov. VIDRNA, J.,  KOUDELKA, Z. Zaměstnanci v objektivu kamer. Právní aspekty monitoringu 
zaměstnanců. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 49.
50 Tamtéž, s. 51.



31

velmi snadno souviset i s běžnou obchodní činností (např. dotační podvod, 

nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení nebo neodvedení daně, 

pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby).51

Přijetí ZTOPO tak staví zaměstnavatele do nové role, v rámci 

prevence rizik by měl věnovat větší pozornost řízení a kontrole zaměstnanců 

a současně by se měl zajímat o možnosti a prostředky své obhajoby pro 

případ, že dojde k trestnímu stíhání, jehož následky mohou být skutečně 

likvidační.52

Ideálním modelem ochrany osobních údajů by byla společnost, v níž 

by zájmy vedoucích pracovníků i řadových zaměstnanců byly ve shodě. 

Monitorování zaměstnanců jako prevence protiprávních jednání nebo 

důkazní materiál k prokázání závadné činnosti by pak nebylo třeba. Ovšem 

s výjimkou malých rodinných firem, kde riziko krádeží odpadá, bychom 

takovou společnost jen těžko hledali. Při vymýšlení způsobu sledování 

činnosti zaměstnanců zaměstnavatelé často narážejí na hranice práva, 

nicméně v mnoha případech si zaměstnavatel vyhodnotí riziko 

neoprávněného sledování zaměstnanců jako menší zlo v porovnání s dopady 

ZTOPO.53

Rychlý rozvoj technologií umožňuje zavedení nejrůznějších 

sledovacích opatření, díky široké nabídce a cenové dostupnosti lze pozorovat

vzrůstající tendenci využívání zařízení, která umožňují sledovat v podstatě 

cokoliv a kdekoliv. Přístup zaměstnavatelů se liší případ od případu, 

zaměstnanci většinou vnímají takový postup zaměstnavatele velmi negativně. 

Z chování obou subjektů lze vysledovat dva základní problémy. Za prvé 

právní úprava týkající se monitoringu obecně zaostává před vývojem stále 

„chytřejších“ technologií. Odborné názory se často liší, protikladné postoje 
                                                

51 Tamtéž, s. 52.
52 Srov. VIDRNA, J., KOUDELKA, Z. Zaměstnanci v objektivu kamer. Právní aspekty 
monitoringu zaměstnanců. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 49-50.
53 Tamtéž, s. 98.
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můžeme najít i v judikatuře. Druhý problém spatřuji v nevědomosti, jaká 

práva a povinnosti vyplývají z právních předpisů. Příčinou může být fakt, že 

sledování je pro nás tak běžné, že nás ani nenapadne zajímat se o právní 

předpisy nebo nejsme schopni orientovat se v tom, ve které oblasti práva 

relevantní úpravu hledat. 

5 JEDNOTLIVÉ PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ

V této kapitole se zaměříme na jednotlivé specifické případy 

monitorování zaměstnanců a jejich praktické důsledky. Každý z níže 

uvedených způsobů sledování zaměstnanců při práci představuje téma sám o 

sobě, nicméně s ohledem na prostor, který se mi v této práci nabízí, bude 

pozornost věnována aspektům, které považuji za nejdůležitější. 

5.1 Kamerové systémy

Kamerové systémy se staly běžnou součástí našeho života, sledována 

jsou veřejná prostranství i prostory uvnitř budov. Moderní technologie 

umožňují nejenom záznamy pořizovat a uchovávat, ale také nadále využívat 

například k rozpoznávání osob. Záznamová zařízení jsou mnohem menší než 

v minulosti, proto subjekt, který nebyl na přítomnost sledovacího zařízení 

upozorněn, nemusí ani vědět, že je sledován. Důvody pro umístění kamer 

mohou být různé, od ochrany jednotlivců, přes ochranu majetku až po 

veřejný zájem. V mnoha případech nemusí být kamerový systém ani 

zprovozněn, neboť psychologický účinek je sám o sobě silným nástrojem. Na 

některé zaměstnance může mít naopak nežádoucí vliv, neboť vědomí, že 

člověk pracuje pod neustálou kontrolou a tlakem, může vést k menší 

efektivnosti práce. Podle Úřadu se jeho inspektoři setkávají s případy, kdy
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„takový systém velmi výrazně zasahuje do soukromého a osobního života lidí 

a jeví se jako evidentně nežádoucí.“54

Využití kamerového systému v pracovněprávních vztazích je zpravidla 

odůvodňováno ochranou majetku, sledování zaměřené na kontrolu kvality a 

objemu pracovní činnosti je obecně nepřípustné. I přestože účel definujeme 

jako ochranu majetku zaměstnavatele, kamerový systém nepochybně 

zaznamená i činnost zaměstnanců, vymezení účelu může být považováno za 

ryze formální záležitost, která nemá mnoho společného s tím, jak je zařízení 

prakticky využíváno. Sledovány by neměly být prostory, které jsou 

vyhrazeny pro soukromé účely zaměstnanců anebo nejsou určeny k plnění 

pracovních povinností, například toalety nebo šatny.55

V ojedinělých případech může být použití kamerového systému 

dokonce povinné. Například návrh zákona o provozování hazardních her 

počítá s tím, že za účelem zajištění dodržování zákonných provozních 

podmínek a efektivní ochrany sázejících musí být kasino vybaveno zařízením 

umožňujícím po celou provozní dobu v reálném čase monitorovat celý 

prostor kasina,56 je tedy nepochybné, že dojde i ke sledování zaměstnanců 

kasina při práci. Oproti § 37 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných 

podobných hrách obsahuje § 61 návrhu zákona o provozování hazardních her 

podrobnější úpravu a zpřísnění povinností pro provozování monitorovacího 

zařízení, například prodloužení doby pro povinné uchovávání záznamu z 90 

dnů na 2 roky.

Z hlediska ochrany osobních údajů je podstatné, zda jsou na pracovišti 

provozovány kamerové systémy bez záznamu nebo se záznamem. Samotné 

kamerové sledování zaměstnanců není totiž zpracováním osobních údajů 

                                                

54 Úřad pro ochranu osobních údajů. Kamerové systémy , dostupné z: 
https://www.uoou.cz/kamerove-systemy/d-6175

55 Stanovisko č. 4/2004 WP 29 ke zpracování osobních údajů prostředky kamerového 
sledování ze dne 11. 2. 2004.
56 Důvodová zpráva k návrhu zákona o provozování hazardních her (175/14).
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podle ZOOÚ. To však neznamená, že lze kamerové systémy bez záznamu 

instalovat bez omezení.57 Oblíbené jsou v poslední době tzv. webové kamery 

bez záznamu. Bývají instalovány na nejrůznější místa, jako jsou restaurace, 

bazény nebo sportoviště. Jde o přímý přenos událostí, nicméně i v těchto 

případech může být závažně zasaženo do soukromí osob, které jsou kamerou 

zaznamenány a jejichž chování je tak zpřístupněno neomezenému počtu 

osob,58 a to nejenom zaměstnanců zachycených při práci na daném místě, ale 

všech osob, které se v prostoru nacházejí. Důležité je proto respektovat 

ustanovení NOZ upravující ochranu osobnosti a ustanovení § 316 ZP. Je 

třeba také upozornit na situaci, kdy osoba odlišná od provozovatele 

kamerového zařízení využije možnosti pořídit si záznam na internetu 

zveřejněných dat. Taková osoba se při dalším zpracování zaznamenaných 

údajů (pokud nejde o zpracování výlučně pro osobní potřebu) stává jejich 

správcem a je povinna dodržovat všechna relevantní ustanovení ZOOÚ.59

Kamerové systémy se záznamem pak přinášejí řadu povinností, které 

stanoví ZOOÚ. Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či 

zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů 

lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétního zaměstnance.60 V souvislosti 

s provozování kamerových systémy vydal Úřad v roce 2012 metodiku, která 

má za cíl připomenout, jaké požadavky na provozovatele klade zákon.

V metodice Úřad definuje základní hrozby, mezi které řadí 

neoprávněný přístup ke kamerám, rozvodům a záznamovému zařízení, 

přístup neoprávněných osob k pořízeným záznamům, neoprávněné čtení, 

kopírování, přenos, úprava a vymazaní kamerových záznamů a živelní 

události. Pro všechna vyjmenovaná rizika zároveň uvádí možná 

                                                

57 Srov. JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Kamerové systémy v praxi. Praha, Linde Praha, 
a.s., 2011, s. 41.
58

Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 10/2012 - K problematice provozu webových 
kamer přenášejících obraz na veřejně přístupné webové stránky z hlediska zákona o ochraně 
osobních údajů .
59

Tamtéž.
60

Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 1/2006 - Provozování kamerového systému z 
hlediska zákona o ochraně osobních údajů.
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technickoorganizační opatření k předcházení vzniku nežádoucích situací. 

Metodika dále řeší, jakým způsobem mají být monitorované prostory 

označeny. Informační tabulky mají být umístěny před vstupem do 

monitorovaných prostor, po celou dobu provozu kamerového sytému, mají 

být dobře viditelné a musí obsahovat piktogram. Text by měl obsahovat 

odkaz na místo nebo osobu, kde lze získat podrobnější informace. Je 

doporučováno, aby byl zvolen takový typ a velikost písma, aby bylo možné 

text přečíst ze vzdálenosti 2-5 m.61

5.2 Listovní tajemství a elektronická pošta

Z čl. 13 Listiny vyplývá, že listovní tajemství se nevtahuje pouze na 

tištěné dokumenty, ale i jiné písemnosti a záznamy, ať již uchovávaných v 

soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem. Dokumenty 

v elektronické podobě se považují za písemnost v souladu s § 562 odst. 1

NOZ, který nám říká, že písemná forma dokumentu je zachována i při 

právním jednání učiněném elektronickými prostředky umožňujícími 

zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Listovní tajemství se tedy 

vztahuje i na emailové zprávy. Důvěrnost zpráv upravuje i § 89 zákona č. 

127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, který nepřipouští odposlech, 

ukládání zpráv, zachycení nebo sledování zpráv a s nimi spojených údajů 

osobami jinými než jsou uživatelé, ledaže by k tomu dali souhlas. Výjimky 

z ochrany listovního tajemství mohou být stanoveny pouze zákonem.

V pracovněprávních vztazích jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci 

konfrontováni s listovním tajemstvím v zásadě neustále. V podatelně se 

denně otevírají dopisy, zapisují se do došlé pošty a rozhoduje se o tom, 

komu mají být dále předány ke zpracování. To stejné platí i pro emaily 

                                                

61 Srov. BURIAN, D. Provozování kamerových systémů: metodika pro splnění základních 
povinností ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů. Brno: Pro Úřad pro ochranu 
osobních údajů vydala Masarykova univerzita, 2012.
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přijaté do sběrné emailové schránky. Mezi jednotlivými úseky společnosti 

cirkulují nejrůznější listiny za účelem interního schválení a následného 

vyřízení. Emaily se přeposílají i s historií bez předchozího upozornění 

původního příjemce. V rámci těchto a mnoha jiných činností je třeba vždy 

dbát na zachování listovního tajemství.

Úřad o elektronické poště tvrdí, že ačkoli emailová adresa patří 

zaměstnavateli, je-li složena ze jména a příjmení zaměstnance, jedná se o 

osobní údaj a email na ni doručený je soukromou elektronickou poštou. 

Zaměstnavatel tak není oprávněn číst obsah korespondence svých 

zaměstnanců, smí pouze sledovat počet odeslaných a došlých emailů, včetně 

hlavičky. Soukromý email smí zaměstnavatel otevřít a přečíst pouze v zájmu 

ochrany svých práv.62

Představme si situaci, kdy se zaměstnavatel na základě údajů 

uvedených v hlavičce domnívá, že se jedná o pracovní záležitost a je 

pravděpodobné, že k vyřízení zaměstnancem by mohlo dojít pozdě z důvodu 

dlouhodobé pracovní neschopnosti, proto se rozhodne email otevřít. V tomto 

nahodilém případě se pravděpodobně nebude jednat o zpracování osobních 

údajů,63 nicméně i tak může dojít k narušení soukromí zaměstnance. Ve 

snaze zamezit vzniku újmy zaměstnavatele na jeho právech je proto vhodné 

v době nepřítomnosti zaměstnance přijmout taková opatření, aby k poškození 

soukromí zaměstnance nedošlo.64 Otázkou je, zda k narušení soukromí 

nedojde i v případě, kdy zaměstnavatel nastaví automatické přeposílání 

emailů jednoho zaměstnance v době jeho nepřítomnosti na email jiného 

zaměstnance. Zdá se být samozřejmé, že soukromá korespondence na 

pracoviště nepatří, pokud zaměstnavatel nedá zaměstnanci k užívání 

                                                

62
Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 2/2009 - Ochrana soukromí zaměstnanců se 

zvláštním zřetelem k monitoringu pracoviště.
63

Úřad pro ochranu osobních údajů. K problémům praxe č. 1/2003 - Monitorování elektronické 
pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců.
64 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 2/2009 - Ochrana soukromí zaměstnanců se 
zvláštním zřetelem k monitoringu pracoviště.
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svěřeného emailu k soukromým účelům svolení.65 Nicméně Úřad se 

jednoznačně domnívá, že zaměstnanec má právo na soukromí na pracovišti a 

na tomto právu nic nemění skutečnost, že zaměstnanec používá komunikační 

či jiná zařízení zaměstnavatele. Lokalita a vlastnictví elektronického zařízení 

totiž nemůže vyloučit právo na důvěrnost komunikací a korespondence 

stanovené v Ústavě a v dalších právních předpisech.66 Postoje Úřadu jsou 

v tomto ohledu velmi striktní a naprosto nereflektují praxi. 

Z předchozích vyjádření Úřadu tedy vyplývá, že zaměstnavatel by 

neměl emailové adresy svých zaměstnanců označit jejich jménem a 

příjmením, neboť se tak vystavuje riziku, že email došlý na tuto adresu bude 

považován za soukromou zprávu a jejímž otevřením v době nepřítomnosti 

zaměstnance naruší zaměstnavatel soukromí zaměstnance, ač se podle 

hlavičky emailu mohl domnívat, že se jedná o pracovní záležitost. 

Ve skutečnosti může být velmi obtížné rozlišit mezi soukromým a 

pracovním emailem, převládá praxe, kdy zaměstnavatel důvodně 

předpokládá, že obsah přijatého emailu je pracovní, protože byl přijat do 

schránky, která byla zřízena k pracovním účelům, ať už se jmenuje jakkoli. 

Naopak zaměstnanec by měl očekávat, že jeho soukromí může být omezeno, 

pokud v pracovní době bude bez souhlasu zaměstnavatele využívat jeho 

počítač k soukromým účelům. Může tak přispět k nedovolenému přístupu 

k informacím zaměstnavatele, ohrozit jeho obchodní tajemství, ale též 

vystavit ostatní zaměstnance obtěžování v podobě nevyžádané pošty nebo 

dokonce škodlivého softwaru. 

Přibližme si nyní trochu jiný případ. Zaměstnavatel má podezření, že 

dva zaměstnanci si prostřednictvím emailu vyměňují informace, které 

naprosto nesouvisí s pracovní náplní těchto zaměstnanců. Zaměstnavatel tedy 

                                                

65
Srov. MORÁVEK, J. Kdy je možné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít jeho e-

mailovou adresu? Právo pro podnikání a zaměstnání, sv. č. 3, 2010, s. 7.
66 Úřad pro ochranu osobních údajů. K problémům praxe č. 1/2003 - Monitorování elektronické 
pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců.
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na základě těchto emailů dá zaměstnancům výpověď. Pro případ, že se toto 

okamžité zrušení pracovního poměru bude napadeno u soudu, ponechá si 

emaily jako důkaz o porušení pracovní kázně. Je takový postup v souladu se 

zákonem? 

Ani v tomto případě nemůže zaměstnavatel číst obsah emailů. 

V případě, že zaměstnavatel plánuje provádět systematické sledování emailů, 

je vhodné nejdříve stanovit pravidla pro využívání elektronické komunikace 

a zaměstnance s nimi prokazatelně seznámit.  Čtení obsahu emailů není 

třeba, pokud jsou jasně nastaveny pracovní povinnosti konkrétních 

zaměstnanců, pak je možné z informace od koho zaměstnanec emaily 

dostává, v jakém rozsahu a komu píše usoudit, zda se jedná o porušení 

pracovní kázně. Samozřejmě platí pravidlo, že se všemi zaměstnanci musí 

být zacházeno stejně, proto by takovému sledování měla být podrobena 

emailová schránka všech zaměstnanců ve stejné míře. Stejně tak je možné 

vyvodit důsledky z většího počtu mimopracovních emailových zpráv, aniž by 

je zaměstnavatel četl, zvláště jsou-li emaily vyměňovány mezi dvěma 

zaměstnanci, jejichž emailové schránky jsou monitorovány.

V praxi se vyskytují mylné názory, že zaměstnanec může v pracovní 

smlouvě vyslovit souhlas s tím, že zaměstnavatel může číst obsah 

elektronické pošty. Z tohoto souhlasu může být dovozováno, že zaměstnanec 

se současně vzdává svého práva na zachování listovního tajemství. Není to 

možné, neboť ochrana přepravovaných zpráv patří mezi základní lidská 

práva a svobody, která jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a 

nezrušitelná. Znamená to, že nikdo jich nemůže být zbaven zákonem ani se 

jich sám nemůže vzdát.67 Vedle této ústavní zásady najdeme v ZP 

                                                

67 Srov. JOUZA, L. Soukromá elektronická pošta na pracovišti,  Národní pojištění, sv. č. 7, 
2014. 
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ustanovení, podle něhož se k právnímu jednání, kterým se zaměstnanec 

předem vzdává svých práv, nepřihlíží.68

Ačkoli je stále hojněji využívána možnost elektronické komunikace, 

nesmíme zapomínat, že ochrana obsahu přepravovaných zpráv platí i pro 

klasické dopisy. Oprávnění zaměstnavatele otevřít dopis doručený do 

podatelny je závislé na formátu adresy, která je uvedena na obálce. Je-li 

dopis určen zaměstnanci jako soukromé osobě, musí být jeho jméno uvedeno 

v adrese na prvním místě, název zaměstnavatele pak na místě druhém. Takto 

označené zásilky není dovoleno otevírat a musí být předány do rukou 

adresáta. Pokud je však na prvním místě uveden název zaměstnavatele a 

teprve pod ním jméno konkrétní osoby, je písemnost určená zaměstnavateli 

jako instituci a záleží na něm, zda ji zaměstnanci přidělí k vyřízení a to bez 

ohledu na to, že je v adrese uvedeno jeho jméno.69

5.3 Počítač a využívání internetu

Využívání počítače k plnění pracovních povinností je již běžnou 

záležitostí.  Za bezproblémový provoz informačních a komunikačních 

systémů a technologií obvykle odpovídá osoba, které říkáme správce sítě. 

Správce sítě může monitorovat práci na počítači v zásadě ze tří příčin. První 

z nich je zjištění, že dochází ke zpomalování provozu systému v důsledku 

jeho zahlcování velkým množstvím informací příchozích a odchozích dat, 

způsobené například nadměrným využíváním internetu. Při kontrole procesů 

v systému tak může správce sítě narazit na identifikaci činnosti konkrétního 

zaměstnance, která je soukromého charakteru. Druhým důvodem pro 

sledování činnosti zaměstnance na počítači může být konstatování 

                                                

68 § 4a odst. 4 ZP
69 Srov. JOUZA, L. Předpisy z pracovního práva, které vydává zaměstnavatel. Praha: 
BOVA POLYGON, 2004, s. 64.
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nadřízeného zaměstnance: „oni nějak málo pracují“, což povede k plošnému 

dohledu správce sítě nad všemi uživateli počítačů. Třetím možným 

momentem je pak podezření na nekalou činnost konkrétního zaměstnance.70

Správci sítě se nabízí hned několik nástrojů pro sledování činnosti 

zaměstnance. Jako administrátor systému může kdykoliv nahlížet aktuální 

zobrazení na monitoru, může tedy vidět, kterou webovou stránku právě 

zaměstnanec navštěvuje nebo co je obsahem rozepsaného emailu. Kromě 

toho se na trhu nabízí i specializovaný software, který zaznamenává činnost 

na počítači a jehož výstupem jsou různé statistiky o aktivitě zaměstnanců. 

V takovém způsobu sledování by nebyl problém, kdyby při něm nedocházelo 

ke zjištění osobních údajů zaměstnanců, které s pracovní náplní nijak 

nesouvisí, a potenciálnímu ohrožení soukromí zaměstnanců.

Sledování používání webových stránek zaměstnanci je možné pouze za 

předpokladu, že je dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti 

zaměstnavatele. Jak již bylo řečeno, pod tím si Úřad představuje například 

dozor nad prací vězňů.71 V tomto ohledu stanovisko Úřadu nepřináší mnoho 

užitku, jelikož příklady, které jsou zde uvedeny, budí dojem, že autor 

stanoviska vybíral z činností, u kterých nikoho nenapadne zpochybňovat její 

závažnost. Jen těžko si lze představit, jak vězeň při práci zneužívá svěřenou 

výpočetní techniku. 

Úřad tak elegantně vybruslil z této problematiky, aniž by ve 

skutečnosti podal zaměstnavatelům nějaký návod, jak mají postupovat. 

Jestliže budeme zvláštní povahu činnosti zaměstnavatele vykládat takto 

restriktivně, vztahovala by jen na malý počet zaměstnavatelů. Zaměstnavateli 

tedy nezbývá nic jiného, než zpracování osobních údajů oznámit a čekat, zda 

Úřad usoudí, že je zde důvodná obava z porušení ZOOÚ a zahájí správní 

řízení. Bohužel k zahájení správního řízení může Úřad přistoupit nejenom 
                                                

70 Srov. VIDRNA, J., KOUDELKA, Z. Zaměstnanci v objektivu kamer. Právní aspekty 
monitoringu zaměstnanců. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 112-113.
71 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 2/2009 - Ochrana soukromí zaměstnanců se 
zvláštním zřetelem k monitoringu pracoviště.
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před zápisem do registru, ale též kdykoli v průběhu zpracování osobních 

údajů jestliže zjistí, že oznámení zapsané do registru porušuje podmínky 

stanovené ZOOÚ. 

Za poněkud kontroverzní považuji názor Úřadu, že monitorování 

zaměstnanců by mělo vycházet ze skutečného stavu. Přestože zákon 

umožňuje, aby zaměstnancům byly některé činnosti zakázány, 

zaměstnavatelem stanovená pravidla by měla odrážet realitu, tj. nezakazovat 

něco, co je u zaměstnavatele běžnou tolerovanou praxí.72 Znamená to, že 

jestliže je „surfování“ po internetu běžné u většiny zaměstnanců, je chybné 

za tento prohřešek potrestat pouze jednoho zaměstnance?

Jednu z možností, jak předcházet nedovolenému používání internetu 

k soukromým účelům popsal v článku z roku 2010 JUDr. Jakub Morávek 

(toho času zaměstnanec Úřadu). Doporučil, aby zaměstnavatel primárně užil 

„takových opatření a prostředků, aby zaměstnancům zamezil přístup na 

stránky a k aplikacím, které nepotřebují k výkonu své práce […] Až 

v případě, že by toto nebylo možné z povahy zaměstnanci vykonávané práce, 

nebo by takovéto zamezování přístupů bylo nepřiměřeně nákladné, může 

zaměstnavatel zpracovávat osobní údaje zaměstnance v rozsahu datum, 

hodina a délka přístupů na webové stránky.“73 Současně by měl 

zaměstnavatel v pracovním řádu nebo v pracovních smlouvách zaměstnanců 

vymezit, jaká oprávnění zaměstnanci při dispozicích s počítačem mají a jaké 

jsou možnosti v přístupu na internet.74

Stanoviska Úřadu kritizoval například Ing. Jan Mikulecký, odborník 

v oblasti informační bezpečnosti, ve svém článku pro časopis DSM (Data, 

Security, Management). Domnívá se totiž, že „všechna data, která jsou 

                                                

72 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 2/2009 - Ochrana soukromí zaměstnanců se 
zvláštním zřetelem k monitoringu pracoviště.
73 MORÁVEK, J .  Kdy je možné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít jeho e-mailovou 
poštu? Právo pro podnikání a zaměstnání, sv. č. 3, 2010, s. 6-7.
74 Tamtéž, s. 7.
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uložena na zařízení zaměstnavatele, jsou v jeho vlastnictví, pokud smlouva 

nebo legislativní předpis nestanoví jinak. Není sporu o tom, že záznamy 

(logy) o aktivitě v systému jsou data, jejichž vlastníkem je zaměstnavatel.“75

Tento názor je přijatelný za podmínky, že logy nebudou obsahovat žádné 

údaje o soukromí zaměstnanců. 

Stanoviska Úřadu byla dlouho dobu jediným vodítkem, v roce 2012 

však vynesl Nejvyšší soud rozsudek, ve kterém prezentoval zcela opačný 

názor, než zastává Úřad. O rozsudku si povíme více v následující kapitole. 

5.4 Automobil a GPS lokalizace

Automobil může být v pracovněprávních vztazích využit několika 

způsoby, jednak jako soukromé vozidlo užívané pro služební účely, jako 

služební vozidlo pro služební účely nebo jako služební vozidlo poskytnuté i 

k soukromým účelům. Technologie GPS umožňuje zaměstnavateli zjistit 

aktuální polohu vozidla a současně zaznamenává i historii jeho pohybu. 

Z logiky věci se zaměříme na problematiku GPS instalované ve vozidle, 

který je majetkem zaměstnavatele. 

Jestliže zaměstnanec řízením motorového vozidla vykonává svoji 

práci, přísluší mu za ni mzda či plat.76 Je však třeba rozlišovat, v jaké míře a 

za jakým účelem je automobil využíván v pracovněprávním vztahu, neboť 

z tohoto rozlišení plynou různé pracovněprávní důsledky. Podle intenzity 

vztahu zaměstnance k řízení motorového vozidla pro pracovní účely můžeme 

zaměstnance rozdělit do čtyř skupin:

                                                

75 MIKULECKÝ, J. Monitorování zaměstnanců je legální. DSM (Data, Security, Management), sv. 
č. 3, 2010, s. 24.
76 § 109 odst. 1 ZP
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 řízení motorového vozidla je výslovně sjednáno v rámci druhu práce a to i 

v kombinaci s jinou činností – např. řidič zásobovač;

 řízení motorového vozidla není výslovně sjednáno v rámci druhu práce, 

avšak z jejího vymezení přímo vyplývá, že toto řízení je přímou podmínkou 

dané práce – např. opravář plynových kotlů u zákazníků;

 řízení motorových vozidel není součástí druhu práce, avšak motorové 

vozidlo ke své práci pravidelně a často používají – např. stavbyvedoucí;

 používání motorového vozidla jen občas dle potřeby u zaměstnanců, kteří 

mohou svou práci bez větších obtíží vykonávat i bez řízení motorového 

vozidla – např. vrcholoví manažeři.77

Jedním z důvodům, proč se zaměstnavatel rozhodne sledovat pohyb 

zaměstnance pomocí GPS, je vykazování pracovní doby. Pracovní dobou 

rozumí ZP v § 78 odst. 1 písm. a) dobu, v níž je zaměstnanec povinen 

vykonávat pro zaměstnavatele práci, a též dobu, v níž je zaměstnanec na 

pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.  

I pro účely pracovní cesty je třeba rozlišovat mezi tím, zda se jedná o 

řidiče z povolání nebo tzv. řidiče referenta. Jestliže je řízení motorového 

vozidla sjednaným druhem práce, je třeba takové vozidlo považovat za 

pracoviště zaměstnavatele.78 U řidiče z povolání je součástí pracovní doby 

nejenom řízení vozidla, ale také jeho příprava, odstavení a nezbytná 

údržba.79 Zvláštnosti pojetí pracovní doby u zaměstnanců v dopravě upravuje 

nařízení vlády č. 589/2006 Sb.  Naproti tomu pro řidiče referenta, který

řízením vozidla svoji práci nevykonává, stanoví ZP § 210 pravidlo, podle 

kterého se doba „strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné 

pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní 

                                                

77 Srov. ŠUBRT, B., BUKOVJAN, P.,  TREZZIOVÁ, D .  Auto v pracovněprávních vztazích . Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 15.
78

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1755/2002 ze dne 2. 4. 2008.
79 Srov. ŠUBRT, B., BUKOVJAN, P.,  TREZZIOVÁ, D. Auto v pracovněprávních vztazích . Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 16.
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doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele a při které 

se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí.“

Např. zaměstnanec je jako obchodní zástupce vyslán na pracovní cestu 

mimo své pravidelné pracoviště. Jeho pracovní doba je od 7:30 do 16:00 

hodin. Na pracovní cestu vyjede v 5:30 a do cíle dorazí v 8:45. Jednání trvá 

do 14 hodin. Z cesty se vrátí v 17:45. Doba od 8:45 do 14:00 je výkonem 

práce, za níž mu náleží mzda. Doba od 7:30 do 8:45 a od 14:00 d 16:00 je 

překážkou na straně zaměstnavatele, mzda zaměstnance se za tuto dobu 

nekrátí. Doba od 5:30 do 7:30 a od 16:00 do 17:45 se do pracovní doby 

nezahrnuje a zaměstnanci za ní mzda nepřísluší. Tato doba má význam pouze 

pro poskytování cestovních náhrad.80 Z uvedeného příkladu je patrné, že pro 

zaměstnavatele je důležité vědět, kde se zaměstnanec v pracovní době 

pohybuje a kdy je služební automobil zaměstnancem využíván. Tato potřeba 

je o to výraznější, pokud se zaměstnavatel rozhodne poskytovat zaměstnanci

kompenzace za čas strávený na pracovní cestě, za který zaměstnanci podle 

zákona mzda nepřísluší. 

Jiným důvodem, proč chce mít zaměstnavatel zaměstnance pod 

dohledem, je povinnost nahradit škodu vzniklou zaměstnanci nebo naopak 

odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Například 

jestliže by zaměstnanec z plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním vybočil (v rámci pracovní cesty si zajel vyřídit soukromou záležitost 

do jiného města) - dopustil se tzv. excesu - a při takovém vybočení by došlo 

ke škodní události, kterou zaměstnanec zavinil, nebude odpovědnost za 

škodu posuzována podle zákoníku práce, ale podle občanského zákoníku. 

Zaměstnanec tak nebude chráněn ustanoveními zákoníku práce - neuplatní se 

omezení odpovědnosti 4,5násobkem průměrného měsíčního výdělku - a 

vznikne mu tedy povinnost nahradit škodu v plné výši, neboť podle 

                                                

80 Srov. ŠUBRT, B., BUKOVJAN, P.,  TREZZIOVÁ, D. Auto v pracovněprávních vztazích . Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 17.
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občanského zákoníku se odpovídá zásadně za zavinění.81 NOZ upravuje i tzv. 

škodu z provozu dopravních prostředků. V § 2929 NOZ je uvedeno, že 

„místo provozovatele nahradí škodu ten, kdo použije dopravní prostředek 

bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel nahradí škodu 

společně a nerozdílně s ním, pokud mu takové užití dopravního prostředku 

z nedbalosti umožnil.“ V případě, že zaměstnanec způsobí služebním 

vozidlem škodu v době nebo na místě, kde se při plnění pracovních 

povinností neměl nacházet, je záznam z GPS lokátoru důkazem, že vozidlo 

bylo použito proti vůli zaměstnavatele jako provozovatele vozidla. 

Zavedení sledování pomocí GPS může souviset i daňovými aspekty 

využívání služebního automobilu. Zákon o daních z příjmů v § 24 odst. 2 

písm. k) bodu 4 a písm. zh) stanoví, že do daňově uznatelných nákladů lze 

zahrnout výdaje na pracovní cesty zajišťované silničním motorovým 

vozidlem zahrnutým do obchodního majetku zaměstnavatele v prokázané 

výši a dále náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním 

předpisem. Náklady spojené s provozováním služebního automobilu je 

zaměstnavatel povinen prokázat. K tomuto účelu slouží kniha jízd. V praxi 

může být komplikované prokazovat věrohodnost záznamů pomocí 

svědeckých výpovědí, parkovacích karet, emailů nebo fotografií. Záznamy 

z GPS jsou jako kniha jízd daleko pohodlnější. 

Podívejme se nyní na GPS i z pohledu zaměstnance, neboť v určitých 

případech může být sledovací zařízení nepřípustným zásahem do soukromí 

zaměstnance, a to i v případě, že zaměstnanec použitím služebního 

automobilu sledoval své vlastní zájmy bez souhlasu zaměstnavatele. Ze 

záznamů může zaměstnavatel zjistit například informace o tom, že 

zaměstnanec navštívil konkrétní nemocnici nebo že každou neděli chodí do 

kostela. Vzhledem k tomu, že GPS zaznamenává pohyb vozidla, lze 

v případě absence takového pohybu odvozovat, jak dlouho se zaměstnanec 

                                                

81 Tamtéž, s. 49.
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soukromé činnosti věnoval. Ideální by bylo, kdyby zaměstnavatel umožnil 

zaměstnanci GPS zařízení vypnout po skončení pracovní doby. 

5.5 Biometrická identifikace a autentizace

Biometrická identifikace je založena na rozpoznávání osob podle 

jejich měřitelných biologických vlastností (anatomických i fyziologických

znaků) či specifického chování (behaviorální znaky), neboť každý jedinec je 

unikátní. Existuje nespočet biometrických rozpoznávacích metod a jejich 

uplatnění v praxi je velmi široké. Pod pojmem biometrická identifikace si 

mnoho z nás jistě vybaví různé sci-fi filmy či kriminalistické seriály, kde 

jsou používány vyspělé technologie z daleké budoucnosti. Pravdou je, že 

biometrická identifikace je stále více využívána i v soukromé komerční sféře 

a můžeme se tak s ní setkat například u kontroly vstupu do objektů nebo 

přítomnosti na pracovišti. Výhodou takové identifikace je její přesnost, 

rychlost a jednoduchost, neboť nám tak odpadá povinnost pamatovat si 

nějaké heslo nebo nosit s sebou identifikační průkaz. Stejně tak se nemůže 

dojít ke zneužití neoprávněnou osobou, neboť vaše základní biologické 

znaky vám nemůže nikdo odcizit, jejich napodobení je téměř nemožné a 

rovněž v průběhu života nedochází k jejich změně. Na druhou stranu únik 

takových informací budou mnozí z nás považovat za daleko větší zásah do 

svého soukromí než čtení emailů neoprávněnou osobou.

Předtím, než si přiblížíme některé biometrické metody, je namístě 

vysvětlit rozdíl mezi pojmy identifikace a autentizace.

Identifikace je proces, při kterém systém pracuje s databází vzorků 

přiřazených ke konkrétním osobám, které porovnává se vzorkem neznámého 

jedince. Výsledkem je zjištění, zda je neznámý vzorek shodný s některým

vzorkem v databázi, dochází tedy k určení identity jedince.
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Autentizace je proces, při kterém dochází k rozpoznání určité tělesné 

vlastnosti člověka a na konci tohoto procesu je jedinci přidělen určitý status, 

např. ne/oprávněný k používání systému.82

Mezi anatomicko-fyziologické biometrické charakteristiky řadíme 

oční duhovku, oční sítnici, tvář, tvar vnějšího ucha, daktyloskopické otisky 

prstů, dlaní a chodidel, geometrii prstů a ruky, topografii žil zápěstí, pach 

lidského těla, obsah solí v lidském těle, rozměry a váhu lidského těla a 

v neposlední řadě DNA. Za behaviorální biometrické charakteristiky 

považujeme hlas, pohyb těla (tzv. lokomoce), písmo, podpis a dynamiku 

psaní na klávesnici.83 V následujícím textu pomineme metody jako je 

zkoumání otisků ucha, které lze nalézt na dveřích místností, kde se snažila 

osoba odposlechnout obsah rozhovoru, a budeme se věnovat pouze těm 

metodám, které jsou relevantní pro monitorování zaměstnanců.

Identifikace osob pomocí daktyloskopie vychází z existence 

papilárních linií, které vytvářejí na povrchu dlaní, prstů a chodidel vyvýšené 

části pokožky tvořících jedinečné obrazce.84 Časy, kdy byla daktyloskopická 

identifikace prováděna manuálně, už jsou nenávratně pryč. S rozvojem 

informačních technologií se rozvíjí automatizované vyhodnocování otisků 

prstů, což má za následek i větší přenositelnost této metody do komerční 

sféry. V praxi je biometrická identifikace využívána především při 

autentizaci osob pro přístup k výpočetním a komunikačním prostředkům jako 

je počítač, počítačová síť nebo mobilní telefon, při autentizaci vstupu do 

objektů nebo k ochraně drahých a nebezpečných zařízení před neoprávněným 

použitím.85

                                                

82 Srov. ŠČUREK, R. Biometrické metody identifikace osob v bezpečnostní praxi. 2008, 
dostupné na http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-
cs/resource/PDF/biometricke_metody.pdf.
83 Srov. RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. Biometrie a identita člověka . Praha, Grada 
Publishing, a.s., 2008, s. 104.
84 Tamtéž, s. 169-170.
85 Tamtéž, s. 255.
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Jedním z nejpohodlnějších způsobů biometrické identifikace je 

vyhodnocování geometrie dlaně a prstů ruky. Podobně jako papilární linie je

kombinace délky, šířky a tloušťky ruky jedinečná a lze na ní založit velmi 

přesnou identifikaci osoby. Bohužel tento způsob identifikace může být 

v některých případech nespolehlivý, neboť není schopen postihnout změny 

způsobené například změnou tloušťky prstů, některými nemocemi nebo 

úrazy. Vzhledem k tomu, že tato metoda neposkytuje mnoho informací, nelze 

ji nasadit pro účely identifikační, bývá proto využívána zejména jako 

prostředek pro rychlou autentizaci v prostorech s omezeným a známým 

počtem lidí uvnitř určitého areálu, dobře funguje ve spojení s docházkovým 

systémem.86

Identifikace osob založená na rozpoznávání tváří je pro nás přirozená 

a děláme ji intuitivně. Proces identifikace známé osoby pomocí obrazových 

informací obličeje trvá našemu mozku zlomek vteřiny.87 Ačkoli je taková 

identifikace spojena s nejrůznějšími úskalími jako osobní postoj ke vzhledu 

poznávané osoby nebo jeho rase, v automatizovaném provedení může mít 

tato metoda nejrůznější využití, pravděpodobně nejčastěji se využívá v 

kombinaci s kamerovým systémem. Typická je například v kasinech či 

hernách. Kamerový systém je propojen s aplikací pro rozpoznávání tváří a 

okamžitě upozorňuje zaměstnance na výskyt známých falešných hráčů, 

současně dohlíží na korektnost hry nebo společensky přijatelné chování 

hostů.88 Snímání obličeje může být nejenom vynikající diagnostickou 

metodou, ale též bezpečnostním opatřením. Únava, nepozornost, ztráta 

ostražitosti či stres ovlivňuje pracovní výkonnost a v některých profesích 

jako jsou piloti, řidiči kamionů nebo operátoři jaderných elektráren může mít 

fatální následky. Odborníci na tuto oblast tvrdí, že „snímání obrazu obličeje 

v infračerveném spektru a následné vyhodnocování termického spektra lidské 

                                                

86 Srov. RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. Biometrie a identita člověka . Praha, Grada 
Publishing, a.s., 2008, s. 271.
87 Tamtéž, s. 287.
88 Tamtéž, s. 362.
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tváře spolu s jejími pohyby dokáží v reálném čase monitorovat stav osoby a 

indikovat celkovou úroveň její připravenosti.“89

Dalším ze způsobů biometrické identifikace je ruční písmo a podpis, 

které patří do skupiny behaviorálních znaků. Písemný projev každé osoby 

graficky reprezentuje identitu osoby. S identifikací pomocí písma se můžeme

v praxi setkat například při autorizaci nějakého úkonu pomocí tzv. 

podpisového vzoru, kdy osoba provádějící takový úkon porovnává podpis na 

listině se vzorovým podpisem a snaží se zjistit, zda byl pokyn vydán 

oprávněnou osobou, tedy osobou, která je podepsána na podpisovém vzoru. 

Taková identifikace je však značně subjektivní a hodnotí pouze statickou 

podobu písma. Moderní technologie dokážou rozpoznávat ručně psané písmo 

a převádět ho do znakové podoby, jsou schopny zjistit i dynamiku psaní jako 

je například rychlost podpisu nebo tlak hrotu pera.90 Písmo je pro nás 

naprostou samozřejmostí, málokdo si však uvědomí, že při zapojení 

moderních metod identifikace písma je možné zjistit mnoho informací o

stavu organismu pisatele, například že byla dotyčná osoba opilá, zda to je 

muž či žena nebo zda bylo písmo záměrně měněno. 

Dostáváme se ke způsobům biometrické identifikace, které nejsou 

zcela běžné mimo sféru kriminalistického zkoumání, přesto se s nimi 

můžeme v soukromé sféře setkat. Patří sem například identifikace pomocí 

hlasu a řeči. Některé velké společnosti používají rozpoznávání mluvčího za 

účelem nastavení zapomenutého hesla. Manuální postup nastavení nového 

hesla může být zdlouhavý, zbytečně složitý a představuje bezpečnostní 

riziko. Využití ověření mluvčího umožňuje plnou automatizaci tohoto 

procesu při zachování dobré bezpečnostní úrovně. Nicméně využití hlasové 

identifikace je stále velmi ojedinělé, neboť její spolehlivé používání je 

ovlivněno kvalitou mikrofonů, jejich funkčním nastavením a v neposlední 

řadě také faktem, že uživatelé nejsou zvyklí komunikovat s počítačem 
                                                

89 Tamtéž, s. 374.
90 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. Biometrie a identita člověka . Praha, Grada 
Publishing, a.s., 2008, s. 414.
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pomocí hlasu.91 Mezi málo využívané metody patří i identifikace pomocí 

snímání oční duhovky nebo oční sítnice. Nejenom, že se jedná o relativně 

drahé způsoby identifikace, ale také nejméně uživatelsky příjemné. 

Právní úpravu biometrické identifikace při vstupu do objektu dnes 

najdeme pouze v jediném právním předpisu a to vyhlášce Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů 

a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií, která v 

§ 8 odst. 2 stanoví povinnost biometrické identifikace (např. geometrie ruky, 

otisk prstů) při vstupu osob do střeženého prostoru zařízení s jaderně 

energetickými reaktory. Kromě tohoto jediného případu, nelze dle názoru 

Úřadu nelze docházkové systémy, které využívají biometrických údajů, 

považovat za nezbytné pro jakoukoliv běžnou evidenci, např. pro evidenci 

docházky do zaměstnání. Takové zpracování biometrických údajů lze proto 

posuzovat jako nepřiměřené ve vztahu k rozsahu a účelu zpracováván a mělo 

by být využíváno jen ve výjimečných situacích.92

                                                

91 Tamtéž, s. 482.
92

Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 3/2009 - Biometrická identifikace nebo 
autentizace zaměstnanců.
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6 SLEDOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROZHODOVACÍ

PRAXI

Vedle nepřehledné a nedostatečné právní úpravy monitoringu 

zaměstnanců bohužel situaci neusnadňuje ani rozhodovací praxe správních a 

soudních orgánů. Mezi základní znaky demokratického státu patří právní 

jistota, jejíž součástí je princip legitimního očekávání a zákaz překvapivých 

rozhodnutí. Obsahem této zásady je soulad mezi stanovenou právní normou a 

postupem orgánů veřejné moci tak, aby adresát právní normy nebyl 

překvapen tím, jak je jeho chování posuzováno. V této kapitole si podrobněji 

probereme některé případy z praxe, které považuji za zajímavé z hlediska 

zachování právní jistoty.

6.1 Sledování zaměstnanců České pošty pomocí GPS93

V roce 2013 posuzoval Úřad případ sledování zaměstnanců České 

pošty, s.p. pomocí GPS lokalizace, přičemž došel k názoru, že zaměstnavatel 

zpracovával prostřednictvím uvedené technologie kromě údajů 

vypovídajících o navštívených doručovacích místech též osobní údaje svých 

zaměstnanců, a to bez souhlasu dotčených zaměstnanců nebo jiného právního 

titulu. Zaměstnavatel se hájil tím, že účelem zavedení systému monitoringu 

listovních zásilek nebylo sledování zaměstnanců při práci, nýbrž mělo vést 

k optimalizaci doručovacích okrsků, zkvalitnění a zrychlení poskytovaných 

služeb. Předmětem sledování mělo být zajištění obslužnosti monitorovaného 

území, ochrana zaměstnanců před nerovnoměrnou vytížeností a rovněž 

zajištění důkazního materiálu pro případné reklamační řízení.

                                                

93 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů sp. zn. UOOU-00237/13 ze dne 3. 7. 
2013.
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Zaměstnavatel v řízení argumentoval tím, že systém neobsahuje jména 

o příjmení doručovatele. Aby mohla být konkrétní osoba spojena s údaji 

získanými z GPS technologie, je třeba porovnat tato data s rozpisem služeb 

doručovatelů na příslušné poště, proto dle jeho názoru byly osobní údaje

zaměstnanců zpracovávány v rozsahu, v jakém je zaměstnavatel oprávněn a 

zároveň povinen o svých zaměstnancích osobní údaje zpracovávat pro plnění 

svých povinností zaměstnavatele. Zároveň uvedl, že informace o pohybu 

zaměstnance je nutno považovat nikoli za údaj o zaměstnanci ve smyslu 

ZOOÚ, ale za informaci o výkonu sjednané práce doručovatele. Vzhledem 

k povaze práce je možné GPS lokalizaci považovat za vhodný a přiměřený 

prostředek, neboť údaj o průběhu celé trasy je pro zaměstnavatele důležitý 

vzhledem k nárokům na kvalitu a rychlost poštovních služeb, které na něj 

kladou jak normy vnitrostátního, ale i evropského práva. 

Zavedení GPS lokalizace bylo projednáno s příslušnou odborovou 

organizací zaměstnavatele, která dle vyjádření předsedy podnikového 

koordinačního odborového výboru neměla „zásadní výhrady k nasazování 

nových technologií a k jejich zaměření na zkvalitnění poskytovaných služeb.“

Negativní postoj zaměstnanců odborová organizace považovala za důsledek 

nedostatečné informovanosti o smyslu a využití GPS zařízení.

Zaměstnavatel dále přiznal, že jedním z důvodů k zavedení GPS 

lokalizace byla i pokuta, kterou mu v roce 2011 udělil Český 

telekomunikační úřad, neboť shledal, že poskytované služby nedosahují 

kvality stanovené zákonem a dalšími právními předpisy. 

Zaměstnavatel se také bránil tím, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti 

svědčící o zásahu do soukromého a osobního života jeho zaměstnanců v 

nepřijatelně invazivní míře vzhledem k ochraně práv a právem chráněných 

zájmů uživatelů poštovních služeb.

S tvrzeními zaměstnavatele jako účastníka řízení se Úřad neztotožnil. 

Dle názoru Úřadu není podstatné, že údaje o trasách a doručovatelích se 

nacházejí ve dvou oddělených databázích. Vzhledem k tomu, že obě spravuje 
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zaměstnavatel, je tedy nepochybné, že přiřazením dat z GPS technologie k 

rozpisu služeb lze zpětně jednoznačně identifikovat konkrétního 

doručovatele, ke kterému se informace vztahují.

Podle § 5 odst. 2 písm. a) ZOOÚ lze zpracovávat osobní údaje bez 

souhlasu subjektu údajů, jestliže je to nutné ke splnění právní povinnosti. 

Úřad se domnívá, že rozsah zpracovávaných údajů neodpovídal účelu, který 

si zaměstnavatel stanovil, a proto jej považuje za nepřiměřený. K dosažení 

účelu optimalizace doručovacích okrsků za účelem zvyšování kvality 

poskytovaných služeb považuje Úřad za dostatečný monitoring doručovatelů v 

rozsahu několika dní, nikoliv 11 měsíců. Ani vyřizování reklamací pomocí dat 

z GPS technologie není dle Úřadu přiměřené, neboť plnění povinností 

zaměstnanců je možné kontrolovat i méně invazivními postupy. Konkrétní 

příklad takového postupu Úřad neuvedl. Otázkou je, zda má například potvrzení 

o předání zásilky dostatečnou důkazní hodnotu o tom, že zaměstnanec řádně 

plní své povinnosti. Čas doručení buď zaznamená sám doručovatel tak, aby 

kompenzoval nějaké to prodlení, nebo je zaznamenáván v reálné čase k tomu 

určeným zařízením a taková data lze vždy vztáhnout k osobním údajům 

zaměstnance, které se netýkají plnění pracovních povinností. Výklad Úřadu 

považuji za velmi restriktivní, jednoznačně zvýhodňující nepoctivé 

zaměstnance. 

Úřad konstatoval, že na uvedený případ nelze aplikovat ani výjimku 

uvedenou v § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ, podle které lze zpracovávat údaje 

bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a 

právem chráněných zájmů zaměstnavatele jako správce osobních údajů nebo 

jiné dotčené osoby, takové zpracování však nesmí být v rozporu s právem 

zaměstnance na ochranu jeho soukromého a osobního života. Za jiné dotčené 

osoby mohou být považováni uživatelé poštovních služeb, i v tomto případě 

se však Úřad domnívá, že tuto výjimku nelze aplikovat z důvodu zjevné 

nepřiměřenosti zvoleného opatření. Je pravdou, že elektronická komunikace 

téměř nahradila klasický způsob sdělování informací formou dopisů. 

V posledních letech však dochází k obrovskému nárůstu doručování balíků 
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vzhledem k rozšíření internetových obchodů. Během jediného dne 

v předvánočním období roku 2013 přepravila Česká pošta více než 300 000 

zásilek94, 7 770 sledovaných doručovatelů se oproti takovému množství 

zákazníků jeví jako zanedbatelné číslo. Na druhou stranu sama Česká pošta 

ve své výroční zprávě za rok 2013 deklaruje, že na 1 milion podaných 

listovních zásilek připadá 110 oprávněných reklamací dodání a 40 

oprávněných reklamací poškozených zásilek.95 V tomto světle vypadá GPS 

lokalizace pohybu zaměstnanců opravdu nepřiměřeně.

Z předmětného rozhodnutí je opět patrný restriktivní přístup Úřadu při 

posuzování otázky závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze 

činnosti zaměstnavatele, který vyžaduje ustanovení § 316 odst. 2 ZP pro 

případ, že se zaměstnavatel rozhodne sledovat činnost zaměstnance. Dle 

názoru Úřadu totiž nelze zvláštní povahu činnosti zaměstnavatele 

automaticky ztotožňovat se zaměstnavateli, jejichž činnost je upravena 

speciálními právními předpisy. Naopak lze předpokládat, „že v případě, že 

by zákonodárce měl činnost účastníka řízení za natolik specifickou, pak by 

mohl v příslušných právních předpisech upravit i otázky, které by se k této 

zvláštní povaze vázaly (tj. včetně specifik pracovněprávních vztahů).“

Na situaci nic nemění ani fakt, že zaměstnavatel svůj názor s Úřadem 

předem konzultoval, neboť zavedená technologie je ve zjevném rozporu 

s podmínkami, které Úřad během konzultací předestřel. Úřad při rozhodování 

o výši pokuty vzal v úvahu záměr zaměstnavatele, který směřoval ve 

prospěch jeho zaměstnanců i osob, kterým poskytuje své služby a k tomuto 

bylo přihlédnuto jako k polehčující okolnosti. Zaměstnavateli byla udělena 

pokuta ve výši 80 000 Kč. Uvedené argumenty Úřadu vzhledem k výši 

pokuty nepůsobí příliš přesvědčivě. Rozhodnutí Úřadu zanechává dojem, že 

v zákoně uvedené výjimky zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu 

údajů jsou velmi těžko aplikovatelné na praktické situace.
                                                

94 Výroční zpráva České pošty za rok 2013.
95 Tamtéž.
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Na nekonzistentnost v rozhodování Úřadu se zaměřil i Nejvyšší 

správní soud ve věci Ryneš vs. Úřad, kdy na několika právních názorech 

dovodil „naprostou rozpornost a nesrozumitelnost dosavadní praxe 

žalovaného“, jehož rozhodování v „typových věcech bylo nepředvídatelné a 

svévolné. Žalovaný se sám dle své libovůle rozhodoval, které konkrétní 

zpracování osobních údajů za pomoci kamerového systému pro účely 

ochrany majetku pod § 3 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů podřadí, a 

které nikoliv,“ což „mělo fatální dopad na právní jistotu“.96

6.2 Kamerový systém na Městském úřadě Sokolov

Za provozování sledovacího zařízení bez souhlasu subjektu údajů byl 

potrestán i Městský úřad Sokolov (dále též jako městský úřad), kterému 

rozhodnutím ze dne 13. 3. 2008 udělil Úřad pokutu ve výši 60 000 Kč. Ke 

zpracování osobních údajů docházelo prostřednictvím pořizování 

kamerových záznamů dokumentujících činnost zaměstnanců a klientů v 

prostorách městského úřadu za účelem ochrany majetku, zamezení korupce a 

zajištění bezpečí osob. Dle vyjádření městského úřadu byl kamerový systém 

provozován pro zajištění veřejného pořádku obecní policií, proto se 

v souladu § 3 odst. 6 písm. c) ZOOÚ povinnosti správce osobních údajů 

uvedené v ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 ZOOÚ na tento případ 

nevztahují. Úřad na základě svých zjištění dospěl k názoru, že správcem 

osobních údajů je městský úřad, nikoliv obecní policie, a proto nelze 

aplikovat výjimku § 3 odst. 6 písm. c) ZOOÚ. Úřadu vadilo, že zavedení 

kamerového systému bylo v hrubém nepoměru vzhledem zásahům do 

soukromí dotčeným osob, ke kterým při pořizování záznamů docházelo. Ze 

spisového materiálu vyplynulo, že incidenty, ke kterým v prostorách 

městského úřadu došlo a které spočívaly v neadekvátním jednání klientů 

                                                

96 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 113/2012 ze dne 25. 2. 2015.
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nebo byly majetkové povahy, byly všechny vyřešeny soudní cestou i bez 

použití záznamu z kamerového systému. Dle Úřadu byli zaměstnanci 

nedostatečně informováni o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a 

rovněž městský úřad porušil povinnosti správce tím, že záznamy uchovával 

po dobu 5 dnů, což bylo z pohledu Úřadu nepřiměřené.97

Proti rozhodnutí úřadu byl podán rozklad, který byl dne 4. 9. 2008 

zamítnut. Městský úřad se tedy obrátil s žalobou na správní soud. Městský 

soud v Praze konstatoval, že obecní policie v rámci svých úkolů bezpochyby 

zajišťuje veřejný pořádek a rovněž je zřejmé, že obecní policie nemá vlastní 

právní subjektivitu, neboť je orgánem obce. Městský úřad tedy 

prostřednictvím obecní policie plní úkoly stanovené zvláštními zákony pro 

zajištění veřejného pořádku a je rovněž správcem osobních údajů 

z kamerového systému. Městský soud v Praze vyslovil závěr, že Úřad 

postupoval v řízení, jež vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí, v rozporu 

se zákonem, a proto rozhodnutí Úřadu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.98

Proti rozsudku Městského soudu v Praze podal Úřad kasační stížnost

z důvodu nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky 

prvostupňovým orgánem. Nejvyšší správní konstatoval, že s ohledem na to, 

že ZOOÚ chrání základní lidská práva a svobody, není možné připustit 

extenzivní výklad ZOOÚ, který rozšiřuje možnosti správců při zpracování 

osobních údajů na úkor ochrany subjektů. Soud byl toho názoru, že žádný 

právní předpis neukládá územně samosprávnému celku povinnost spočívající 

v zajištění veřejného pořádku, jedná se o subjektivní veřejné právo, nelze 

tedy vyvozovat, že by se „obec jako celek mohla dovolávat toho, že na její 

část (zde obecní policii) dopadá speciální právní regulace a dovozovat z 

toho obecné oprávnění nakládat s osobními údaji pro sebe jako celku (tj. bez 

omezení pouze na obecní policii), jako se tomu stalo v předmětné věci.“99

                                                

97 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů sp. zn. SPR-0278/08 ze dne 13. 3. 2008.
98 Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 8Ca 403/2008 ze dne 31. 8. 2012.
99 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 75/2012 ze dne 25. 9. 2013.
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Nejvyšší správní soud rozhodl, že kasační stížnost je důvodná a rozsudek 

prvostupňového soudu zrušil.

Na uvedeném případě je opět možné sledovat, jak problematická je 

aplikace ustanovení ZOOÚ v praxi. Přestože výjimka uvedená v § 3 odst. 6 

písm. c) ZOOÚ odkazuje na zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, stačí 

nevhodně formulovaný účel zpracování osobních údajů k tomu, aby byla 

opatření ke sledování zaměstnanců Úřadem zakázána. 

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v § 35 demonstrativně uvádí, které 

záležitosti patří do samostatné působnosti obce, přičemž jednou z těchto 

záležitostí je i vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů

včetně ochrany veřejného pořádku. K naplnění tohoto účelu může obec 

vydávat obecně závazné vyhlášky k zajištění veřejného pořádku100 nebo 

požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku.101 Jak sám Úřad uvádí ve svém stanovisku, 

z ustanovení zákona o obcích „proto nelze nijak vyvozovat, že by snad měla 

sama obec, resp. její orgány či zaměstnanci (s výjimkou strážníků obecní 

policie, kteří jsou ze zákona zaměstnanci obce), dohlížet na veřejný pořádek, 

vyšetřovat a odhalovat přestupky nebo trestné činy.“102 Obecní policii je tedy 

přiznáno oprávnění provozovat kamerový systém jako v případě města 

Sokolov, nicméně dodržení formálních požadavků ZOOÚ je v praxi složité.

                                                

100 § 10 odst. a) a b) zákona o obcích
101 § 103 odst. 4 písm. d) zákona o obcích
102 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 9/2012 - K možnosti obcí provozovat 
kamerový systém se záznamem na veřejných prostranstvích, (původně stanovisko 2/2008 -
K problémům z praxe.
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6.3 Kontrola provedená Úřadem za základě podnětu 

zaměstnanců103

Abychom Úřad nedémonizovali, uvedeme si zde také příklad 

kamerového sledování zaměstnanců, který byl Úřadem shledán jako 

přiměřený. V roce 2013 byla provedena kontrola u zaměstnavatele, který se 

zabývá zámečnickými pracemi a nástrojařstvím. Úřad obdržel podnět, ve 

kterém zaměstnanci upozorňovali na porušování jejich soukromí užíváním 

kamerového systému instalovaného na pracovišti. Zaměstnanci se domnívali, 

že sledování nemá za cíl zajištění bezpečnosti na pracovišti, nýbrž má sloužit 

k šikaně a zastrašování zaměstnanců. 

V průběhu kontroly bylo zjištěno, že zaměstnavatel umožňuje

oprávněným osobám vstup prostřednictvím čipových karet, návštěvy se 

v prostorách pohybovaly pouze s doprovodem vedoucích zaměstnanců. 

Zaměstnanci se mohou pohybovat po celém areálu, proto v případě zneužití 

strojů nebo ztráty materiálu uloženého v dílnách nelze určit konkrétního 

viníka. Zaměstnavatel rozhodl o provozování kamerového systému na 

základě předchozích negativních zkušeností s krádežemi a neoprávněným 

používáním strojů ze strany zaměstnanců, neboť s ohledem na charakter 

provozu nebylo možné zajistit ochranu jiným vhodnějším způsobem. Návrh 

na zavedení společné hmotné odpovědnosti byl odmítnut. O instalaci 

kamerového systému byli zaměstnanci informováni prostřednictvím svých

vedoucích, vstupní prostory byly označeny informačními tabulkami, stejně 

bylo označeno okolí každé kamery, dále byla zpracována směrnice o 

používání kamerového systému, která byla zveřejněna na intranetu. Přístup 

k zabezpečeným záznamům z kamer byl umožněn jednatelům společnosti 

(zaměstnavatele) a IT specialistovi. 

Inspektor Úřadu dospěl k názoru, že vzhledem k tomu, že 

kontrolovaný zaměstnavatel provádí primárně sledování jako prevenci 

                                                

103 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013. 
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zneužívání strojů a materiálu v jeho vlastnictví a pořízené záznamy mají být 

využívány výhradně za účelem objasnění případného excesu, přičemž o 

provádění kontroly své zaměstnance předem informoval, nedochází k 

narušování soukromí zaměstnance.

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, neexistuje ostrá hranice mezi 

přiměřenou a zakázanou kontrolou. Přestože může mít zaměstnavatel ty 

nejčistší úmysly, v mnoha případech je těžké zabránit tomu, aby zavedená 

opatření ke sledování zaměstnanců nebyla posouzena ze strany Úřadu jako 

nezákonná. Výše popsaná situaci je příkladem toho, že přístup Úřadu není a 

priori negativní.

6.3 Internet jako důvod pro okamžité zrušení pracovního 

poměru104

Z toho, co již bylo řečeno, je patrné, že při poměřování práv většinou 

vítězí soukromí osob nad ochranou majetku. Pokud bychom brali v úvahu 

pořadí, v jakém jsou základní lidská práva vyjmenována v Listině, potom 

bychom měli soukromí přikládat větší váhu než právu na vlastnictví. Pravdou 

je, že každá situace má svá specifika a proto je třeba vždy rozhodovat na 

principu proporcionality a podle toho rozhodnout, které z chráněných práv 

má v daném případě přednost. V následujícím textu se budeme věnovat 

rozsudku, který je z hlediska sledování osob považován za průlomový.

Zaměstnanec se obrátil na soud, neboť jeho pracovní poměr byl 

okamžitě zrušen podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) ZP. Zaměstnanec 

porušil zvlášť hrubým způsobem svoji povinnost tím, že strávil více než 

polovinu pracovní doby v měsíci září 2009 neefektivní prací na počítači, 

ačkoli v pracovním řádu zaměstnavatel jasně stanovil zákaz používání 

                                                

104
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1771/2011 ze dne 16. 8. 2011.
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internetových stránek s pochybným či citlivým obsahem, stránek typu on-

line zpravodajství, sledování TV přes internet nebo poslechu rozhlasu přes 

internet, které mohou nadměrně zatěžovat počítačovou síť a které nesouvisí s 

výkonem sjednané práce.

Zaměstnanec odůvodnil svoji žalobu tím, že využívání internetu 

nebylo na úkor plnění jeho pracovních povinností, i když tím určité 

povinnosti porušil, nebylo to takové intenzity, aby se jednalo o porušení 

zvlášť hrubým způsobem. Později před soudem namítal, že tajné sledování 

jeho činnosti zaměstnavatelem bylo v rozporu s ustanovením § 316 odst. 3 

ZP105, a tedy je důkaz v podobě podrobného výpisu činnosti zaměstnance na 

internetu nepřípustný.

Podle § 125 OSŘ mohou za důkaz sloužit „všechny prostředky, jimiž 

lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a 

vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské 

zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob 

provedení důkazu předepsán, určí jej soud.“ Obecně lze úpravu důkazních 

prostředků a z nich pořízených důkazů shrnout tak, že k provedení důkazů 

lze užít všech vhodných důkazních prostředků a to za předpokladu, že nebyly 

získány v rozporu s platnými právními předpisy.106

Již dříve Nejvyšší soud konstatoval, že hranice nepřípustnosti důkazu 

začíná většinou tam, kdy by mělo v souvislosti s provedením důkazu dojít k 

porušení ústavního práva fyzické osoby na její soukromí.107 V jiném 

rozsudku Nejvyšší soud dospěl k závěru, že navrhne-li účastník občanského 

soudního řízení k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl opatřen v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy a jehož pořízením nebo opatřením 

došlo k porušení práv jiné fyzické nebo právnické osoby, soud takový důkaz 

                                                

105 Jedná se o zákoník práce ve znění do 31. 12. 2009.
106 Srov. MORÁVEK, J. Kdy lze jako důkazní prostředek připustit záznam z kamerového systému? 
Právní rozhledy, sv. č. 9, 2011, s. 306.
107 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 3717/2008 ze dne 23. 6. 2010.
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jako nepřípustný neprovede. Nepřípustným tehdy vyhodnotil důkaz v podobě 

záznamu telefonického rozhovoru, který byl pořízen bez vědomí hovořících 

osob.108

Na otázku soukromí se zaměřil v případě propuštěného zaměstnance i 

odvolací soud, který přípustnost důkazu dovodil z faktu, že „byl sledován 

pohyb žalobce na internetu a jiných stránkách, aniž by byl monitorován 

a zpracováván obsah emailových zpráv“ a že „nebyly činěny záznamy 

projevů osobní povahy.“109 Nejvyšší soud se s tímto závěrem ztotožnil a dále 

prohlásil, že rozhodnutí, který z označených důkazů bude proveden, přísluší 

soudu, který má zajišťovat spravedlivou ochranu práv a oprávněných zájmů 

fyzických a právnických osob.  Vychází při tom nejen ze zákonnosti 

pořízeného důkazu, ale posuzuje i hodnotu závažnosti a pravdivosti.

Svoje argumenty podložil Nejvyšší soud pouze ustanoveními ZP, 

neřešil přitom ochranu osobních údajů. Při posuzování přípustnosti důkazu 

tak nebyly zohledněny povinnosti, které zaměstnavateli propuštěného 

zaměstnance ukládá ZOOÚ. Přestože soud konstatoval, že se nejednalo o 

skryté sledování, dle popsaného skutkového stavu a s ohledem na povinnosti 

vyplývající ze zákona nelze s rozhodnutím Nejvyššího soudu souhlasit. 

Smyslem povinnosti vymezit účel sledování je dle ZOOÚ  zejména to, 

aby správce ještě před započetím zpracovávání osobních údajů, čímž 

monitorování činnosti zaměstnance nepochybně je, otevřeně deklaroval cíl 

své činnosti. Zákoník práce zakazuje skryté sledování bez závažného důvodu 

spočívajícího ve zvláštní povaze práce. Nelze dovozovat, že jakmile je tento 

důvod dán, je skryté sledování legální. Skryté sledování je nejenom 

vyloučeno informační povinností vůči zaměstnanci a též vůči Úřadu. V tomto 

případě se jednalo o skryté sledování už jen z toho důvodu, že zaměstnavatel 

                                                

108 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1009/98 ze dne 21. 10. 1998.
109 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1771/2011 ze dne 16. 8. 2011.
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nesplnil svoji registrační povinnost, současně tak nebyla splněna podmínka 

pořízení důkazu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Podle § 16 odst. 3 ZOOÚ lze zpracování osobních údajů zahájit až po 

uplynutí 30 dnů ode dne doručení perfektního oznámení Úřadu (kromě 

případů, na které se vztahuje liberační ustanovení § 18 ZOOÚ). Zpracování 

osobních údajů bylo zahájeno v rozporu s tímto ustanovením ZOOÚ, tedy 

důkaz vzniklý touto činností nemůže být považován za přípustný. Ačkoli se 

jedná o administrativní povinnost, důraz kladený na zákonnou registraci je 

možné také odvodit z výše pokut za porušení oznamovací povinnosti. 

Nepodnikatelskému subjektu lze za tento přestupek uvedený v § 44 odst. 2 

písm. i) ZOOÚ udělit pokutu do výše 1 000 000 Kč, podnikatelskému 

subjektu pak za správní delikt dle § 45 odst. 1 písm. i) ZOOÚ vyměřit 

pokutu do výše 5 000 000 Kč.

Kromě přípustnosti důkazu bylo v tomto případu poukázáno i na 

přiměřenost prováděné kontroly, která je dána § 316 odst. 1 ZP. Za 

přiměřenou a tedy i zákonnou kontrolu považuje Nejvyšší soud takovou 

kontrolu, která sleduje, zda zaměstnanec respektuje zákaz užívat pro svou 

osobní potřebu výpočetní techniku zaměstnavatele, tedy kontrolu, která 

v souladu § 316 odst. 1 větou druhou ZP směřuje k ochraně majetku 

zaměstnavatele. Rozpor s ustanovením § 316 odst. 2 ZP nepovažuje Nejvyšší 

soud za podstatný, neboť míra zásahu do soukromí žalobce je zcela 

zanedbatelná.

V právním řádu najdeme spoustu ustanovení, která si vzájemně 

odporují. Tento konflikt lze vyřešit výkladem tak, aby byla zachována právní 

jistota. Rozpor mezi odst. 1 a odst. 2 § 316 ZP Nejvyšší soud sice 

konstatoval, ale zároveň přešel s odůvodněním, že uvedené ustanovení (§ 

316 odst. 2 ZP) dopadá v první řadě na případy zvláštní povahy činnosti (což 

v projednávané věci nebylo ani tvrzeno) a navíc se vztahuje jen na situace, 

kdy zaměstnanec buď se souhlasem zaměstnavatele používá pro svou osobní 
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potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele, nebo z nějakého 

důvodu používá u zaměstnavatele své vlastní výrobní a pracovní prostředky 

včetně výpočetní techniky či telekomunikačního zařízení. Nejvyšší soud tak 

dovodil fakta, která z textu zákona zjevně nevyplývají. 

Nejvyšší soud na základě svých zjištění dospěl k názoru, že dovolání 

není důvodné. Žalobce se tedy obrátil na Ústavní soud. Také pro Ústavní 

soud byla míra zásahu do práva na soukromí stěžovatele kolidujícího s 

právem na ochranu majetku zaměstnavatele rozhodná. Z obsahu ústavní 

stížnosti nevyplývalo, že by stěžovatel popíral zaměstnavatelem mu 

vytýkaná pochybení, stěžovatel pouze rozporoval důkaz osvědčující 

konkrétní počet na internetu neefektivně jím strávených hodin a 

upozorňoval, že není jeho vinou, že mu zaměstnavatel nepřiděloval práci, 

případně mu ji přiděloval, ale stěžovatel "byl natolik schopný, že ji zvládnul 

v čase, který neodpovídal trvání celé pracovní směny". Ústavní soud 

neshledal žádné porušení základních práv stěžovatele a ústavní stížnost 

odmítl.110

Ztotožňuji se s názorem Nejvyššího soudu, že zaměstnavatel musí mít 

možnost nějakým způsobem realizovat kontrolu zaměstnance a získat 

případně důkaz o nedodržování zákazu stanoveného v pracovním řádu, 

nicméně se domnívám, že ve výše popsaném případu došlo k připuštění 

důkazu, který nebyl pořízen v souladu s právními předpisy, tedy porušením 

ustanovení o splnění oznamovací povinnosti.

Vzhledem k tomu, že případ byl řešen pouze s ohledem na ustanovení 

ZP a bez jakéhokoliv zřetele k ZOOÚ, nelze rozsudek považovat za 

komplexní a do budoucna spolehlivě aplikovatelný.

                                                

110 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3933/12 ze dne 7. 11. 2012.
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6.4 Další případy sledování zaměstnanců při práci

Na výše uvedený rozsudek (sp. zn. 21 Cdo 1771/2011) navázal 

Nejvyšší soud při rozhodování dalšího podobného případu.111 V tomto 

případě mělo porušení pracovních povinností spočívat mj. ve využívání 

internetu a firemního telefonu pro soukromé účely. Soud prvního stupně 

sledování zaměstnance posoudil jako záměrné kroky, které měly zaměstnanci 

znepříjemnit výkon jeho činnosti, intenzivní vyhledávání příležitosti, jak 

dokladovat porušení povinností a které bez vážného důvodu zasahovaly do 

práv a oprávněných zájmů zaměstnance. Žalobě, kterou se zaměstnanec 

domáhal určení, že výpověď z pracovního poměru je neplatná, bylo 

vyhověno. 

Odvolací soud změnil rozsudek Okresního soudu v Děčíně tak, že 

žalobu zamítl. Zaměstnanec se tedy obrátil na Nejvyšší soud s dovoláním. 

Namítal, že sice vyhledával informace na internetu pro soukromé účely, 

jednalo se však maximálně o tři dny a to za situace, kdy mu nebyla 

přidělována práce. Ve věci zneužívání firemního telefonu zaměstnanec 

uvedl, že služební telefon mu byl předán do dispozice a užívání po podpisu 

pracovní smlouvy, ale ještě předtím, než vůbec nastoupil do pracovního 

poměru. Nejvyšší soud zopakoval argumentaci uvedenou v rozsudku ze dne 

16. 8. 2011 (sp. zn. 21 Cdo 1771/2011) a konstatoval, že v projednávané věci 

je třeba přihlédnout především k tomu, že „cílem (smyslem) kontroly 

prováděné zaměstnavatelem (žalovaným) nebylo zjišťování obsahu telefonátů 

žalobce, nýbrž toliko zjištění, zda zaměstnanec (žalobce) respektuje (a když 

nerespektuje, tak v jaké míře) zákaz užívat pro svou osobní potřebu přidělený 

počítač zaměstnavatele (žalovaného), popřípadě přidělený služební telefon. 

Nelze dále sdílet názor žalobce, že pro závěr o povaze přiděleného telefonu 

je podstatné, že služební telefon mu byl předán „do dispozice a užívání ještě 

předtím, než vůbec nastoupil do pracovního poměru“, neboť na skutečnosti, 

                                                

111
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 747/2013 ze dne 8. 7. 2014.
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že telefon ve vlastnictví žalovaného mu byl předán pro plnění pracovních 

úkolů, ničeho nemění okolnost, že se tak stalo v období mezi dnem podpisu 

pracovní smlouvy a dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce.“112

Dovolání bylo zamítnuto. Jedná se o další rozsudek ve prospěch 

zaměstnavatele vypovídající o určitém obratu v posuzování oprávněnosti 

sledování zaměstnanců. Bude zajímavé do budoucna sledovat další vývoj 

rozhodovací praxe, zejména v rámci kontrolní činnosti Úřadu.

Důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru však nemusí být 

jen nadměrné využívání internetu, ale též využívání systému, se kterým 

zaměstnanec běžně pracuje. Jako příklad si můžeme uvést případ ředitele 

bankovní pobočky, který byl propuštěn, neboť navštěvoval webové stránky, 

jejichž obsah nesouvisel s pracovní náplní, a také opakovaně neoprávněně 

nahlížel bankovní účty klientů, které nebyly spravovány danou pobočkou. 

Z odůvodnění rozsudku vyplývá, že soud porušení pracovní kázně zvlášť 

hrubým způsobem spatřoval zejména v tom, že propuštěný zaměstnanec nad 

rámec svých pracovních potřeb využíval centrální bankovní systém, čímž 

také ztratil důvěru ve svou osobu ze strany zaměstnavatele. Vzhledem k 

tomu, že zaměstnavatel jako bankovní instituce disponuje s daty a finančními 

prostředky svých klientů, je důvěra k jejím zaměstnancům nezbytná a nelze 

tedy na ní spravedlivě požadovat, aby takového zaměstnance i nadále 

zaměstnávala.113 V tomto případě se domnívám, že způsob sledování činnosti 

zaměstnance prostřednictvím centrálního bankovního systému byl legitimní, 

neboť se systémem byl zaměstnanec oprávněn pracovat pouze v rámci náplně 

své práce, jejíž rozsah byl dán v rámci pobočky, kterou zaměstnanec řídil.

S ohledem na malý počet dosud řešených srovnatelných případů 

můžeme konstatovat poměrně nízkou právní jistotu. Čas ukáže, zda se obrat 

                                                

112
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 747/2013 ze dne 8. 7. 2014.

113
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1839/2008 ze dne 5. 5. 2009.
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v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu projeví i rámci kontrolní činnosti 

Úřadu nebo v legislativě.
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7 ZÁVĚR

Sledování zaměstnanců při práci, kterým jsem se zabývala v této práci, 

představuje v současnosti velmi aktuální téma. Technický pokrok dal 

zaměstnavatelům k dispozici nejrůznější nástroje, kterými mohou 

kontrolovat počínání svým zaměstnanců v pracovní době. Moderní zařízení 

však současně přinášejí nové možnosti, jak proniknout do soukromí osob. 

Ačkoli úmysl zaměstnavatele může být zcela legitimní, deklarující, že 

sledování zaměstnanců je prováděno primárně za účelem ochrany jeho 

majetkových zájmů, je nepochybné, že k zásahům do soukromí určitým 

způsobem téměř vždy dochází.

Rozhodujícím faktorem je tedy konflikt hodnot, který je v různých 

právních předpisech řešen odlišným způsobem. Nedotknutelnost soukromí je 

v Listině deklarována hned na několika místech. Naproti tomu o vlastnictví 

Listina říká nejen to, že každý má právo vlastnit majetek, ale též že 

vlastnictví zavazuje. Práva na ochranu soukromí a majetku jsou spolu 

poměřována neustále, neboť test proporcionality je vlastně přirozenou 

součástí našeho rozhodování, zda jednat nebo se určitého jednání zdržet.

Zákon nám v tomto rozhodování klade překážky v podobě povinností, 

které je třeba respektovat. Stanovená pravidla je ale ve skutečnosti těžké 

dodržovat. Tento problém jsem se pokusila nastínit formou rozhodnutí 

správních a soudních orgánů, ze kterých je patrná disproporce v posuzování, 

co má podle zákona a spravedlnosti být. Na tomto místě nechci hodnotit, zda 

uvedená rozhodnutí byla správná či ne, nicméně z toho, co bylo v této práci 

uvedeno, je patrné, že v legislativní oblasti je ještě hodně co dohánět. 

Lidstvo ve svém vývoji totiž stále ještě postupuje kupředu a právní úprava 

by měla dle mého názoru tento vývoj reflektovat, nikoli mu bránit s odkazem 

na hodnoty, o kterých si lidé před mnoha lety řekli, že jsou důležité, 

vycházejí z našich přirozených práv a aby o tom všichni věděli, je třeba tento 

fakt deklarovat formou právních předpisů. Nijak nepopírám, že důležitost 

takového práva jako soukromí, nicméně je třeba si uvědomit, že obsah 



68

jednotlivých práv v průběhu dějin mění, vyvíjí se, institucionální ochrana 

těchto práv by se měla vyvíjet s ním.
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9 RESUMÉ

The thesis deals with the legal protection of privacy and property in 

connection with the employees monitoring. The legal practice solves this 

problematic area in a different ways, which makes this topic highly actual.  

The thesis is composed of six chapters, each of them describes 

important aspects of the employees monitoring. First two chapters are 

introductory and define basic terminology and legal principles related to the 

personal data protection.

Chapter Three focuses on the privacy as a fundamental human right 

and points out the issue of the confrontation with other values. Possibilities 

to enforce the right of privacy are outlined in the last part of this chapter.

Chapter Four examines relevant Czech legislation concerning 

employees monitoring and personal data protection in labor law relations.

The means of employees monitoring are analyzed in Chapter Five, 

which is subdivided into five parts - camera surveillance systems, 

correspondence confidentiality, internet use, GPS localization and biometric 

identification and authentication.

Chapter Six seeks to describe the relevant Czech case law and 

illustrates the approach to decision-making by the administrative authority. 

The thesis strives for the brief analysis of employees monitoring in 

terms of generally binding legal regulations and for the identification of 

weaknesses in the application of the legislation.




