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Úvod

Karel Knapp nahlíží na primární cíl lidského bytí jako na cestu k vytvoření

společnosti svobodných, rovných a důstojných lidí ve všech oblastech jejich činnosti. 1

Význam osobnostních práv zaměstnance spočívá v respektování jeho

individuality, v poskytnutí určité svobody nakládat s jednotlivými složkami jeho

osobnosti a v ochraně takových práv před neoprávněnými zásahy. Primárně se pak

jedná o zaměstnancův život, zdraví, tělesnou integritu, čest, jméno a soukromí, tedy o

elementární hodnoty chráněné demokratickým právním státem. Pracovní život člověka

nepochybně představuje mnohá rizika pro osobnostní práva, proto musí být jedinec i v

postavení zaměstnance nadán širokou paletou osobnostních práv.

Zaměstnanec i zaměstnavatel disponují v rámci pracovněprávních vztahů

specifickými právy a povinnostmi, které reagují na progresivní vývoj právní úpravy

ochrany osobnosti v posledních desetiletích. Předmětem této práce je pak právě

všeobecná charakteristika tématu osobnostních práv zaměstnance.

Cílem práce je podání obecného výkladu dané problematiky, obsahující teoretická

východiska, shrnutí zákonné úpravy, soudní judikatury a dále vymezení konkrétních

zásahů osobnostních práv a jejich limitů. Ve svém souhrnu by seznámení s obsahem

práce měl umožnit náhled na tématiku ochrany soukromí zaměstnance a jeho dalších

osobnostních práv, jenž by měl být ve své podstatě co nejobjektivnější.

Práce je koncepčně je členěna do tří samostatných kapitol, rozdělených na dalších

podkapitoly. Systematika práce je stanovena tvořena klasickou metodou, kdy první

kapitola obsahuje ústavněprávní vymezení problematiky, které představuje jádro a

podklad pro další právní úpravu. Autorka práce je přesvědčena, že uchopení

problematiky bez základního výkladu týkajícího se základních práv garantovaných

Listinou by chyběl dostatečný přesah. Lidskoprávní regulace navíc není stagnující,

neboť v současné době je ovlivňována „trendy” horizontálního působení základních

lidských práv, významem ústavně-konformního výkladu a v odborných textech

                    
1 KNAP, K. Ochrana osobnosti podle občanského práva. Praha: Linde, 2004, str. 16.
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všudypřítomného poměřování proti sobě stojících základních práv, jež lze sledovat i v

problematice osobnostních práv v pracovním právu.

Druhá kapitola vymezuje osobnostní práva z pohledu úpravy občanským

zákoníkem jakožto generálním soukromoprávním kodexem, který stanovuje

hmotněprávní podmínky a limity výkonu osobnostních práv zajištěných Listinou.

Následující kapitola práce pak představuje nejobsáhlejší část týkající se již

samotného předmětu práce. Kapitola naplňuje záměr autorky co nejkomplexněji

vymezit všechny aspekty osobnostních práv zaměstnance a možnosti jejich ohrožení.

Za nejvýznamnější lze označit tématiku ochrany osobních údajů zaměstnance a

soukromí obecně., kdy práce v návaznosti na výklad základních pojmů pojednává o

základních způsobech sledování zaměstnance při výkonu pracovní činnosti.

Ústřední ideou práce je poté téma technologického vývoje, na základě něhož došlo

k proměně zásahů do soukromí po stránce kvantitativní i kvalitativní. Technické

vymoženosti tedy umožňují snazší formu intervencí zaměstnavatele, které mohou

způsobit mnohem významnější následky a u kterých je navíc mnohem obtížnější

identifikovat jejich původce.

Je zřejmé, že dosavadní systém ochrany soukromí je vlivem prudkého

technologického vývoje značně transformován a dochází tak k narušení podstaty

fungování tradičních právních postulátů. Předmětem úvah práce je dynamický vývoj

technologií neodmyslitelně svázaný také se změnami společenskými a novými

prostředky narušování soukromí. Nicméně cílem takových analýz není jednoznačně

potvrdit či vyloučit právní rizika či nebezpečnost konkrétních technologií, ale snaha

o charakteristiku jejich důsledků pro právní úpravu a rozhodovací praxi.

V závěru práce se věnuji fenoménu Internet a právním aspektům spojeným

s plněním pracovních úkolů prostřednictvím sítě Internet. V této části je zřetelná snaha

o náhled na problematiku osobnostních práv optikou aktuální problematiky ochrany

soukromí v globalizovaném kyberprostoru a o ověření hypotéz, které konfrontují

osobnostní práva zaměstnance, prostředí Internetu a pracovněprávní vztahy.
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Ústavněprávní vymezení osobnostních práv

Pojem osobnostní práva, resp. práva na ochranu osobnosti označují široký a

relativně heterogenní komplex dílčích práv, mezi která patří především nehmotné

hodnoty lidské osobnosti související s důstojností člověka, jeho osobní svobodou,

tělesnou integritou, soukromím, ctí, jménem a rodinným životem.

Základním východiskem pro právní úpravu ochrany osobnostních práv v právním

řádu České republiky je, stejně jako u jiných právních odvětví Listina základních práv a

svobod, která je dle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky nedílnou

součástí ústavního pořádku České republiky. Zásadními prameny ochrany osobnosti

jsou také mnohé ratifikované mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

O některých těchto úmluvách práce pojednává průřezově v následujících kapitolách.

Konkrétní regulace ochrany osobnosti v jednotlivých právních oblastech je pak

obsažena v oblasti veřejného (např. skutkové podstaty trestního zákoníku) i soukromého

práva (ochrana osobnosti upravena občanským zákoníkem, zákoníkem práce aj.) a to

včetně příslušných procesních předpisů.

Listina základních práv a svobod, jak už z jejího názvu vyplývá, je katalogem

nejpodstatnějších práv a svobod, které se ústavodárce rozhodl označit za základní a

chránit je předpisy ústavněprávní síly. Rozhodování ústavodárce je však silně

ovlivňováno názorem společnosti, a tím, co je obecně považováno za morální maxima a

za hodnoty hodné nejvyšší ochrany a úcty.

Výčet základních práv není výčtem uzavřeným a jeho obsah může být oproti

obdobným katalogům v jiných státech rozdílný, neboť závisí na mnoha proměnných,

jako jsou prostor a čas a s nimi související rozvoj vědy, technologický pokrok,

hodnotové směřování společnosti a další sociální faktory.2  

1.1. Lidská důstojnost jako pojem

Knappova myšlenka zmiňovaná v úvodu práce přímo koresponduje s uvozujícím

čl. 1 Listiny, který stanoví svobodu a rovnost v důstojnosti i právech za bazální

                    
2 srov. PAVLÍČEK, V. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges), str. 478.
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principy, ať už ve vztahu k dalším článkům Listiny či jako základ celkové koncepce

Listiny.3

Při výkladu primárních článků Listiny je třeba definovat pojem důstojnost, a to

zejména v kontextu s právy na ochranu osobnosti zakotvenými v Listině.

V rámci historického exkurzu je třeba zmínit, i když poměrně značně

zjednodušeně, dva teoretické přístupy, prostřednictvím nichž bylo na lidskou důstojnost

v průběhu dějin nahlíženo.

V prvním pojetí, jež má původ v době antiky, je důstojnost označována pojmem

„dignitas“ a je chápána jako určitý sociální status. Tento přístup tedy důstojnost

nechápe jako atribut vlastní všem lidem bez rozdílu, nýbrž jako prostředek

k hierarchizaci společnosti.

Naproti „dignitas“, tedy kontingentnímu pojetí důstojnosti, stojí ontologická teorie

inherentní důstojnosti, tedy důstojnosti, jež je přirozenou vlastností každého jedince,

kterou získal právě protože je člověkem, bez ohledu na jeho jednání či společenské

postavení. Toto pojetí Broz označuje za „Kantovo pojetí důstojnosti“, když Kant chápal

důstojnost jako zdroj lidských práv, jako příčinu samotné existence ochrany práv a

svobod jedince. 4 Člověk, který je tedy z podstaty svého lidství nadán důstojností

ve smyslu pramene lidských práv, může oprávněně očekávat uznání ze strany třetích

osob a zároveň je sám povinován k respektu vůči ostatním entitám nadaným lidskými

právy.

V současném českém právním řádu se lidská důstojnost jako pojem objevuje

v textu Listiny ve dvojím pojetí. Prvním významem je pojem důstojnosti ve smyslu její

ochrany jakožto konkrétního práva spolu se zachováním osobní cti, dobré pověsti a

jména deklarované článkem 10 odst. 1. V tomto absolutním pojetí důstojnosti lze za

stěžejní považovat občanskoprávní význam předmětného pojmu, který je dále rozvíjen

odpovídající úpravou soukromého práva. Naproti tomu čl. 1 Listiny hovoří o lidské

důstojnosti jako o esenciálním ústavněprávním principu, jenž je provázán s ostatními

základními a politickými, hospodářskými, kulturními a sociálními právy, se kterými

souhrnně tvoří jakési předpoklady všeobecné humanity, a prostřednictvím něhož je

                    
3 srov. PAVLÍČEK, V. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges), str. 492.
4 srov. BROZ, Jan. Lidská důstojnost : universální princip v partikulární aplikaci. Praha, 2014, Diplomová práce,
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra politologie a sociologie, str. 23 - 26.
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konstruován a následně i interpretován právní řád. Lidskou důstojnost je tak možné

chápat jako celospolečenský morální korektiv pomáhající dotvářet a interpretovat

komplex lidských práv, svobod a povinností.5

K postavení lidské důstojnosti jakožto principu stojícího nad jednotlivými

elementárními hodnotami, jež zaručuje Listina, se přihlásil Ústavní soud poprvé ve

svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 412/04, který uvádí, že těžištěm ústavního pořádku České

republiky je jednotlivec a jeho práva garantovaná ústavním pořádkem ČR. Jednotlivec

je východiskem státu. (…) Pojetí naší ústavnosti se přitom neomezuje na ochranu

základních práv jednotlivců (kupř. právo na život, zaručení právní subjektivity). (…)

Otázky lidské důstojnosti jsou v tomto pojetí chápány jako součást kvality člověka,

součást jeho lidství. Garantování nedotknutelnosti lidské důstojnosti člověku umožňuje

plně užívat své osobnosti.6 Nález dále zdůrazňuje, že aplikace a interpretace všech

základních práv musí být realizována v intencích lidské důstojnosti, které nález

vymezuje jako mnohem širší než je obsah tohoto pojmu vymezený v občanskoprávním

smyslu a zároveň Ústavní soud zdůrazňuje, že s lidskou bytostí nelze zacházet jako

s předmětem, resp. objektem státní vůle.

Na výše vymezený nález interpretačně navazuje rozhodnutí Ústavního soudu,

sp. zn. II. ÚS 2268/07, kterým byla lidská důstojnost přiřazena k nadpozitivním

hodnotám, tedy podstatným náležitostem demokratického právního státu, ve smyslu

čl. 9 odst. 2 Ústavy.7

Poněkud odlišné oproti výše popsanému českému přístupu je pojetí lidské

důstojnosti, ve kterém je na lidskou důstojnost nahlíženo jako na pojem, který

„zostřuje“ či „zesiluje“ účinek konkrétního lidského práva, s nímž je zrovna v tom

kterém případě lidská důstojnost spojována. Takový koncept přijímá například

Spolkový ústavní soud. Handicap ve vymezeném pojetí lze spatřovat v možné

pokřivené interpretaci, kdy výsledkem není nalezení specifického důvodu pro ochranu

                    
5 HORÁK Filip, Lidská důstojnost: jádro lidských práv? In: WINTR, J. a ANTOŠ, M. (eds.). Základní lidská práva a
svobody. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, str. 58.
6 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 412/04 ze dne 7.12.2005.
7 Nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2268/07 ze dne 29. 2. 2008, bod 41.
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konkrétního práva, ale všeobecná podřaditelnost jakéhokoliv chráněného práva pod

zastřešující pojem lidské důstojnosti, která plní funkci „prázdné nádoby“.8

Závěrem je nutné uvést, že v prostředí pluralitní demokratické společnosti  

neexistuje jednotná a všeobecně platná definice lidské důstojnosti. Taková relativní

neurčitost je typická pro mnoho právních pojmů a je tedy v posledku úlohou orgánů

nadaných rozhodovací pravomocí zpřesňovat a konkretizovat kusé normativní vyjádření

takových pojmů.9

1.2. Pojmové vlastnosti základních práv a svobod

Listina charakterizuje základní lidská práva a svobody, a maiori ad minus

i všeobecná osobnostní práva, za nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a

nezrušitelná. Nezadatelnost a nezcizitelnost značí, že se člověk nemůže práv a svobod

vzdát, jinému je postoupit, ba ani zcizit. Práva a svobody není možné legitimně zrušit,

ať už ze strany státní moci či akty mezinárodní práva, a práva nezanikají, ani pakliže

nejsou po jakkoliv dlouhou dobu využívány.  Tyto pojmové vlastnosti označuje

ústavněprávní doktrína za podstatné náležitosti demokratického právního státu ve

smyslu čl. 9 odst. 2 Ústavy a jejich změna je tedy nepřípustná.10

Z obecných ustanovení Listiny je na místě s ohledem k ústavněprávnímu

vymezení osobnostních práv uvést také čl. 3 Listiny, který v Listině zakotvuje zásadu

rovnosti a zákazu diskriminace, tedy pojmy neoddělitelné s koncepcí demokracie a

právního státu.

Ideovými zdroji vývoje právní úpravy základních práv a svobod jsou rozmanité

duchovně-kulturní, eticko-náboženské, politické a právní prameny, které již po staletí

přiznávají lidem určitá inherentní, přirozená vrozená práva, která jsou nezadatelná a

neporušitelná.11 Za podobně tradiční lze označit obrannou funkci osobnostních práv,

dle níž jejich význam spočívá v zachování svobodné sféry člověka a v ochraně

                    
8 srov. HORÁK Filip, Lidská důstojnost: jádro lidských práv? In: WINTR, J. a ANTOŠ, M. (eds.). Základní lidská
práva a svobody. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, str. 59.
9 příkladem se jedná o pojmy spravedlnost, svrchovanost, jistota, soukromí, aj.
10  srov. PAVLÍČEK, V. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges), str. 499.
11 srov. WAGNEROVÁ E.: Úvod In: WAGNEROVÁ E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol.
Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 1.
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jednotlivých aspektů jeho soukromí před zásahy veřejné moci, tedy se jedná o

povinnost stanovenou negativně – povinnost nerušit, nezasahovat.12

Vedle funkce obranné přistupuje současná teorie s funkcí objektivně-právní, která

tvrdí, že nelze omezit základní práva pouze jejich defenzivní funkcí, neboť k vytváření

fungujícího hodnotového systému společnosti je nutné aktivní jednání ze strany státu

spočívající v poskytování účelné ochrany. 13 V současnosti se jedinec nezřídka ocitá

v situacích, kdy jsou jeho osobní práva narušována v horizontálních vztazích, tedy

ve vztazích, v nichž mají účastníci rovné postavení, a je tedy odkázán na ochranu svých

osobnostních práv ze strany státní moci.

  Jak již bylo zmíněno, vymezení základních práv a svobod má vliv na tvorbu

hmotného práva, na něj navazující procesní úpravu a je také kritériem interpretace

takových norem. Konkrétní pozitivní jednání ze strany státu směřující k šetření práv

jednotlivce se tedy projevuje přijetím různých forem reglementací, tj. právních přepisů

ve formě zákonů, nařízení či přímo v rozhodování příslušných orgánů. Příkladem lze

uvést povolení k výkonu určitých činností nebo povinnost jejich ohlášení, stanovení

metodických pokynů, organizačních postupů a jako prostředek ultima ratio také

aplikace trestního práva.14

1.3. Omezení základních práv a svobod

Osobnostní práva, resp. základní práva a svobody, byly zatím definovány jako

elementární hodnoty, jež jsou základem soužití lidského i občanského, jimž poskytuje

ochranu stát a to pasivně, tedy nezasahováním, i svým aktivním jednáním. Nicméně tato

práva nejsou absolutní a je tak možné je za určitých okolností omezit. V samotném

textu Listiny jsou vymezeny generální podmínky takového omezení, tedy že v takové

situaci musí být šetřeno podstaty a smyslu základních práv a svobod a omezení nesmí

být zneužíváno k jiným účelům, než pro které bylo stanoveno, přičemž obě podmínky

stanovené v předmětném článku Listiny musí být splněny kumulativně. Článek 4 odst. 3

Listiny dále limituje omezení základních práv korektivem zásady rovnosti. Z ustanovení

                    
12 Tamtéž, str. 11.
13 srov. WAGNEROVÁ E.: Úvod In: WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol.
Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 12.
14 Tamtéž, str. 15.



8

odstavce 3 vyplývá povinnost primárně zákonodárci, spočívající v zákazu přijímání

zákonů (dle dikce čl. 4 odst. 2 mohou být meze upraveny pouze zákonem), které by

směřovaly vůči jednotlivcům či skupinám osob, a pro jejichž omezení by neexistovalo

ústavně konformní opodstatnění.15

Meze některých práv jsou stanoveny nikoliv obecně, ale konkrétně v jednotlivých

ustanoveních Listiny. Jedná se např. o limity ochrany práva na život, vlastnického

práva,  svobody pohybu a pobytu, právo shromažďovací a sdružovací aj., kdy jako

zvláštní důvody jsou uvedeny např. bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku,

ochrana zdraví nebo přírody. Specifickým důvodem omezení základního práva, je jeho

konflikt s jiným základním právem, přičemž právní praxe vychází z pravidel zásady

rovnosti ústavních práv, jež vylučují případnou nadřazenost jednoho práva nad jiným.

Ústavní soud se problematice rozporu dvou ústavním právem chráněných zájmů

věnoval již v roce 1994, rozhodnutí Pl. ÚS 15/93 ze dne 19. 1. 1994, v němž

s odvoláním na judikaturu evropských soudů dovodil, že je nutné porovnávat porušená

práva a svobody, a následně v působnosti své rozhodovací činnosti (Pl. US 15/96 ze dne

09.10.1996a Pl. US 4/94 ze dne 12. 10. 1994) definoval triádu kritérií, jež lze souhrnně

podřadit pod ustálený pojem „test proporcionality“.16 Jedná se o kritérium vhodnosti,

kdy je posuzováno, zda je omezující opatření schopné dosáhnout sledovaného cíle, a

kritérium potřebnosti, v rámci něhož dochází ke zjišťování, zda přezkoumávaný

prostředek způsobuje následky v podobě zásahu do jiného práva v nejmenší intenzitě.

Posledním je samotná proporcionalita, tedy poměr mezi oběma právy nacházejícími se

v kolizi, relace mezi dosahovaným účelem a zvoleným prostředkem.

1.4. Osobnostní práva ve vybraných právech a svobodách

v Listině

Jak již bylo nastíněno v úvodních odstavcích práce, předmětem osobnostních práv

je člověk jako suverén a jeho osobnost zahrnující vše, čím se ve vnějším světě fyzicky

                    
15 srov. WAGNEROVÁ E.: Úvod In: WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol.
Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 130.
16 srov. PAVLÍČEK, V. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges), str. 504.
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i duchovně a duševně projevuje.17 Z přirozenoprávní podstaty je člověk bezpodmínečně

nadán přirozenými právy od svého narození, přičemž pojem narození lze rozšířit

částečně i na existenci před narozením a také na postmortální ochranu.

Význam osobnostních práv spočívá v respektování osobnosti člověka a

v poskytnutí svobody člověku, který je součástí společnosti a který může s jednotlivými

složkami své osobnosti relativně svobodně disponovat tak, aby dosáhl nezávislého a

důstojného rozvoje vlastní individuality. Mezi takové složky patří jeho život, zdraví,

tělesná integrita, čest, jméno, osobní svoboda a soukromí. Pojem soukromí je vymezený

například evropskou judikaturou značně široce a zahrnující mimo jiné i rodinný život a

projevy osobní povahy. Právo na rozvoj osobnosti je zaručeno každé fyzické osobě bez

ohledu na její fyzické či psychické dispozice. 18.

Člověk sám je tedy oprávněn rozhodnout, jakým způsobem se hodlá rozvíjet, jak,

případně zda vůbec, bude disponovat s osobnostními právy, jimiž je nadán. Obecně

nelze výčet osobnostních práv vymezených v Listině považovat za vyčerpávající a mezi

práva hodná ochrany lze zařadit například i osobní názor, politické přesvědčení,

příznivé životní prostředí, osobní písemnosti či jiné privátní záznamy uchovávané v

soukromí, podpis, vzhled člověka a zachycení jeho podoby, osobní údaje, právo na

nerušený výkon povolání aj.

Práce na následujících stránkách vymezuje jednotlivá osobnostní práva obsažená

v Listině z jejich ústavněprávního pohledu, s akcentem na popis zásadních rysů a

odlišností. Taková základní charakteristika je pro pochopení práce v celém jejím

mezioborovém přesahu nezbytná.

a) Nedotknutelnost osoby a ochrana soukromí

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí vymezená článkem 7 odst. 1 Listiny je

ustanovením generálním, vůči kterému jsou následující ustanovení Listiny v poměru

speciality, a představuje všeobecný základ ochrany nejen tělesné, ale také duševní

                    
17 srov. TŮMA, P. , Komentář k § 81. In: LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář.
Praha: C.H. Beck, 2014, str. 395.
18 srov. SIGMUNDOVÁ, M., TELEC, I.: Přehled některých právních a etických otázek ochrany osobnosti, Soudní
rozhledy, 2003, č. 3, str. 73 – 77.
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autonomie. 19 Výslovný zákaz mučení a krutého či nelidského zacházení v následujícím

odstavci tedy konkretizuje a zdůrazňuje obsah výše vymezeného obecného ustanovení a

jeho výslovné umístění v textu Listiny je také důsledkem vlivu mezinárodních úmluv,

jimiž je Česká republika vázána. Jedná se zejména o Všeobecnou deklaraci lidských

práv, Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv či Listinu základních práv EU. Je

podstatné v rámci výkladu uvést, že výše vymezenému zákazu mučení ve smyslu

ublížení na zdraví, fyzické bolesti či ponižujícího zacházení nebo vyvolání psychického

utrpení (včetně invektiv směřujícím nikoliv přímo proti člověku, jako je např. zničení

obydlí, útok proti rodině apod.) je přisuzován natolik specifický význam, že toto právo

nelze omezit ani na základě zákona a má tedy absolutní povahu.  

Stěžejní pojem „soukromí“ bude podrobněji osvětlen ve třetí kapitole práce.

V kontextu struktury práce považuji za koncepční věnovat se definování tohoto

poměrně široce pojímaného termínu mimo kapitolu věnující se obecnému

ústavněprávnímu formulování problematiky, zejména z důvodu kontinuity výkladu a

jeho snazšímu porozumění.

b) Práva na ochranu osobnosti dle čl. 10 Listiny

Článek 7 Listiny je považován za ustanovení generální pro právní regulaci

osobnostních práv, naproti tomu obsahem čl. 10 odst. 1 Listiny 20 jsou jednotlivá

základní práva, jejichž cílem je ochrana člověka ve smyslu aristotelovské jednoty duše i

těla. Pojem soukromí je tedy roztříštěn do několika různých ustanovení, kdy obsahem

čl. 10 Listiny je shluk na první pohled nesouvisejících výrazů a formulace soukromí je

dále doplněna nedotknutelností obydlí v čl. 12 Listiny, tajemstvím přepravovaných

zpráv v čl. 13 Listiny a svobodou náboženského vyznání, svobodou projevu a právem

na informace v dalších ustanoveních.21 Takové podrobné rozčlenění je oproti úpravám

obsaženým v mezinárodních smlouvách o lidských právech výrazně ojedinělé, neboť

tyto úmluvy podřazují osobnostní ochranu většinou pod jediné ustanovení.
                    
19 srov. PAVLÍČEK, V. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges), str. 510.
20 čl. 10 Listiny: (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a
chráněno jeho jméno., (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného
života., (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným
zneužíváním údajů o své osobě.
21 srov. WAGNEROVÁ E., Komentář k čl. 10 In: WAGNEROVÁ E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I.
a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 280.
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Nicméně, jak již bylo řečeno, znění Listiny nelze považovat za kazuistické, neboť

čl. 10 Listiny (spolu s dalšími zmíněnými) neobsahuje uzavřený výčet složek práva

na ochranu osobnosti, resp. práva na ochranu soukromí. Koncepce soukromí tak, jak je

interpretována a jak se promítá do ústavněprávní judikatury, je podmíněna nejen

historickou evolucí společnosti, ale také rozvojem v širokém spektru oblastí lidské

činnosti, tedy vývojem socio-kulturním, technologickým, policko-právním,

ekonomickým apod. Jednotlivé sféry soukromí tak, jak jsou pojímány současnou

judikaturou, lze stručně vymezit jako osobní privátní sféru jedince, dále rodinný život

(a s ním související právo uzavření manželství a založení rodiny), obydlí jako

prostorovou dimenzi soukromí a naposledy soukromí ve smyslu důvěrnosti přenášené

komunikace.22

Dikce odst. 1 čl. 10 Listiny stanovuje povinnost jako negativní, tzn., že primárně

směřuje proti zasahování veřejné moci do svobod vymezených v ustanovení, tedy

do lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména jedince. Ale jak již bylo

vymezeno výše, funkce základních práv a svobod není omezena pouze na jejich

obrannou funkci, která stanovuje povinnost státní moci nezasahovat, ale rovněž i

v rozsahu uvedeného článku Listiny lze dovodit povinnost státu bránit v zásahu třetích

osob do uvedených práv.

Odst. 1, 2 a 3 čl. 10 Listiny nestanovuje termíny jednoznačně, spíše je vzájemně

konfrontuje v jemných významových nuancí. Osobní čest má oproti lidské důstojnosti,

která byla definována dříve v této práci, navíc i aspekt společenského postavení, v němž

si lidé nejsou rovni od narození. Stejně tak i dobrou pověst jedinec získává až v průběhu

života. Pojmy čest i pověst jsou často spojovány s činností profesní, uměleckou,

obchodní či vědeckou, lze zmínit i jejich podobnost s termínem „reputace“. Nelze tedy

pominout jejich značný význam v celospolečenském měřítku, např. v pracovněprávních

vztazích, kdy čest a pověst potenciální zaměstnance bude mít vliv na rozhodnutí

zaměstnavatele o jeho přijetí či povýšení. Tvrzení difamačního charakteru, přestože

nepravdivé, může mít fatální následky nejen pro jednotlivce, nýbrž i pro jeho rodinu či

                    
22 srov. WAGNEROVÁ E., Komentář k čl. 10. In: WAGNEROVÁ E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL,
I. a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 285.
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pracovní kolektiv, a případná rehabilitace takového poškození je velmi obtížná až

nereálná. 23

V souvislosti s definicí předmětných pojmů je nutné dodat, že ochranou totožné

úrovně jsou chráněny i jméno a pověst právnických osob a ochrana se vztahuje též

na podnikatelskou sféru života člověka.

Pavlíček spatřuje rozdíl mezi osobní ctí a dobrou pověstí v tom, že ačkoli

neexistují lidé zcela bezectní, jež by bylo snad možno libovolně urážet či zesměšňovat,

mohou existovat lidé, kteří nepožívají dobré pověsti vůbec, v žádném okruhu

společenských vztahů.24 Jiné rozlišení obou pojmů je založeno na názoru, že pojem cti

je formulován spíše jako vlastní pohled člověka na sebe samého a dobrá pověst potom

představuje názor ostatních lidí na člověka a úctu mu projevovanou okolím.25

Zajímavostí také je, že zásahy do osobní cti a dobré pověsti, resp. vážnosti,

člověka jsou v praxi nejběžnějším předmětem osobnostních sporů a civilních žalob na

ochranu osobnosti.

Další chráněnou hodnotou je ochrana jména jedince, kterou lze považovat za

velmi tradiční, jež byla nezřídka vymezována již v historických právních úpravách.

Jménem se tak myslí jméno křestní, příjmení, pseudonym, ba dokonce i společně

užívaný pseudonym užívaný skupinou osob.

Skutečnost, že každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním

do soukromého a rodinného života stanoví odstavec druhý čl. 10 Listiny. Pro tuto

problematiku doktrína nezřídka užívá pojmu „autonomní rozhodování o osobní

integritě”. Ústavní soud již v roce 2000 svým nálezem II. ÚS 517/99 konstatoval,

že právo na ochranu osobního soukromí je právem fyzické osoby rozhodnout podle

vlastního uvážení zda, popř. v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být skutečnosti

jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným subjektům a zároveň se bránit (vzepřít)

proti neoprávněným zásahům do této sféry ze strany jiných osob26 a vymezil tedy určité

dvě složky soukromí a to jeho pozitivní (zpřístupnit) a negativní (nezasahovat) složku.

                    
23 srov. TŮMA, P., Komentář k § 81. In: LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654).
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 424.
24 PAVLÍČEK, V. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2011. Student (Leges), str. 515.
25 srov. TŮMA, P., Komentář k § 81. In: LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654).
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 424.
26 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 517/99 ze dne 1. 3. 2000.
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V témže nálezu Ústavní soud také judikoval, že obsahem soukromého života je i právo

na vytváření vztahů s dalšími lidskými entitami a také, že součástí rodinného života jsou

také vztahy mezi blízkými příbuznými, jejich vlastní vytváření, nejen existence, a

kromě mravních a sociálních vazeb také poměr hmotného zajištění, tj. vyživovací

povinnost.

V mezinárodním měřítku existují obdobné úpravy v čl. 17 Mezinárodního paktu

o občanských a politických právech z roku 1966 27, čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských

práv a základních svobod 28 a analogicky i čl. 7 Listiny základních práv a svobod EU.

Mezi sporné otázky osobní integrity rozhodované ESLP patří problematika sexuální

orientace a registrované partnerství (např. Oliari a další proti Itálii, rozsudek z 27. srpna

2015), přerušení těhotenství, porodů (např. Dubská a Krejzová proti České republice,

rozsudek z 11. prosince 2014, Hanzelkovi proti České republice, rozsudek z 11.

prosince 2014), otázky genderové diskriminace (Emel Bourat proti Turecku, rozsudek z

2. prosince 2014), svěření dětí do péče, změny pohlaví, aj. Příklady rozhodnutí jsou

vybrány tak, aby ukázaly šiři spektra rozhodovaných otázek. Existence mnoha rozsudků

z posledních let svědčí o aktuálnosti problematiky, a to i v prostředí České republiky.

Další podstatnou složku práv na ochranu osobnostní tvoří tzv. právo na

informační sebeurčení, jehož základ stanoví třetí odstavec čl. 10 Listiny. Ten vyjadřuje,

že každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním

nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. K obsahu předmětného ustanovení je

zásadní podotknout, že se jedná o právo v českém ústavním právu konkrétně vymezené

až s pádem totalitního režimu v roce 1989 a s následným přijetím Listiny. Nicméně i

v jiných demokratických právních řádech lze úpravu práva na ochranu osobních údajů

označit za poměrně novodobou, vzniknuvší až na základě zvýšení významu osobních

údajů v souvislosti s existencí výpočetní techniky a jiných nástrojů technického vývoje.

Právo na informační sebeurčení lze pregnantně vysvětlit tvrzením, že jen osoba

sama je oprávněna rozhodnout o tom, jaké údaje o sobě poskytne, a to včetně údajů o

                    
27 odst. 1. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo
korespondence ani útokům na svou čest a pověst. 2. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům
nebo útokům.
28 odst. 1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.
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své pracovní či ekonomické aktivitě, jehož pramenem je nález Ústavního soudu I. ÚS

512/02. 29

V jiném nálezu bylo plénem Ústavního soudu přímo vymezeno, že součástí

soukromí jedince je mimo ochranu obydlí, rodinného a společenského života také právo

na garanci sebeurčení ve smyslu rozhodování o sobě samém. V současnosti lze sledovat

sílící nutnost záruky možnosti volby chování a rozhodnutí, jaké informace o sobě hodlá

osoba sdělit a jaké nikoliv, kdy za jednu z příčin je možné považovat rychlý technický

rozvoj a na něj navazující psychosociální změny společnosti. Klíčovou roli v takovém

vývoji hrají dostupnost Internetu napříč generacemi a sociálními vrstvami, existence

a popularita sociálních sítí či prosté užívání osobních informací při nejběžnějších

činnostech jako je bankovní styk, poštovní služby aj. S ohledem na rychlost vzniku stále

nových a modernějších technologií je téměř nemožné, aby legislativa nebyla v rámci

právní regulace vždy o krok pozadu.30 V neprospěch flexibility právní úpravy hraje

složitý, v jistém směru „zdlouhavý“ legislativní proces, případně prostá ignorace

nutnosti modernizace ze strany zákonodárce. Proto se pak explicitní aplikace právních

norem vůči některým jednáním a stavům jeví jaksi „bezzubou“.  

c) Práva na ochranu přepravovaných zpráv

Posledním ze základních práv, které tvoří spolu s ostatními ústavní rámec pro

ochranu osobnostních práv, je ochrana listovního tajemství, obecně také ochrana

přepravovaných zpráv. Jedná se o speciální rozšíření ochrany deklarované v článcích

7 a 10 Listiny a lze opět upozornit na fakt, že v rámci mezinárodní úpravy práv na

ochranu soukromí je vymezení ochrany „korespondence“ v samostatném ustanovení

zcela výjimečné a lze tak dovozovat vůli ústavodárce klást na předmětné ustanovení

silnější důraz.

Výraz „korespondence“ v předchozím odstavci je užit zcela záměrně, neboť je to

termín užívaný dikcí mezinárodních úmluv, jenž je však po dobu účinnosti smluv dále

vykládán a interpretován prostřednictvím široké judikatury. Znění LZPS EU již však

bylo psáno s ohledem na technologický pokrok a její čl. 7 tak chrání výslovně vyjma

                    
29 Nález Ústavního soudu, sp. zn. I.ÚS 512/02 ze dne 20. 11. 2002.
30 srov. Nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. března 2011.
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korespondence i „jiné druhy komunikace“. Podobně progresivní je také znění

čl. 13 Listiny, který zaručuje stejnou ochranu nejen pro písemnosti, ale i pro „zprávy

podávané telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením,“ tedy jakýmkoliv

nástrojem, který je schopen přenosu informací.

Komunikace distančním způsobem prostřednictvím zařízení jako je telefon nebo

Internet je v dnešní době nejběžnějším možným způsobem dorozumívání mezi lidmi.

Určitý přenos přepravovaných zpráv je tedy nedílnou součástí soukromého života a to

i nejen ve smyslu osobního a rodinného, ale i v oblasti činnosti profesní, obchodní či

ekonomické, tedy činnosti s relativním přesahem do veřejného života.

Evropské ústavní soudy, ale i český Ústavní soud 31 , ve své rozhodovací

pravomoci judikovaly, že skrze pojem „předávané informace“ jsou chráněny i vnější

okolnosti, za nichž se komunikace uskutečňuje. Takovými skutečnostmi jsou datum,

čas, místo, doba trvání, frekvence a další činitelé, na základě jejichž souhrnného

vyhodnocení je možné vytvořit individuální profil účastníků komunikace.32 Příkladem

lze uvést situaci, kdy na základě informací o četnosti volání konkrétnímu adresátovi

v neobvyklý čas lze dedukovat jednání odporující společenské morálce (manželská

nevěra), ale i právním normám (nebezpečné sledování, plánování trestné činnosti či

porušování smluvních závazků).

Je nasnadě uvést příkladem zneužití informace prokazující nevěru, porušení

závazků stanovených konkurenční doložkou či existenci trestné činnosti.

Obsahem čl. 13 Listiny je tedy zakotvení ochrany písemností, audiových či

audiovizuálních záznamů, zpráv přepravovaných jakýmkoliv způsobem před zásahy

ze strany veřejné moci i soukromoprávních subjektů, k porušení, resp. omezení

chráněných práv může dojít, avšak pod podmínkou tzv. výhrady zákona. Faktické

povinnosti a zákazy stát stanovuje ve své zákonodárné činnosti, a to v oblasti trestního

práva i občanského práva, konkrétněji např. zákon o poštovních službách, zákon

o elektronických komunikacích.

                    
31 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 502/2000 ze dne 22. 1. 2001, bod 20, Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS
789/06 ze dne 27. 9. 2007, Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, sp. zn. BVerfGE 113,348 ze dne 27.7.2005
(Vorbeugende Telekomunikationsuberwachung) nebo Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu sp. zn. BVerfGE 120,
274 ze dne 27.2.2008 (Grundrecht auf Computerschutz).
32 srov. WAGNEROVÁ E.: Komentář ke čl. 13. In: WAGNEROVÁ E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL,
I. a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 341.
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2. Občanskoprávní vymezení osobnostních práv

Ústavní vymezení osobnostních práv, kterému byla věnována předchozí kapitola

práce, je kardinální pro následný výklad určitých chráněných práv a také pro stanovení

všeobecného hodnotového žebříčku právního řádu České republiky, jenž výrazně

ovlivňuje veškerou rozhodovací a zákonodárnou činnost. Hmotněprávní podmínky

jejich výkonu a ochrany před neoprávněnými zásahy jsou tak stanoveny obecným

soukromoprávním kodexem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.33

Soukromoprávní podoba ochrany osobnostních práv vyplývajících primárně

z ústavních základů dostala ostré obrysy roku 1811 spolu s přijetím Všeobecného

občanského zákoníku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten

Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie, „ABGB“), kdy součástí § 16

ABGB již byla ochrana jména.

Postupem času se dostalo právní ochraně také osobnostnímu právu k vlastní

podobizně a písemnostem osobní povahy, a to prostřednictvím autorského zákona,

nicméně deficit právní úpravy odpovídá idejím únorové ústavy, která přikládala právům

jednotlivce obecně velmi malou důležitost.34 Širší kodifikace se osobnostním právům

dostalo s občanským zákoníkem z roku 1964 a naprosto evidentním je poté rozvoj práv

na ochranu osobnosti (a to zejména v soudní judikatuře) s politickými a společenskými

změnami roku 1989.

„Nový“ občanský zákoník č. 89/2012 Sb. pak nově upravuje ochranu osobních

práv poměrně rozsáhle, avšak podstatné změny přináší pouze v podobě terminologie, a

to v důsledku přechodu od právního formalismu k přirozenoprávní doktríně, která

se uplatňovala již při předchozí aplikaci pod vlivem Listiny a mezinárodních

lidskoprávních smluv.35

Z obsahu občanského zákoníku jasně vyplývá tendence k preferování autonomní

vůle člověka, jeho vlastní volby a jeho přirozeného práva „brát se o své štěstí“.

                    
33 Nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS III. ÚS 546/98 ze dne 17.6.1999: Ochrana lidské důstojnosti, osobní cti, dobré
pověsti a jména nesporně spadá jako ústavně zaručené základní právo pod ústavní ochranu, hmotněprávní podmínky
pro ni jsou svěřeny právní normě nižší síly (občanskému zákoníku)
34 srov. KNAP, K. a ŠVESTKA, J.. Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. Praha: Panorama,
1989. str. 368.
35 srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 89/2012 Dz.
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Tato přirozená práva jsou základními východisky občanského práva a jsou také

upraveny v § 3 občanského zákoníku, jehož cílem je zejména vymezení základních

zásad občanského práva, přičemž je nutné poukázat na skutečnost, že takový výčet

v občanském zákoníku z roku 1964 absentoval. Z důvodové zprávy k občanskému

zákoníku vyplývá, že výslovné uvedení těchto základních zásad a přihlášení

se k hodnotám lidské důstojnosti a svobody má poukázat na stanovení jakéhosi

hodnotového žebříčku. Nicméně nejsou to jediné hodnoty, které by občanský zákoník

chránil, některé další formuluje v jiných částech zákona a některé dokonce explicitně

nejmenuje vůbec, a tedy vymezení „základních zásad“ v úvodních ustanoveních zákona

jim nepropůjčuje nikterak silnější hodnotu či vyšší váhu.

V rámci obecného vymezení vazby občanského zákoníku na Ústavu ČR a Listinu

je konečně nutné připomenou také ustanovení § 2 občanského zákoníku týkající se

interpretace zákona, které v souvislosti s ústavně konformním výkladem zdůrazňuje

povinnost interpretovat občanský zákoník a stejně tak i všechny další soukromoprávní

předpisy, v souladu se zásadami, na nichž občanský zákoník spočívá, jakož i s trvalým

zřetelem k hodnotám, které se tím chrání.36

2.1. Jednotlivé hodnoty chráněné občanským zákoníkem

Generální klauzulí, která je podstatou zákonné absolutně právní ochrany, je § 81

odst. 1 občanského zákoníku, který nahrazuje úpravu stanovenou dříve v § 11 zákona

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Obsah § 81 odst. 1 s jeho všeobecným

vymezením osobnostních práv dále rozvádí následující odstavec, obsahující neuzavřený

výčet chráněných hodnot lidské osobnosti. Jsou jimi život a důstojnost člověka, jeho

zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho

projevy osobní povahy. Podmínkami ochrany některých konkrétních složek se pak dále

zabývají ostatní paragrafy občanského zákoníku.37

V textu ustanovení je patrná evidentní inspirace obsahem Listiny, zejména již

mnohokrát zmiňovanými čl. 7 a 10. Nově je v takovém výčtu obsaženo též právo na

                    
36   LAVICKÝ, P., Komentář k § 2. In: LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha:
C.H. Beck, 2014, str. 42.
37 srov. TŮMA, P. , Komentář k § 81. In: LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář.
Praha: C.H. Beck, 2014, str. 42.

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
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život v příznivém životním prostředí, které je v rámci uspořádání Listiny zahrnuto mezi

hospodářská, sociální a kulturní práva (čl. 35) a také mezi práva, jichž je možné se

domáhat pouze v mezích zákonů, které ustanovení Listiny provádějí.

Za přinejmenším zarážející lze považovat zařazení práva na příznivé životní

prostředí v systematice uvedeného ustanovení § 81 odst. 1 občanského zákoníku, tedy

na místě následujícím za ochranou života, zdraví a důstojnosti a předcházející ochraně

vážnosti, cti a soukromí. Je otázkou, zda se jedná o záměr zákonodárce, kterým dává

najevo tendenci k zařazení ochrany životního prostředí výše v hierarchii žebříčku

společenských hodnot nebo zda takový vyšší smysl pořadí hodnot absentuje.

Komentář k občanskému zákoníku problematiku blíže neobjasňuje, pouze uvádí,

že z hlediska osobnostního práva má životní prostředí pro člověka význam v tom smyslu,

že může být běžně prostředkem zásahu do integrity člověka, popř. do jeho soukromí

či jiných stránek jeho osobnosti.38

Systematiku vymezení občanského zákoníku lze vnímat také jako posun

k modernímu pojetí přístupu k ochraně životního prostředí, tzv. „rights based

approach“, který směřuje ke konkrétnímu zapojení poškozeného jedince z titulu

existence jeho základních práv a uplatnění prostředků na jejich ochranu. 39 Taková

koncepce doplňuje tradiční způsoby ochrany, tedy dosavadní rozšiřování individuálních

lidských práv (např. soukromí, rodinný život, zdraví) o environmentální rozměr

prostřednictvím judikatury a další rozhodovací praxe a dále formulování a uznání práva

na příznivé životní prostředí jako samostatného lidského práva, k němuž dospěla

v průběhu 2. poloviny 20. století většina států. 40

Další pojmy obsažené v ustanovení § 81 odst. 1 občanského zákoníku jako je

důstojnost, vážnost, čest i soukromí chápe občanský zákoník rovněž bez výrazných

odlišností oproti pojetí ústavněprávní nauky. Funkcí občanského práva v návaznosti na

vymezení lidských práv je tedy stanovit hmotněprávní podmínky pro výkon

                    
38 srov. TŮMA, P. , Komentář k § 81. In: LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář.
Praha: C.H. Beck, 2014, str. 445.
39 Takový názor lze podpořit současnou úpravou občanského zákoníku, která pro ochranu práva na život v příznivém
životním prostředí poskytuje stejné prostředky jako k ochraně jiných osobnostních práv. Viz. § 82 občanského
zákoníku.
40 srov. MÜLLEROVÁ, H. Lidské právo na životní prostředí – kritický pohled. Právník č. 3/2012. 2012, str. 225-
254.



19

osobnostních práv zajištěných Listinou. Jak již bylo v obsahu práce uvedeno, občanský

zákoník tato práva neuděluje, pouze stanovuje limity a podmínky jejich uplatnění.

Širší, konkrétnější a výslovnou úpravu nabízí občanský zákoník ohledně šetření

podoby člověka a také jeho projevů osobní povahy. Paragraf 84 a násl. občanského

zákoníku vymezují, že podobu člověka, tj. souhrn jeho charakteristických rysů,

na základě nichž je člověk identifikovatelný, je možné zachytit a rozšiřovat jen s jeho

svolením. Stejně tak nelze bez souhlasu dotyčného zasáhnout do soukromí či užít

projevů osobní povahy, a to ve formě písemné, zvukové i vizuální, přičemž svolení lze

udělit i na dobu neurčitou a je v zásadě odvolatelné. Zákon ohledně uvedeného navíc

doplňuje několik možných situací, kdy není třeba svolení k zásahu do osobnostních

práv, a to na základě účelu vědeckého, uměleckého nebo na základě úřední či

zpravodajské licence.

Na smysl pododdílu 3 občanského zákoníku, označeného jako Právo na duševní

a tělesnou integritu je třeba nahlížet nikoliv dle širokého pojetí vymezeného v ústavní

rovině, ale spíše v rámci zdravotního hlediska života člověka se všemi důsledky.

Nejvýznamnější vliv tedy bude mít občanskoprávní vymezení na poskytování

zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních, řídící se dále podrobnou úpravou

obsaženou zejména v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákoně

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.41

Společnou vlastností všech norem občanského zákoníku týkajících se

osobnostních práv je, že nevytváří jednotlivé skutkové podstaty neoprávněných zásahů,

neboť variabilita takových zásahů principiálně odpovídá široké škále možných

napadených součástí osobnosti člověka a jeho integrity. Následné hodnocení a

„dotváření práva“ je tedy svěřeno do rukou soudní moci, případně do rukou jiného

orgánu nadaného rozhodovací pravomocí, prostřednictvím nichž dochází k posouzení

na základě konkrétních poměrů. 42 Na hmotněprávní úpravu občanského zákoníku nutně

navazuje také procesní regulace, prostřednictvím níž se člověk domáhá ochrany svých

práv, a to zejména tak, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno, aby byl odstraněn

                    
41 srov. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, 1, ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 256.
42 srov. TŮMA, P. , Komentář k § 81. In: LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář.
Praha: C.H. Beck, 2014, str. 408.
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následek neoprávněného zásahu (§ 82 občanského zákoníku, žaloba negatorní a

restituční) anebo aby byla nemajetková újma odčiněna poskytnutím přiměřeného

zadostiučinění (§ 2951 odst. 2 občanského zákoníku žaloba satisfakční). Z původní

úpravy zůstává zachována primární povinnost morální satisfakce, na níž až v případě

nemožnosti navazuje poskytnutí zadostiučinění v penězích.

Závěrem charakterizace ochrany osobnostních práv z hlediska občanskoprávního

je třeba ještě uvést, že zmíněnou koncepci doplňují dále zvláštní zákony, které předmět

úpravy a její další podrobnosti dále rozvádí a zpřesňují. Jedná se o právní úpravu

rovného zacházení a zákazu diskriminace43, úpravu práva autorského a průmyslových

práv44, právo mediální45, o zákon o ochraně osobních údajů a v neposlední řadě také

zákoník práce.

2.2. Vztah občanského a pracovního práva

Zásadním v rámci charakteristiky celkové koncepce ochrany osobnostních práv je

také vymezení vztahu práva občanského a pracovního.

„Nový“ občanský zákoník oproti občanskému zákoníku č. 40/1964 Sb. nově

obsahuje v § 2401 pojem „pracovní poměr“. Občanský zákoník nicméně nezasahuje

do autonomie pracovního práva a samotnou úpravu pracovního poměru, obdobných

výkonů závislé práce a stanovení práv a povinností subjektů pracovněprávního vztahu

nechává zvláštní ochraně zákoníku práce. Přesto však existence předmětného paragrafu

v obsahu občanského zákoníku není neúčelná, neboť takové ustanovení vyjadřuje,

že pracovní smlouva a jiné přiléhající závazky pracovního práva jsou instituty

soukromého práva a občanský zákoník jako všeobecný civilní kodex kodifikuje

souhrnně veškeré typy soukromoprávním smluv, a tedy i práva a povinnosti z nich

vyplývající. 46

                    
43 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně
některých zákonů.
44 tj. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, zákon č. 527/1990 Sb.,
o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích; zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových
vzorů.
45 tj. zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, zákon č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání.
46 Důvodová zpráva k NOZ
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Vztah zákoníku práce vůči občanskému zákoníku byl od počátku účinnosti

zákoníku práce z roku 2006 nastaven principem delegace, který stanovil, že k užití

norem občanského zákoníku (tehdy zákon č. 40/1964 Sb.) mělo dojít, jen pokud to

zákoník práce výslovně připustí (tehdejší § 4 zákoníku práce). Principu delegace bylo

v rámci odborné kritiky vyčítáno, že zakládá právní nejistotu, která odporuje ústavní

zásadě předvídatelnosti práva a dochází v jeho důsledku k mnohým aplikačním

nejasnostem. Na základě návrhu skupiny poslanců byl princip delegace na základě

rozhodnutí Ústavního soudu roku 2008, zrušen. 47 Nicméně je třeba dodat, že široká

řada odkazů na ustanovení občanského zákoníku, které lze ve světle shora uvedeného

nálezu Ústavního soudu považovat za nadbytečné, byla v obsahu zákoníku práce

zachována. 48

V současnosti je vztah občanského a pracovního práva veden v rámci evropských

zemí, i v kontextu historických úprav, tradičním principem subsidiarity, který stanoví,

že vliv občanského zákoníku na pracovní právo je nepřímý. § 4 zákoníku práce

v dnešním znění stanoví pravidlo, že pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem;

nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se

základními zásadami pracovněprávních vztahů. Následující ustanovení § 4a obsahuje

poté výčet situací odchylujících se od generálního ustanovení § 4. Základními zásadami

se v rámci paragrafového vymezení principu subsidiarity míní zásady normativně

vyjádřené v § 1 zákoníku práce.

Pro účely této práce je nejpodstatnější ochrana osobnostních práv člověka jako

zaměstnance, tedy ochrana osobnostních práv v souvislosti s výkonem závislé práce.

Speciální úprava je obsažena v zákoníku práce. Tato zahrnuje zajištění rovného

zacházení se všemi zaměstnanci a zákazu diskriminace, dále ustanovení zakazující

ponižování lidské důstojnosti a v § 316 také ochranu před neoprávněným zásahem do

soukromí zaměstnance.49

                    
47 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 82/06, ze dne 12.3.2008.
48 srov. BĚLINA, M., Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 11-12.
49 srov. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, 1, ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 252.
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Ochrana osobnostních práv v pracovním právu

Cílem této diplomové práce je vymezit co nejkomplexněji problematiku

osobnostních práv zaměstnance, která zatím byla v předchozích kapitolách nastíněna

z pohledu ústavněprávních základů a dále z občanskoprávního hlediska. V následujících

částech se bude práce věnovat z pohledu merita práce nejzásadnějšímu vymezení,

a to z pohledu pracovního práva.

Obsahem této kapitoly bude stručný popis základních pojmů

a institutů souvisejících s ochranou osobnostních práv v pracovním právu, nahlédnutí

na problematiku rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovním právu

a s ní související oblast porušování osobní integrity, zdraví a důstojnosti formou šikany

na pracovišti. Další podkapitola je pak věnována stručnému výčtu ustanovení zákoníku

práce, která se dotýkají oblasti ochrany osobních údajů. Nejpodstatnější část se zabývá

podrobným výkladem ochrany soukromí zaměstnance, a vymezení jednotlivých

typických forem sledování zaměstnance, kterými jsou monitoring přepravovaných

zpráv, odposlech a záznam telefonních hovorů, sledování polohy zaměstnanců,

monitoring kamerovými systémy a sledování výpočetní techniky, resp. činnosti

zaměstnance vykonávané prostřednictvím počítače. Závěrem se práce zabývá některými

právními aspekty osobnostních práv zaměstnance v kontextu výkonu pracovní činnosti

prostřednictvím sítě Internet.

Obsah pracovního práva lze definovat pomocí vymezení jeho funkce a smyslu,

kterým je obecně regulace vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakožto

slabším účastníkem pracovněprávního vztahu. Pracovní právo tedy stanovuje podmínky

a rozsah organizace závislé práce, kdy na jedné straně poskytuje zaměstnavateli nástroje

k realizaci jeho činnosti a na straně druhé zajišťuje zaměstnanci instrumenty k ochraně

jeho práv.50 Právní teorie označuje funkce pracovního práva jako funkci ochrannou

a organizační. Druhá jmenovaná spočívá v tom, že pracovní právo vytváří jakýsi rámec

pro realizaci vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, který stanoví limity, postupy či další

podmínky provedení právních institutů jakými jsou např. pracovní doba, odměna,

                    
50 srov. BĚLINA, M., Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 4.
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sankce v podobě výpovědi apod. Funkce ochranná pak historicky vyplynula jako

důsledek nutnosti ochrany zaměstnance coby slabší strany, kdy faktická nerovnost

smluvních stran pracovněprávního vztahu vyplývá z jejich odlišného hospodářského i

právního postavení a také ze samotných definičních znaků závislé práce.

Z pozice této faktické nadřazenosti plyne nezbytnost úpravy směřující

k vyvažování cílů zaměstnavatele a zaměstnance, které jsou zcela rozdílné. Záměrem

zaměstnavatele je zisk jakožto základní smysl všech podnikatelských aktivit

za současného porovnávání se zaměstnancovou motivací o zlepšení pracovních

podmínek, ohodnocení práce apod. 51 K těmto účelům stanovuje zákoník práce

zaměstnancům i zaměstnavateli široký katalog jejich práv a povinností. S převahou

oprávnění zaměstnavatele pak velmi úzce souvisí právě otázka osobních a osobnostních

práv zaměstnance a nutnost jejich ochrany.

Mnohá ustanovení zákoníku práce mají za úkol zamezit možnému vzniku situací,

kdy zaměstnavatel zneužije své pozice „silnějšího“ a určitým způsobem omezí nebo

poruší osobnostní právo zaměstnance. K takovému omezení může dojít na základě celé

řady poškozujícího jednání zaměstnavatele, z nichž ta nejběžnější budou vymezena

v následujících částech této kapitoly.

K ochraně osobnostních práv přispívá nejen prevence prostřednictvím právních

předpisů, neboť tyto pouze stanovují meze chování subjektů právních norem, nicméně

skutečný stav se odvíjí od reálného chování zaměstnavatele a zaměstnance, jehož

morální limity nelze nikdy plně zaručit ani ovlivnit pouhou právní úpravou.

3.1. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu

V návaznosti na existenci výše uvedené „faktické nerovnosti“ mezi

zaměstnavatelem a zaměstnancem, resp. zaměstnanci je třeba vymezit poměrně širokou

oblast kodifikace rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovním právu.

Jednotlivé aspekty této problematiky lze nalézt na několika místech zákoníku

práce a je třeba zdůraznit, že se jedná o jednu ze základních zásad uplatňovaných

v pracovněprávních vztazích vymezenou § 1 písm. e) zákoníku práce. Původ uvedené

                    
51 srov. VIDRNA J., KOUDELKA Z. Zaměstnanci v objektivu kamer. Právní aspekty monitoringu zaměstnanců.
Praha: C. H. Beck, 2013, str. 97.
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zásady lze nepochybně nalézt v ustanoveních Listiny, jak vyplývá z jejího charakteru,

kdy spolu s Ústavou tvoří „základní zákony“ České republiky nejvyšší právní síly,

které jsou základem pro ostatní regulaci pravidel chování a společenských vztahů.

Mnohé aspekty zmiňovaných zásad jsou také důsledkem aplikace směrnic EU,

a to zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady

rovných příležitosti a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání

a povolání52 nebo směrnice Rady 2000/43/ES, která zavádí zásadu rovného zacházení

s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ a směrnice Rady 2000/78/ES,

kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Zákoník práce zakazuje jakékoliv formy diskriminace ve všech pracovněprávních

vztazích a garantuje rovné zacházení ohledně pracovních podmínek, spravedlivé

odměny, umožňování odborné přípravy za účelem dosažení kariérního postupu apod.53,

nicméně ohledně vymezení dalších pojmů a podmínek odkazuje zákoník práce

na antidiskriminační zákon, jehož věcná působnost je určena v §1, tedy tak, že tento

zákon vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech práva na

zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné

výdělečné činnosti, pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně

odměňování, členství a činnosti v odborových organizacích a dalších oblastech.

Zároveň jsou v obecných ustanoveních zákona také taxativně vymezeny tzv.

diskriminační důvody, které se omezují na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví,

sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový

názor.54

Antidiskriminační zákon vznikl v důsledku implementace směrnic EU (viz výše),

přičemž takové zapracování těchto směrnic v právním řádu České republiky hodnou

dobu absentovalo a jednalo se tak o značnou mezeru v oblasti ochrany individuálních

práv zaměstnance, resp. člověka, a povinnost zajišťovat rovné zacházení byla před

                    
52 Tato směrnice s účinností od 15.8.2009 nahradila směrnici Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení
pro muže a ženy pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní
podmínky, ve znění směrnice EP a Rady 2002/73/ES a směrnici Rady 75/117/EEC o sbližování právních předpisů ČS
týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy.
53 srov. § 16 zákoníku práce.
54 srov. § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona.



25

přijetím předmětného zákona dostatečně upravena pouze právními předpisy právě

v oblasti pracovního práva.55

Předešlý zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb., zrušený zákonem č. 262/2006 Sb.

ke dni 1.1.2007) upravoval projednávanou problematiku od účinnosti novely

z roku 2004, a to v odstavcích 3 až 10 § 1, které definovaly pojmy, jejichž vymezení

je k dnešnímu dni svěřeno antidiskriminačnímu zákonu.

Zákoník práce dále také stanoví, v jakých případech je možné s určitou skupinou

zaměstnanců nebo s jednotlivými zaměstnanci jednat odlišně tak, aby se nejednalo

o nerovné zacházení, resp. diskriminaci. K tomu dochází, např. pokud rozdílné

zacházení je podstatným požadavkem pro výkon práce nebo při předcházení či

vyvažování nevýhod plynoucích pro zaměstnance z jeho fyzické indispozice, věku či

pohlaví (např. zvláštní pracovní podmínky zdravotně postižených, žen, těhotných žen,

mladistvích apod. 56).

Mimo diskriminace přímé i nepřímé (tj. znevýhodnění jednoho nebo více,

a to i budoucích, zaměstnanců na základě jednání, jenž je založeno na zdánlivě

neutrálním ustanovení nebo praxi) se dle antidiskriminačního zákona za diskriminaci

považuje též obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci

anavádění k diskriminaci.

Pojem obtěžování je vykládán jako nežádoucí chování, kterého se dopouští

zaměstnavatel, nadřízený zaměstnanec i zaměstnanec ve stejném funkčním postavení,

jehož důsledkem je narušení důstojnosti zaměstnance, případně vytvoření

zastrašujícího, nepřátelského či ponižujícího prostředí při výkonu povolání a jiných

souvisejících činnostech. 57

Pakliže je takové obtěžování vedeno sexuálním motivem a vykazuje určité znaky

naplňující sexuální podtext, ať už se jedná o formu verbální, nonverbální či fyzickou,

jedná se o sexuální obtěžování. Lze považovat za ve společnosti relativně rozšířený

názor, že sexuální obtěžování je fenoménem typickým pro pracovní prostředí. Takový

názor je možné označit za mírně předsudečné generalizování, nicméně s ohledem na

skutečnost, že lidé tráví většinu svého času právě v zaměstnání, kde je v podstatě nutné

                    
55 srov. Důvodová zpráva k antidiskriminačnímu zákonu.
56 srov. např. §§ 237 – 247 zákoníku práce.
57 § 4 odst. 1 antidiskriminačního zákona.
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vytváření sociálních vazeb a styků s ostatními zaměstnanci, je takový úsudek zřejmě

nasnadě. Studie Sociologického ústavu Akademie věd ČR z roku 2005 prokazuje, že se

sexuálním obtěžováním (nikoliv dle právní definice, ale dle hodnocení dotazovaných)

se setkala zhruba čtvrtina dotazovaných, kdy vyšší čísla jsou udávána ze strany žen,

které jsou sexuálně atakovány ze strany mužů, a to výrazně častěji v průmyslových a

jiných pracovních odvětvích s převahou zaměstnanců mužského pohlaví.58

Pokynem k diskriminaci lze v rámci pracovního práva rozumět příkazu

zaměstnavatele k diskriminačnímu chování, zatímco navádění k diskriminaci není

nařízením, ale pouze přesvědčováním, podněcováním či přitakáváním osoby nejen

nadřízené s takovým jednáním.

Posledním zmiňovaným pojmem, který definuje antidiskriminační zákon je

pronásledování. Pronásledování spočívá v chování zaměstnavatele nebo vedoucího

pracovníka, který znevýhodňuje, resp. jakýmkoliv způsobem trestá zaměstnance, který

se domáhá ochrany svých práv a nároků, jimiž je dle pracovněprávních a souvisejících

předpisů nadán. Takovým prostředkem obrany je typicky stížnost podaná příslušnému

kontrolnímu orgánu, tj. inspektorátu práce nebo úřadu práce. Dotčená osoba se také

může domáhat ochrany podáním žaloby k soudu za účelem rozhodnutí o upuštění

od diskriminačního jednání nebo aby byly odstraněny následky takového

neoprávněného zásahu. V případě, že není možné rozhodnout ani jedním z výše

jmenovaných způsobů, např. protože diskriminační jednání již bylo skončeno a jeho

následky nelze odstranit, lze se satisfakční žalobou domáhat přiměřeného

zadostiučinění, případně též poskytnutí náhrady nemajetkové újmy v penězích.

Odškodnění v penězích poškozenému náleží, jestliže současně s diskriminačním

znevýhodněním byla snížena jeho důstojnost nebo pověst na pracovišti. 59 Nutnost

kumulativního splnění obou podmínek pro vnik nároku na peněžitou náhradu soud

vyslovil v několika rozsudcích, a to např. v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky

ze dne 8. 7. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2875/2007 a rozsudku Nejvyššího soudu České

republiky ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. 21 Cdo 246/2008.

                    
58 srov. KŘÍŽKOVÁ, A. (ed.), ČERMÁKOVÁ, M., DUDOVÁ, R., MAŘÍKOVÁ, H., UHDEOVÁ, Z. Obtěžování
žen a mužů a sexuální obtěžování v českém systému pracovních vztahů. Rozsah, formy, aktéři, řešení. Sociologický
ústav AV ČR 2005. Praha: MPSV ČR.
59 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 246/2008, ze dne 11.11.2009.
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Mobbing, bossing

Se sférou rovného zacházení, se zneužitím nadřízeného postavení a

diskriminačním chováním ve výše vymezených formách úzce souvisí také problematika

šikanózního chování na pracovišti. Příčinou šikany na pracovišti může být např. rasa,

národnost, pohlaví, sexuální orientace či jiné diskriminační důvody. V případě šikany ze

strany zaměstnavatele nebo vedoucího pracovníka se pak jedná o nerovné zacházení a

zneužití nadřízeného postavení.

Je patrné, že oblast pracovněprávních vztahů je při ochraně osobnostních práv

oblastí rizikovou, neboť v rámci sociálních vazeb mezi nadřízenými a podřízenými

pracovníky i mezi zaměstnanci na stejné pozici může snadno docházet k výraznému

ponižování lidské důstojnosti a cti, v krajních případech i k poškozování zdraví.

Pro jednání spočívající v soustavném psychickém teroru ze strany

spolupracovníků se vžil anglický výraz „mobbing“. Tento termín pochází z anglického

„mob“, jenž má za význam  „dav, masa, lůza“, jako sloveso „to mob“ pak „sesypat se

na někoho, dotírat“. Jako mobbing je tedy označováno psychické vydírání, ponižování,

či zesměšňování ze strany skupiny kolegů, dále také vytváření sociální izolace, lživé

obviňování, šíření fám a pomluv či další formy znepříjemňování výkonu práce o různé

intenzitě. 60

V případě, že iniciátorem takové systematické šikany je zaměstnavatel nebo

vedoucí pracovník, nazývá odborná veřejnost takové jednání „bossing“ (z anglického

„boss“ tedy „šéf“). Oproti mobbingu má šikanování „bossem“ má pro zaměstnance

mnohem tíživější důsledky, neboť zaměstnavatel disponuje celou řadou možností,

jak zaměstnance účinně perzekuovat. Jedná se např. o zadávání reálně nesplnitelných

pracovních úkolů nebo naopak o pověřování pracovníka podřadnými úkoly, o bránění

ve zvyšování v kvalifikaci, o nedovolení čerpání dovolené, kdy se sice jedná o

rozhodování zaměstnavatele, které je formálně v souladu s právním předpisem, nicméně

prokazatelně je v rozporu s dobrými mravy a základními pravidly společenské etiky. 61

                    
60 JAKUBKA, J., Ochrana osobních a osobnostních práv zaměstnanců – I. část. In: Práce a mzda, 2005, č. 12
[online]. 15.11.2005 [cit. 23.1.2016]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1063v1039-
ochrana-osobnich-a-osobnostnich-prav-8226-zamestnancu-i-cast/?search_query=$issue=3I12
61 srov. VIDRNA J., KOUDELKA Z. Zaměstnanci v objektivu kamer. Právní aspekty monitoringu zaměstnanců.
Praha: C. H. Beck, 2013, str. 110.
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3.2. Osobnostní práva v ustanoveních zákoníku práce

Je nepochybné, že osoby vykonávající závislou práci byly osobnostními právy

nadány již historicky a jakási ochrana takových práv zaměstnanců tedy reálně existovala

nezávisle na konstituování pracovního práva v současné podobě. Historické právní

předpisy upravovaly primárně obecné podmínky pracovněprávního vztahu, z dnešních

základních práv pak chránily především zdraví a život v rámci bezpečnosti práce.62

Další atributy osobnosti zaměstnance, jako je jeho důstojnost, čest, pověst, jméno a

soukromí pak byly šetřeny prostřednictvím norem základních zákonů a soukromého

práva. Podobnou hierarchii lze nalézt i v dnešní době, kdy základem pro obecnou

soukromoprávní úpravu občanského zákoníku je Listina, a zákoník práce pak obsahuje

spíše speciální ustanovení více či méně se dotýkající osobních práv zaměstnance,

která upravují situace, jež mohou ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel vznikat.

Je evidentní, že v případě osobních práv se jedná o velmi široký okruh jevů, který

v omezeném rozsahu diplomové práce nelze beze zbytku vyčerpat. Z těchto důvodu

nebude práce blíže charakterizovat problematiku potenciálních neoprávněných zásahů

do osobnostních práv zaměstnance prostřednictvím docházkových systémů,

orientačních dechových zkoušek či například sledování za pomoci biometrických údajů.

Pro naplnění záměru koncepčního výkladu tématu osobnostních práv zaměstnance,

nahlédne práce na následujících stranách na obsah relevantních ustanovení zákoníku

práce, která jsou pro účely práce rozdělena do dvou kategorií a to „ochrana osobních

údajů zaměstnance“ a „ochrana soukromí zaměstnance“.

3.3. Ochrana osobních údajů zaměstnance

Předně je důležité podotknout, že zaměstnanec a jeho osobní údaje jsou chráněny

již před vznikem pracovního poměru, tedy při jednání potenciálního zaměstnavatele

s uchazečem o zaměstnání směřujícím k uzavření pracovněprávního vztahu. Zákoník

práce stanoví předpoklad, že zaměstnavatel smí od takové osoby žádat poskytnutí

                    
62 Příkladem historického právního předpisu je Ius regale montanorum Václava II. z let 1300 – 1305 a jeho úprava
bezpečnosti práce.
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jen takových údajů, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. 63

Jedná se tedy jen o takové informace, které jsou relevantní v rámci rozhodnutí o přijetí

či odmítnutí uchazeče, kdy okruh takových informací, které jsou nutné k racionálnímu

rozhodnutí, se samozřejmě bude diametrálně odlišovat při přijetí zaměstnance na pozici

nekvalifikované pracovní síly a na například pozici dozorce vězeňské služby nebo

jiného zaměstnání vyžadujícího trestněprávní bezúhonnost, silnou psychickou odolnost

apod. Zaměstnavatel zároveň není oprávněn zjišťovat údaje, jejichž znalost by mohla

vést k diskriminaci při výběru pracovníka.64

Zákoník práce navíc v ustanovení § 316 odst. 4 vymezuje taxativní výčet údajů,

jež zaměstnavatel vyžadovat nesmí nikdy za doby trvání pracovního poměru, natož pak

před jeho vznikem. Dále jsou však uvedeny i výjimky pro některé z informací, které lze

žádat, pakliže existuje věcný důvod, který spočívá v povaze práce, která má být

vykonávána a je-li tento požadavek přiměřený, případně stanoví-li to zákoník práce

nebo jiný právní předpis.

Obsah § 316 tedy definuje, jaké údaje zaměstnavatel nesmí za dobu trvání poměru

vyžadovat, nicméně zároveň existuje řada údajů, které zaměstnavatel shromažďovat

a zpracovávat musí. Jedná se o údaje shromažďované v rámci oblasti sociálního

zabezpečení, účetnictví, politiky zaměstnanosti, případně také evidenci pracovní doby.

Zaměstnavatel také obligatorně vede knihu pracovních úrazů, v níž jsou zpracovány

a shromažďovány údaje o zaměstnancích.65

Dále existuje řada shromažďovaných údajů, jejichž evidence je pouze

fakultativní, a má za účel spíš administrativní podporu zaměstnavatele, případně může

být prostředkem ochrany obou smluvních stran. Takovou dokumentaci lze dikcí

zákoníku práce označit jako „osobní spis zaměstnance“, který dle zákona obsahuje

velmi neurčitě listiny nezbytné pro výkon práce. 66 Mezi dokumenty obsažené

v osobním spise bezpochyby patří doklady o dosaženém vzdělání a praxi, dokumentace

týkající se předchozího zaměstnání, doklad o vstupní lékařské prohlídce, doklady nutné

                    
63§ 30 odst. 2 zákoník práce.
64 JAKUBKA, J., Ochrana osobních a osobnostních práv zaměstnanců – II. část. In: Práce a mzda, 2005, č. 13
[online]. 5.12.2005 [cit. 23.1.2016]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1073v1049-
ochrana-osobnich-a-osobnostnich-prav-zamestnancu-ii-cast/?search_query=
65 § 105 zákoníku práce.
66 § 312 zákoníku práce.
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k výkonu určitých povolání (řidičský, potravinářský průkaz…), pracovní smlouva a

dokumenty související s ukončením pracovního poměru, tedy listina, na základě níž byl

pracovní poměr zrušen, potvrzení o zaměstnání, případně pracovní posudek.

Skončení pracovního poměru neznamená ukončení zpracování osobních údajů

zaměstnance, neboť zaměstnavatel je na základě některých právních předpisů povinen

k uchovávání některých údajů o zaměstnanci (z. o účetnictví, předpisy o sociálním

zabezpečení), kdy se poté i nadále jedná o zpracování v souladu s ust. § odst. 2 písm. a)

zákona o ochraně osobních údajů.67

Mimo pouhé shromažďování údajů vzniká zaměstnavateli i povinnost vydat

zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, jež obsahuje údaje o vykonávaném zaměstnání

(druh, kvalifikace, doba zaměstnání, příp. i údaje o průměrné mzdě, důvod skončení

pracovního poměru).

Pouze na žádost zaměstnance je pak zaměstnavatel povinen k vydání pracovního

posudku, tedy hodnocení pracovní činnosti zaměstnance po dobu výkonu povolání.

Pracovní posudek slouží pro informování o kvalitách, vlastnostech a zkušenostech

zaměstnance, tedy jako určité doporučení pro další uplatnění v pracovním procesu.

Oproti potvrzení o zaměstnání může pracovní posudek obsahovat i údaje subjektivního

rázu, spočívající v hodnocení práce, ale i vlastností zaměstnance, kdy taková kritika

může být i značně neobjektivní a poškozující. 68 I z tohoto důvodu zákoník práce

zaměstnanci poskytuje možnost vyjádřit nesouhlas a požadovat, aby soud uložil

zaměstnavateli povinnost potvrzení o zaměstnání či pracovní posudek přiměřeně

opravit, případně lze též rozhodnout o náhradě škody, která by nepravdivým sdělením

zaměstnanci vznikla.69

V případě výše vymezených situací se jedná o soubor právních norem explicitně

se týkajících zpracování osobních údajů v souvislosti s pracovním poměrem.

Zaměstnavatel je nicméně oprávněn i ke zpracování osobních údajů, které podmínky

                    
67 srov. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů Ke zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců
68 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 21 Cdo 2152/2004 ze dne 17. 5. 2005: posudek o pracovní činnosti může
obsahovat kromě hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace a schopností rovněž jakékoliv další skutečnosti,
jestliže mají vztah k výkonu práce. Pracovní posudek tedy může obsahovat i hodnocení celkového vztahu zaměstnance
ke spolupracovníkům a k práci, jakož i hodnocení těch jeho osobních vlastností, které mají bezprostřední vztah k
výkonu jeho práce, jako je svědomitost, iniciativnost, dodržování pracovní kázně, schopnost k řízení a organizování
pracovního procesu, schopnost zapojit se do týmové práce s ostatními zaměstnanci apod.
69 srov. MORÁVEK J., Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str.
386-397.
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zákoník práce nijak neupravuje a takové zpracování se pak řídí ustanoveními zákona

o ochraně osobních údajů.

Východiskem pro existenci právní úpravy a základní referenční normou v oblasti

ochrany osobních údajů je směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 95/46/ES

o ochraně osobních údajů, která mimo jiné stanovuje základní zásady zpracování

osobních údajů. Těmito zásadami jsou primárně zásada kvality údajů (tj. zpracování a

shromažďování zákonným způsobem, pouze pro stanovené účely), legitimity a

proporcionality zpracování údajů. Zpracování osobních údajů je dále vedeno zásadou

informování osob, kterých se zpracování týká a povinností oznamovací vůči správnímu

úřadu pověřenému dozorem nad zpracováním osobních údajů. Uvedená směrnice dále

stanoví kategorie údajů, jejichž zpracování je zakázáno 70 , jakými jsou např. údaje

odhalující rasový či etnický původ, nebo údaje týkající se zdraví a sexuálního života.

3.4. Ochrana soukromí zaměstnance

Mezi dosud zmíněné nejzásadnější hodnoty chráněné a označované jako

osobnostní práva lze nepochybně označit lidskou důstojnost, čest, pověst, dále právo na

neporušení listovního tajemství a ochranu před neoprávněnou dispozicí s osobními

údaji. Všechny tyto fragmenty lze podřadit pod zaštiťující pojem „soukromí“ v jeho

nejširším pojetí. Oblast soukromí je právě ve vztazích zaměstnanec - zaměstnavatel

zásadní, a to z již výše vymezeného důvodu, že zaměstnavatel je z pozice silnějšího

nadán širokou paletou možností, jak narušovat soukromí svých pracovníků. Nicméně

tato zásadní role soukromí na pracovišti je také spojena se skutečností, že pracovní život

tvoří podstatnou součást existence člověka. Bezpochyby je nemyslitelný jakýkoliv

zásah do rodinného života nebo do osobního života jednotlivce, spočívající například ve

zveřejnění důvěrných informací, fotografií či písemností ba dokonce v  jejich zneužití,

ve znevažování rodiny a zasahování do její funkce, případně v jednání snižujícím

důstojnost člověka, ať už je takové činěno verbálně (pomluvy, urážky, posměch),

fyzicky (kruté a nelidské zacházení) či jinou formou. Stejně tak nelze považovat za

                    
70 Článek 8 Směrnice Evropské Parlamentu a Rady č. 95/46/ES“
“1. Členské státy zakáží zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory,
náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví a
sexuálního života.”
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omluvitelné jednání ze strany zaměstnavatele, které by narušovalo takové hodnoty jako

je soukromí či důstojnost.

a) Pojem soukromí

V kontextu široké plurality pramenů, které byly inspirací a zdrojem ke zpracování

této práce, se jedna informace v mnoha obdobách vyskytovala se stoprocentní

pravidelností. Jedná se o výklad pojmu soukromí uvozený sdělením, že pojem soukromí

není jednoduché definovat71 , případně že celá řada právních teoretiků či právních

filozofů, ale i praktiků v podobě soudců či zákonodárců při snaze definovat pojem

soukromí a vymezit veškeré vztahy se k němu vážící byla nucena víceméně rezignovat

na snahu naleznout a podat jeho vyčerpávající a všeobecně platnou definici72 apod.

Pojem soukromí sice postrádá explicitní zákonnou definici, nicméně od dob, kdy

byl v evropském kontextu zařazen do obsahu mezinárodních úmluv, je často

charakterizován právní vědou a stává se také předmětem mnohé rozhodovací praxe

soudů českých i mezinárodních. Z takových soudních rozhodnutí i z odborné literatury

je patrné, že vymezit soukromí jako pojem „per se” není jednoduché a v podstatě ani

žádoucí, podobně jako u dalších pojmů neodmyslitelně svázaných s lidskými právy

a svobodami jako je např. lidská důstojnost (viz. Kapitola 1.1).

Podmínky chápání pojmu soukromí jsou stanoveny jednak kulturními,

společenskými, historickými, náboženskými předpoklady, avšak zásadním

indikátorem je také samotný přístup jedince nadaného osobnostními právy k jeho

soukromí. Jedná se tedy o jeho individuální určení meze, jež ohraničuje jeho privátní

oblast. Ústavní soud se k této problematice vyjádřil v tom smyslu, že neoddělitelnou

součástí práva na soukromí jedince je také jeho právo na informační sebeurčení,

které člověku garantuje právo sám rozhodnout, jaké osobní informace a v jakém

rozsahu bude sdílet. 73 Lze dokonce předpokládat, že vztah člověka k jeho soukromí se

bude měnit v průběhu jeho života v závislosti na jeho věku, společenském postavení,

rodinném stavu a zaměstnání. Mnohovrstevnatost pojmu soukromí spočívá nejen
                    
71 MATEJKA, J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013, str. 35.
72 srov. KOKEŠ, M. Několik poznatků k problematice konkrétních konfliktů mezi právem na informační
sebeurčení a ochranou národní bezpečnosti v tzv. době internetové. In: ŠIMÍČEK, V. Právo na
soukromí.  Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 121.
73 srov. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. 3. 2011
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v časových proměnách subjektivního nahlížení jednotlivce, ale i společnosti jako celku.

Existuje celá řada informací, jejichž zveřejnění je dnes samozřejmostí a přitom ještě

před pár desítkami let bylo naprostým tabu. Příkladem lze uvést dnes už běžné sdělení

informací o sexuální orientaci a obecnou větší otevřenost ohledně intimního života.

Dříve také nebylo obvyklé sdělování osobních názorů týkajících se politického

přesvědčení i veřejného dění a ve spojitosti s „dobou internetovou“ nelze pominout dnes

už samozřejmé sdílení fotografií, které mnohdy velmi podrobně zobrazují privátní sféru

rodiny, dovolených, obydlí apod. Takovou otevřenost ve sdílení svého nejintimnějšího

soukromí by si naši jen o generaci starší předkové asi jen těžko dovedly představit.

Nicméně k porozumění idey soukromí dosavadní rozhodovací praxe soudů

dodnes vytvořila jisté obrysy vnímání tohoto pojmu, kdy např. zásadním je rozhodnutí

ESLP ve věci Niemietz v. Německo č. 27/1996 Sb. r. ES ze dne 16.12.1992, kdy soud

konstatoval, že pojem soukromí zahrnuje i právo na vytváření a rozvíjení společenských

vztahů. Takové vztahy nepochybně zahrnují též sociální vztahy vytvářené na

pracovišti.74

Za přiléhavé shrnutí považuji názor, že soukromí představuje všeobecný okruh

lidí, prostor i hodnot člověka, vůči nimž není dovoleno bez souhlasu člověka zasahovat.

Jedná se tedy nejen o vlastní život konkrétní osoby, ale i o vztahy k předmětům a lidem,

se kterými je z nějakých důvodů spojen a které jeho život dotvářejí. 75 Z územního

hlediska se soukromí neomezuje pouze na osobní prostor ve smyslu obydlí člověka,

ale zahrnuje i místa, kde se osoba pravidelně vyskytuje, jako je například chata,

pracoviště či škola. Zásadním přiléhajícím aspektem je poté možnost jednotlivce

rozhodnout, co ze svého života zveřejní, tedy tzv. právo na informační sebeurčení.

Názor na problematiku pojmu soukromí vyslovil i Úřad pro ochranu osobních

údajů jako ústřední správní orgán nadaný širokou působností v oblasti ochrany osobních

údajů ve svém stanovisku č. 6/2009. Motivací ÚOOÚ při vydání tohoto stanoviska bylo

osvětlení nejasností a rozdílů mezi pojmy „soukromí“ a „ochrana osobních údajů“.

Stanovisko popisuje soukromí jako osobní, intimní sféru člověka v jeho integritě, která

zahrnuje všechny projevy osobnosti konkrétního a jedinečného lidského tvora. Pojem

                    
74 Podobnou tezi judikoval i Ústavní soud ČR ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 517/99 ze dne 1.3.2000.
75 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, 1, ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 257.
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soukromí obsahuje rovněž hmotný i myšlenkový prostor jednotlivce, součástí

soukromého života je i právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými

bytostmi.76 Meritem stanoviska je poté závěr ÚOOÚ o tom, že při zpracování osobních

údajů nezbytně musí docházet k zásahu do soukromí jedince a při takovém je nutné

zajistit, aby takový zásah nebyl neoprávněným.

Neoprávněný zásah je takový, který nesplňuje předpoklady stanovené zákonem.

Při takovém zásahu soud tedy zkoumá legalitu a legitimitu způsobu, užitých prostředků

a účelu intervence do soukromí. Zároveň musí být splněna podmínka proporcionality

omezení, tedy v každém individuálním případu musí docházet jen k takovému omezení,

za kterého je možné dosáhnout stanoveného cíle (kritérium vhodnosti) a současně není

možné takového účelu dosáhnout jinak (kritérium potřebnosti). Jako vzájemně

poměřované základní právo může proti právu na soukromí stát právo na svobodu

projevu, případně ochrana zdraví a života. Další limity soukromí představuje

nepochybně bezpečnost státu, veřejná bezpečnost, ochrana majetku či mravnosti.77

b) Soukromí zaměstnance na pracovišti

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je vytvářet příznivé pracovní

podmínky. Mimo bezpečnost a ochrany zdraví při práci se bude jednat zejména

o vytváření příjemné pracovní atmosféry implikující zvýšení pracovního výkonu

a motivace zaměstnance. Neoddělitelnou součástí takového prostředí bude respekt

k soukromí zaměstnance. To, že je člověk i při výkonu zaměstnání nadán všemi svými

osobnostními právy je naprosto nezpochybnitelným faktem, neboť není myslitelné,

aby mohla být vůči jedinci legálně uplatňována restrikce jeho základních práv ze strany

zaměstnavatele jen na základě jeho silnější postavení. Stejně tak však nelze pojímat

soukromí na pracovišti jako absolutně nedotknutelné, neboť i to je limitován, a to

zejména majetkovými zájmy zaměstnavatele78 jakožto jeho základního práva vlastnit

majetek, ochranou zdraví a života samotných zaměstnanců, případně může být omezen
                    
76 Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2009 - Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů,
listopad 2009, aktualizace únor 2014.
77 FIALOVÁ, E. Ochrana soukromí ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Časopis pro právní vědu
a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 121-127.
78 Zaměstnavatel je ve většině případů vlastníkem využívaných nástrojů a pracovních prostředků a vlastníkem nebo
nájemcem prostoru pracoviště a zaměstnavatel obecně hradí všechny náklady spojené s provozní činností, včetně
mezd apod.
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jiným základním právem či obecně platnými zásadami morálky. Opět je třeba veškeré

situace nahlížet optikou vzájemného poměřování jednotlivých práv, svobod a hodnot.

Tj. poměřovat takové hodnoty prostřednictvím principu proporcionality. Takové

poměřování lidských práv je vnímáno primárně jako agenda ústavních soudů,

avšak určité úvahy směřující k vzájemné konfrontaci jednotlivých lidských práv jsou

aplikovány i na úrovni soudů obecných.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že za právně opodstatněné nelze považovat

chování zaměstnavatele spočívající v systematickém kontrolování, resp. sledování

zaměstnanců prostřednictvím kamerových systémů při veškeré jejich činnosti, ve čtení

emailů, případně ve shromažďování informací o zaměstnanci, k jejichž získání není

zaměstnavatel oprávněn. Avšak současně je již ze samotné podstaty společenské

morálky nepřijatelná představa pracovníka, který majoritní část pracovní doby stráví

činností diametrálně odlišnou od jeho pracovní náplně, u které navíc zneužívá výrobní a

pracovní prostředky zaměstnavatele, kdy se může jednat o administrativního

pracovníka, který 90% pracovní doby stráví „hledáním min“ nebo o pracovnici

samoobsluhy, která svým známým účtuje pouze poloviční ceny nebo jinak způsobuje

zaměstnavateli majetkovou škodu.

Technický pokrok je v tomto ohledu dvousečnou zbraní, kdy díky běžnému

užívání elektronických prostředků je mnohdy snazší způsobovat zaměstnavateli škodu

ať přímo či nepřímo a zároveň je díky stejným prostředkům vložena zaměstnavateli do

rukou moc spočívající v dostupnějších způsobech monitoringu a kontroly, které mohou

narušovat soukromí zaměstnance nad míru stanovenou zákonem. Míra soukromí u

jednotlivců je dána subjektivní představou konkrétního zaměstnance, která je ovlivněna

délkou trvání pracovního poměru, vzhledem pracovních prostor a také charakterem

sociálních vztahů vytvářených na pracovišti. Lze očekávat, že v zaměstnání se mezi

zaměstnavatelem a zaměstnancem vytváří velmi osobní dlouhodobé pouto.

Před shrnutím ustanovení zákoníku práce úzce se dotýkajících problematiky

soukromí na pracovišti je třeba z koncepčního a principiálního hlediska zmínit jednu
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ze základních zásad pracovněprávního vztahu obsaženou v §1a zákoníku práce, a tedy

řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.79

Významným ustanovením navazujícím na předmětnou problematiku je dále § 301

zákoníku práce, který zaměstnancům stanovuje taxativní výčet povinností zaměstnanců,

mimo jiné tady povinnosti pracovat řádně, plnit pokyny nadřízeních, využívat pracovní

dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní

úkoly a řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a

ochraňovat majetek zaměstnavatele a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy

zaměstnavatele.80

Byla by tedy mylná představa, že zaměstnanec, kterému v určité chvíli není

přidělena konkrétní práce, je bez souhlasu zaměstnavatele oprávněn k provádění

soukromých činností, nadto pokud při nich využívá prostředky zaměstnavatele

svěřených k výkonu práce. 81 Zákon však nijak nezakazuje, aby zaměstnavatel sám

rozhodl o „úlevě“ zaměstnancům a umožnil jim tak v určitém rozsahu možnost užívat

výpočetní techniku či telekomunikační zařízení k osobním účelům. Typicky se bude

jednat o využívání služebního mobilního telefonu, počítače či vozidla.

Otázkou je, jakými způsoby může zaměstnavatel trestat jednání, které by

porušovalo zaměstnancovu povinnost užívat řádně výrobní a pracovní prostředky.

Nejzazším řešením je určitě ukončení pracovního poměru výpovědí pro závažné

porušení povinností, případně při opakovaném, resp. soustavném, méně závažném

porušování takových povinností (kdy konkrétní podmínky stanoví obsah § 52 zákoníku

práce).82

Ještě konkrétněji oblast ochrany majetkových zájmů zaměstnavatele upravuje

§ 316 odst. 1 zákoníku práce, který vyjadřuje výslovný zákaz užívání výrobních

a pracovních prostředků zaměstnavatele k osobní potřebě bez souhlasu zaměstnavatele,

který je nadán oprávněním k přiměřené kontrole dodržování tohoto zákazu.

                    

79 § 1a zákoníku práce.
80§ 301 zákoníku práce.
81 srov. MORÁVEK J., Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013,
str.67.
82 srov. JANEČKOVÁ, E. a BARTÍK V. Ochrana osobních údajů z pohledu zvláštních právních úprav k 1. 8. 2012.
Olomouc: ANAG, 2012, s. 258.
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O jednotlivých způsobech sledování a kontroly zaměstnanců podrobněji pojednává

následující podkapitola.

Přímou souvislost s odst. 1 mají i následující části § 316, která je dle Štefka třeba

vykládat ve společných souvislostech. 83 Druhý odstavec ustanovení obsahuje

demonstrativní výčet možných zásahů do soukromí obsažený v § 316 odst. 2 zákoníku

práce. Jedná se o otevřené nebo skryté sledování, odposlech a záznam telefonických

hovorů, kontrola elektronické pošty či listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

Soukromí zaměstnance na pracovišti a ve společných prostorách na základě

uvedené právní normy nesmí být narušeno bez závažného důvodu spočívajícího

ve zvláštní povaze činnosti. Existuje-li takový důvod, který opravňuje zaměstnavatele

k zavedení kontrolních mechanismů, musí zaměstnance o způsobu realizace a rozsahu

monitoringu informovat.84

Zákonodárce evidentně neměl v úmyslu určit soukromí zaměstnance za zcela

nedotknutelné a připouští tak výjimku, tedy „závažný důvod spočívající ve zvláštní

povaze činnosti“. Takový pojem však není zákonem ani judikaturou přesně definován,

ale ze smyslu ustanovení lze dedukovat, že se bude jednat o zaměstnání, při kterých

se jedná s výrobními prostředky o vysoké hodnotě (tj. věci hmotné, např. zlato, diamaty

a cenné papíry, ale i nehmotné, tj. vysoké finanční částky v bankovnictví, na burze,

obchodní tajemství aj.) V případě takových dodatečných podmínek se jedná o právní

normy speciální k úpravě obsažené v obecném předpise regulujícím ochranu osobních

údajů, tj. v zákoně o ochraně osobních údajů. 85

Specifickým zásahem do osobního práva zaměstnance a nedotknutelnosti jeho

soukromí, k němuž dochází v souvislosti s ochranou majetkových zájmů

zaměstnavatele je oprávnění zaměstnavatele k provedení, avšak pouze v rozsahu

nezbytně nutném, kontroly věcí, které zaměstnanci do, resp. z prostoru pracoviště

vnášejí nebo vynášejí, popř. k provedení tzv. osobní prohlídky zaměstnanců. 86

                    
83 srov. ŠTEFKO, M. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1242.
84 Není stanovena předepsaná forma pro informování, nicméně prosté informování zaměstnanců ústně s sebou nese
samozřejmě větší riziko než písemné sdělení nebo úprava ve vnitřním předpise, které lze doplnit i upozorňujícími
tabulkami a nápisy na konkrétním místě pracoviště.
85 srov. JANEČKOVÁ, E. a BARTÍK, V. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi. Vybrané otázky. Praha: Linde,
2010, s. 128-131.  
86§ 248 odst. 2 zákoníku práce.
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Specifikem takové prohlídky je nutnost jejího provedení pouze osobou stejného

pohlaví.

V souvislosti s prohlídkou zaměstnance se lze dotknout i tématu osobního

prostoru zaměstnance, který může představovat pracovní stůl, věšák, šatní skříň či jiné

místo, které má sloužit k ukládání osobních věcí. Pakliže ustanovení § 248 odst. 2

zákoníku práce deklaruje, že při provádění kontroly za účelem ochrany majetku

zaměstnavatele musí být šetřena ochrana osobnosti, bylo by třeba bezpochyby chápat

prohlídku zásuvek psacího stolu bez existence legitimního důvodu a bez přítomnosti

zaměstnance, který pracovní místo pravidelně a jako jediný používá, jako neoprávněný

zásah do soukromí. 87

V každém individuálním případě je však třeba rozlišovat tzv. „rozumné očekávání

soukromí“, které definuje relaci mezi zaměstnancem a jeho subjektivním míněním

týkajícím se určitého prostoru, např. zásuvky v pracovním stole. Jedná se o očekávání

zaměstnance, že určité místo požívá ochrany jako výlučně soukromé, v nějž vkládá

určitou důvěru spojenou s vědomím intimity. Obdobně rozhodoval i ESLP v případu

Plev v. Bulharsko, kdy rozhodl o nepřípustnosti skončení pracovního poměru na

základě dokumentů nalezených v osobní skříňce a pracovním stole zaměstnance, kdy

shledal nepřípustným zásahem do soukromí prohledání privátních prostor v

nepřítomnosti zaměstnance.

3.5. Jednotlivé způsoby sledování zaměstnance

Ochrana soukromí zaměstnance se bude tedy obecně vztahovat, jak již vyplývá

z předchozího obsahu práce, zejména na písemnosti ve formě psané i elektronické,

na obsah telefonických hovorů a jejich doplňujících informací (čas, délka hovoru

apod.), na jeho podobu (zachycení fotografií, případně kamerovým záznamem), projevy

osobní povahy, případně také na zaměstnancův pohyb (sledování prostřednictvím GPS).

Ze strany zaměstnavatelů nezřídka dochází k určitému druhu monitoringu, ať už se

jedná o sledování pracoviště nebo jednotlivých zaměstnanců, kdy takové sledování

                    
87 Stranou v tomto případě ponecháváme situace nestandardní, kdy účast zaměstnance nelze zajistit a jednání splňuje
podmínky krajní nouze. Lze si představit situaci, kdy ve skříňce se nachází nebezpečný infekční, hořlavý materiál a
bezprostředně tak hrozí vážná újma na majetku či zdraví osob na pracovišti.
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může probíhat nahodile či soustavně, otevřeně či skrytě a vyloučeno není ani současné

využití několika prostředků monitoringu zároveň.

Oprávnění k výkonu kontroly prostřednictvím sledování zaměstnanců má zákonné

zmocnění v § 316 odst. 1 zákoníku práce, který deklaruje možnost zaměstnavatele

přiměřeným způsobem kontrolovat, zda zaměstnanci dodržují zákaz užívání pracovních

prostředků pro osobní potřebu. Primárně dochází tedy k ochraně majetkových zájmů

zaměstnavatele, který kontroluje užívání předmětů určených k výkonu práce

(tj. výpočetní technika, telefon, automobil) a také efektivní využití pracovní doby

zaměstnance.

Limitace oprávněnosti takových zásahů je v zásadě stanovena „přiměřeností“

a dále existencí „závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti

zaměstnavatele“ a v neposlední řadě též informační povinností zaměstnavatele.

V úvodu práce zmíněný vývoj informačních a komunikačních technologií jde

ruku v ruce s levnějšími a dostupnějšími metodami sledování na pracovišti. Níže budou

vymezeny ty nejčastější z nich.

a) Monitoring přepravovaných zpráv

V pracovněprávních vztazích dochází denně každou minutou k odesílání a

přijímání zpráv a sdělení, ať už se třetími osobami jakožto zákazníky, právnickými

osobami či státními orgány nebo interně mezi jednotlivými zaměstnanci. Frekvence

takové formy komunikace i v rámci menší kanceláře čítající deset zaměstnanců může

být nepředstavitelná, neboť v podstatě každá činnost podléhá schválení, cizelaci

a následnému předání k odeslání prostřednictvím emailu. Tyto se přeposílají mnohdy

i s kompletní historií konverzace, a to i bez upozornění původního odesílatele či

příjemce. Takové jednání může být přehlíženo, avšak v rámci zákonných hranic dochází

nepochybně k určitému ohýbání, pokud ne přímo k porušování.

Pod ochranou čl. 13 Listiny, resp. příslušných ustanovení občanského zákoníku,

je pak nejen obsah takových dokumentů, ale i jejich samotné přijímání a odesílání.
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Je naprosto samozřejmé, že listovní tajemství se pak vztahuje nejen na tištěné

písemnosti, ale i na dokumenty v elektronické podobě.88

Opětovně je třeba zmínit technologický pokrok, který není vždy dostatečně

reflektován účinnou právní úpravou. V současné době lze elektronickou poštu zasílanou

prostřednictvím e-mailu, případně datovou schránkou, považovat za formu komunikace

značně převyšující počet zpráv zasílaných klasickou cestou. V tomto směru lze odkázat

na § 89 zákona o elektronických komunikacích, který upravuje důvěrnost zpráv, a který

výslovně nepřipouští odposlech, ukládání zpráv, jiné druhy zachycení nebo sledování

zpráv a s nimi spojených údajů osobami jinými než jsou uživatelé, ledaže by k tomu dali

souhlas.

ÚOOÚ se k tématu monitorování pošty zaměstnanců velmi pregnantně vyjádřil

tímto: Práva zaměstnance však musejí být v rovnováze s legitimními právy a zájmy

zaměstnavatele, zejména pak s právem zaměstnavatele vyžadovat efektivní práci

zaměstnance a především s právem zaměstnavatele na ochranu svých aktivit (činností)

před odpovědnostními riziky, trestnou činností osob či škodou způsobenou

zaměstnancem při výkonu práce. Práva zaměstnance a práva zaměstnavatele musejí být

uplatňována na principu maximálního souladu práv a povinností obou stran.89

Dalším specifickým bodem, k němuž se ÚOOÚ vyjádřil ve svém stanovisku

č.2/2009 je rozlišování mezi soukromou a úřední emailovou adresou, které lze stručně

shrnout následovně - emailovou adresu tvořenou dle algoritmu info/podatelna/firma

@domena.cz lze považovat za úřední emailovou adresu, u níž je obecné očekávání míry

soukromí logicky nižší než u adresy znějící jméno.přijmení@domena.cz, která označuje

emailovou schránku soukromou.

Obdobná situace nastává u listovních zásilek, kdy za soukromý lze označit dopis

označený primárně jménem konkrétního pracovníka. Pokud je na obálce na prvním

místě označena názvem instituce, lze se zásilkou nakládat jako by byl adresátem

zaměstnavatel. Nicméně takové teoretické vymezení ÚOOÚ nelze považovat za

dostatečně relevantní způsob rozhodování, pokud je toto založeno pouze na základě

umístění jména fyzické osoby či právního osoby, kdy o takovém “pravidle” nemusí

                    
88 Rozsudek Evropského soudu ve věci Coplandová proti Spojenému království, ze dne 3. 7. 2007.
89 ÚOOÚ k problémům z praxe, č. 1/2003, Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů
zaměstnanců.
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pisatel dopisu být informován. Zároveň takové dělení absolutně nemůže dostatečně

reflektovat praxi zavedenou v různých typech zaměstnání, případně vůči fyzickým

osobám na různých pracovních pozicích.

Zprávu doručenou přímo určitému zaměstnanci na “soukromý” pracovní účet smí

pak zaměstnavatel přečíst jen v zájmu ochrany svých práv a to navíc pouze

za výjimečných okolností. Může tak učinit v případě, kdy z identifikačních znaků, jako

je odesílatel, předmět apod. je zřejmé, že se bude jednat o email pracovní a zároveň je

zaměstnanec např. dlouhodobě pracovně neschopný a propadnutí určité stanovené lhůty

by mohlo způsobit zaměstnavateli, případně klientovi, majetkovou škodu. 90

Vyjma výše uvedených situaci smí zaměstnavatel u svých zaměstnanců

při podezření ze zneužití pracovních prostředků sledovat pouze počet došlých a

odeslaných emailů, včetně údaji o odesílateli a předmětu zprávy.

Zaměstnanec také může očekávat určitou míru snížení soukromí v případě, že sám

porušuje svou povinnost neužívat počítač k soukromým účelům, kdy může svým

jednáním potenciálně ohrozit majetek zaměstnavatele například napadením softwaru

virem, vyzrazením obchodní tajemství, případně sdělováním jiných důvěrných

informací, které mohou poškodit jméno i pověst zaměstnavatele a přivodit tak ztráty na

výdělku.

V praxi se může vyskytnout i situace, kdy zaměstnavatel byť bez zlého úmyslu

otevře email, o kterém se domnívá, že je oprávněn k jeho přečtení z pracovních důvodů,

nicméně obsahem bude email soukromý. V takovém případě, ačkoliv je

to situace nestandardní a průkazná jen s obtížemi, je zaměstnavatel povinen ukončit

čtení zprávy. 91

Závěrem lze uvést, že pro kontrolu, nahodilý či soustavný monitoring platí

podmínky a omezení vymezené v předcházejících kapitolách, tedy existence platného

důvodu, zákonný způsob a rozsah, případně též splnění informační povinnosti.

Systematické zjišťování, shromažďování informací je pak třeba považovat za

                    
90 srov. MORÁVEK, J. Kdy je možné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít jeho e-mailovou poštu?,
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2010,  sv. č. 3, str. 3 – 8.
91  srov. MORÁVEK, J. Kdy je možné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít jeho e-mailovou poštu?,
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2010,  sv. č. 3, str. 7.
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zpracování osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů se všemi důsledky,

které zákon pro takové zpracování stanovuje.

b) Odposlech a záznam telefonních hovorů

Dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků je dnes patrně

nejběžnějším způsobem distanční formy komunikace, to s sebou však přináší i motivaci

k monitoringu za účelem získávání privátních informací prostřednictvím záznamů

telefonních hovorů, a to i bez vědomí účastníků konverzace. V současné době se jedná

častěji o telefony mobilní, nicméně pro právní úpravu není typ linky podstatný.

Nadnárodní judikaturou bylo již v průběhu 90. let rozhodováno, že na sdělení přenášená

prostřednictvím telefonu se vztahuje stejná míra ochrany jako na listovní či elektronické

pošty. 92 Odposlouchávání, případně navíc i nahrávání, telefonních hovorů musí být

uskutečňováno zásadně po oznámení zaměstnanci o možnosti takového monitoringu,

vyjma režimu stanoveného § 18 odst. 1 ZOOÚ.93

Používání služebních telefonů poskytnutých zaměstnavatelem je v současné době

záležitostí zcela běžnou, kdy k úpravě souvisejících podmínek lze doporučit pracovní

smlouvu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, příp. úpravu pracovním řádem.

Zaměstnanci může být povoleno užívat služební telefon i k soukromým účelům,

avšak pro předejití případným sporům je třeba potom jasně stanovit, jaké hovory

se považují za soukromé a jaké za služební.94 Dále je ponecháno dohodě stran, jak bude

probíhat hrazení nákladů za soukromé hovory (např. stanovením limitů apod.), nicméně

tato otázka je v době tzv. neomezených tarifů jaksi „pasé”. Prostřednictvím vyúčtování

má zaměstnavatel také možnost sledovat četnost hovorů zaměstnance, telefonní čísla,

na která volá a délku hovorů, o nichž lze připomenout, že jsou také považovány na

osobní údaje a je jim poskytována odpovídající ochrana.

V současné době není neobvyklou záležitostí i stav, kdy pracovníkům je

poskytnut služební telefon, který je vlastnictvím zaměstnavatele a zaměstnanci je svěřen

                    
92 srov. např. rozsudek ESLP ve věci Huvig proti Francii ze dne 24.4.1990, rozsudek téhož soudu ve věci Halford
proti Spojenému království ze dne 25.6.1997 nebo ve věci Klass v. Germany ze dne 6. září 1978.
93 zejména písm. b) § 18 ZOOÚ : Oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních údajů,
které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností
vyplývajících ze zvláštního zákona.
94 ŠTEFKO, M. K problému sledování vlastních zaměstnanců. Právo a zaměstnání, 2005/1, č.1, str. 9.
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za účelem plnění pracovních úkolů, a který zároveň zaměstnanci vědomě používá jako

svůj osobní mobilní telefon. Častá je také situace, kdy zaměstnanec využívá možnosti

instalace a používání dvou sim karet v jednom přístroji. V obou případech je třeba

zvýšit akcent na ochranu soukromí zaměstnance, neboť tento se dostává do situace, kdy

možnost zneužití jeho osobních údajů zaměstnavatelem je snazší než v jiných

případech, neboť nadřízený může mít přímý přístup k datům a informacím v přístroji

se nacházejícím. V souvislosti s rozšířením telefonů označených jako „smart phone”,

tedy telefon, který uživateli oproti starší technice umožňuje širokou škálu možností

odpovídajících práci s osobním počítačem, kdy takové užívání s sebou přináší větší

hrozbu pro osobní údaje a jejich zneužití. Při používání telefonního přístroje k

pracovním účelům je pak nutné zajistit ochranu zpracovávaných informací nejen

před zaměstnavatelem, ale zejména před přístupem třetích osob. V případě datových

informací spojených s výkonem zaměstnání je třeba, aby zaměstnavatel dbal sjednaných

pokynů k zajištění jejich bezpečnosti, neboť jejich únik a případné zneužití by mohlo

způsobit zaměstnavateli majetkovou škodu i nemajetkovou újmu. Škodu lze

zaměstnavateli způsobit i nezákonným jednáním zaměstnance nebo jednáním

porušujícím dobré mravy, proto je zaměstnavatel jakožto vlastník předmětného média

oprávněn si vymínit dodržování zákazu porušování telekomunikačních licencí a zákonů

týkajících se přenosu dat, zákaz přenosu hanlivých, diskriminačních nebo obscénních

materiálů, zákaz porušování autorských práv zejména stahováním ilegálního obsahu

apod. či jiného porušování právního řádu. Závěrem je třeba doplnit, že zaměstnavatel je

oprávněn provádět nahodilé kontroly využívání prostředků výpočetní a telekomunikační

techniky zaměstnancem.

c) Sledování polohy zaměstnanců prostřednictvím technologie GPS  

S vymezeným tématem sledování polohy zaměstnanců úzce souvisí právě užívání

služebních mobilních telefonů uvedené v předchozím bodu. Mobilní telefony jsou

v současné době běžně vybaveny funkcí tzv. „sledování polohy” (fungující na principu

GPS, která zaměstnavateli umožňuje poměrně jednoduše sledovat polohu zaměstnance

v konkrétním okamžiku. Na trhu je také nabízena služba mobilních operátorů

spočívající ve sledování mobilního zařízení pouze na základě instalace sim karty
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určitého operátora, jejíž poloha se určuje na základě průniku odezvy jednotlivých

vysílačů mobilní sítě.

Dostupnost obou metod lze srovnat s dostupností jakékoliv aplikace či pořízení

tarifu u operátora mobilní sítě, tedy jako běžnou, ačkoliv nákladnou, záležitost. Při

zadání hesla „software sledování zaměstnanců” do webového vyhledavače google.com

lze najít desítky programů a aplikací k umožnění, případně zjednodušení, monitoringu

zaměstnanců pomocí elektrotechnických prostředků. Takové spy-softwary jsou

primárně koncipovány jako prostředky k ochraně osob (dětí, seniorů), teoreticky i

domácích zvířat, vozidel či k zajištění bezpečnosti při provozech nebezpečných (stavby,

továrny apod.) Hranice mezi sledováním zaměstnance, které plní pozitivní účel a mezi

stavem, kdy jsou zaměstnancova psychika a tedy i výkonost negativně ovlivněny je

však velmi tenká. Výkon práce před neustále bdícím okem „Velkého bratra” a tedy

pomyslným Damoklovým mečem v podobě výtky, snížení platu a v nejhorším případě i

výpovědi nevytváří ideální pracovní podmínky.

V každém případě je třeba zabránit možnosti sledování zaměstnance i v

případech, kdy například mobilní telefon, prostřednictvím něhož dochází ke sledování

pohybu, využívá čistě k soukromým účelům, toho lze docílit ideálně možností vypnout

sledovací zařízení po skončení pracovní doby.

Sledování zaměstnanců prostřednictvím výše vymezených technických prostředků

je s jejich rozvojem velmi aktuálním tématem pro právní vědu. Problematika dosud

nebyla mnohokrát rozhodována a neexistuje jednotná judikatura. Nicméně je třeba

zmínit poměrně současné rozhodnutí ÚOOÚ95 posuzoval případ sledování zaměstnanců

České pošty, s.p. při výkonu jejich povolání pomocí GPS lokalizace, konkrétně se

jednalo o údaje o délce trasy, času stráveném na trase a informaci, zda se doručovatel

pohyboval pouze v okrsku své trasy. Česká pošta, s.p. dle předmětného rozhodnutí jako

správce osobních údajů porušila povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních

údajů, neboť údaje zpracovávala bez souhlasu subjektů. ÚOOÚ ve svém odůvodnění

dále uvedl, že v případě shromažďovaných osobních dat se jedná o osobní údaje, neboť

lze nepochybně identifikovat konkrétního doručovatele a přiřadit odpovídající data

zjištěna sledováním GPS technologií a neztotožnil se tak s názorem účastníka řízení,

                    
95 Rozhodnutí ÚOOÚ sp. zn. UOOU-00237/13 ze dne 3. 7. 2013.

http://google.com/
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který tvrdil, že se jednalo o statistická data bez vazby na osobní data zaměstnanců. Účel

sledování tvrzený jako kontrola a optimalizace doručovacích okrsků (sledování

vytíženosti doručovacích okrsků, zajištění obslužnosti monitorovaného území, ochrana

zaměstnanců před nerovnoměrnou vytížeností apod.) a využití při vyřizovaní reklamací

pak shledal ÚOOÚ jako zjevně nepřiměřený96 a na základě uvedených důvodů rozhodl,

jak již bylo uvedeno.

Další možností, kdy zaměstnavatelé hojně využívají sledování za pomoci

prostředků GPS technologie, je monitoring služebních automobilů. Motivací

zaměstnavatele k takovému postupu může být ochrana jeho majetku, kontrola plnění

pracovních povinností zaměstnance, zefektivnění práce zaměstnance, záznam lze použít

také jako důkazní prostředek pro případné uplatnění náhrady škody po zaměstnanci

(pro dokázání porušení některé z jeho povinností) a pro optimalizaci jízdní trasy,

nakládání a vykládání zboží apod. Souhrnně se tedy jedná o důvody ekonomické,

bezpečnostní, kontrolní, resp. častěji jejich kombinace. Monitoring musí být ve vztahu

k proklamovanému účelu zpracování prováděn tak, aby byly zpracovávány pouze ty

osobní údaje odpovídající takovému účelu a pouze v nezbytném rozsahu pro jeho

naplnění.97

Ve všech výše uvedených důvodech platí, že takový zásah do soukromí

zaměstnance splňovat podmínky § 316 odst. 2 a 3 zákoníku práce, zejména že

zaměstnavatel je povinen o zahájení sledování zaměstnance předem informovat.

Lze si představit i situaci, kdy zaměstnavatel pod záminkou ochrany vozidla před

krádeží instaluje sledovací systém, prostřednictvím něhož ale monitoruje i pohyb

zaměstnance, trasu a dobu jízdy a další okolnosti, z nichž následně může vyvodit

i pro zaměstnance negativní důsledky. V případě takového systematického

shromažďování a uchovávání údajů o pohybu bez vědomí zaměstnance se nepochybně

jedná o neoprávněný zásah do osobnostního práva zaměstnance na soukromí.98 Je třeba

mít na zřeteli, že oproti jiným intervencím do privátní sféry jako je například nahrávání

                    
96 ÚOOÚ 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.
97 RADIČOVÁ, Z. Monitoring zaměstnanců prostřednictvím GPS technologie. In: Právní rozhledy: časopis pro
všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2014, č. 21. s. 739.
98 srov. JANEČKOVÁ, E. a BARTÍK V. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi. Vybrané otázky. Praha: Linde,
2010, s. 150.  
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telefonních hovorů či záznamy kamerovými systémy, jsou údaje o poloze zaměstnance

poměrně neurčité a nelze z nich dedukovat takové množství intimních informací z jeho

soukromého a rodinného života.

V rámci pracovněprávního vztahu může být automobil užíván nejen pouze

pro služební účely (takový bývá obvykle užíván více zaměstnanci dle jejich potřeby)

anebo se může jednat o služební automobil, který je využíván i v rámci soukromého

života jednoho ze zaměstnanců. V takovém případě platí stejné pravidlo jako u

sledování pohybu zaměstnance prostřednictvím mobilního telefonu, kdy je třeba smluvit

takové fungování systému, které nebude zasahovat do soukromí zaměstnance.

d) Kamerové systémy na pracovišti

V návaznosti na předešlé odstavce týkající se poměrně nových metod sledování

zaměstnanců prostřednictvím GPS a podobných technologií, lze navázat výkladem

o sledování prostřednictvím technologie kamerových systémů, jež má v rozhodovací

praxi soudů konkrétní rysy a nejedná se v současné době o tolik diskutované téma,

neboť, dle názoru autorky, již bylo o tomto problému mnoho řečeno. Nicméně nelze

tvrdit, že by užívání kamerových systémů nebylo s rozvojem dalších technologií méně

rozšířené, neboť oproti sledování modernějšími zařízeními, je monitoring kamerovými

systémy podstatně četnější a finančně dostupnější, lze se s ním tedy setkat nejen jako

zaměstnanec, ale mnohem častěji i jako fyzická osoba v obchodech, v bankách, na

benzinových stanicích, v MHD atd. Ovšem existence kamerových systému v místech,

kde je jejich instalace podmíněna např. snahou předcházet trestné činnosti či k zajištění

důkazních prostředků, není spojena s takovou nelibostí společnosti, neboť je zřejmá

důležitost účelu kamerových záznamů a míra rozumného očekávání soukromí na

veřejných prostranstvích je také výrazně nižší než v zaměstnání.

Účelem pro jejich využití je jako u jiných metod sledování zejména ochrana

majetku, kontrola dodržování povinností zaměstnanci, zejména efektivní využití

pracovní doby a užívání poskytnutých prostředků, zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci. Takovému předem stanovenému účelu musí následně odpovídat forma,

rozsah a další technické parametry snímání. Pokud je tedy jako účel stanovena kontrola

plnění pracovních úkolů, je monitoring toalet, šaten či jiných prostor, kde práce není

vykonávána, naprosto neoprávněným. Sledovány by neměly být prostory, které jsou
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vyhrazeny pro soukromé účely zaměstnanců anebo nejsou určeny k plnění pracovních

povinností.99

Vyjma stanovení účelu je nutné dodržet již několikrát zmiňované podmínky § 316

odst. 2 a 3 zákoníku práce (závazný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti

zaměstnavatele) a zároveň za dodržení principu subsidiarity, kdy kamerový systém by

měl být nainstalován až jako krajní možnost dosažení předmětného účelu.  

Zároveň je zaměstnavatel povinen splnit povinnosti pro něj vyplývající ze zákona

o ochraně osobních údajů, tzn. informovat zaměstnance v jakém rozsahu a jakým

způsobem budou kamery používány, kým a v jakém rozsahu a po jakou dobu budou

získané informace zpracovány, kdo k nim bude mít přístup. Avšak takové pravidlo platí

pouze pro případy, ve kterých se jedná o zpracování osobních údajů.100

Stanovisko ÚOOÚ č. 1/2006 o Provozování kamerového systému z hlediska

zákona o ochraně osobních údajů stručně shrnuje, že provozování kamerového systému

je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování

prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány

informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je

jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. A contratio

se tedy provoz tzv. kamerových systémů bez záznamu není zpracováním osobních

údajů. Nelze však vyvozovat, že provozem kamerového systému bez záznamu nelze

porušit osobnostní právo na ochranu soukromí pracovníků.

ÚOOÚ vydal několik stanovisek týkajících se provozu kamerových systémů,

využívaných ať už na pracovišti, ve školách, na veřejných prostranstvích a dále byla

vydána sumarizující Metodika pro splnění základních povinností ukládaných zákonem

o ochraně osobních údajů z roku 2012.

Specifickou a legislativně relativně zajímavou situací, která souvisí

s pracovněprávními vztahy poněkud vzdáleně, jsou dále provozy kamerových systémů,

které přenášejí obraz „online“ na veřejně přístupné webové stránky. Takové kamery

bývají umisťovány do prostor sportovišť, bazénů (účelem je např. informovat o počtu

návštěvníků), restaurací, informují o dopravní situaci. Charakteristickým příkladem je

                    
99 Stanovisko č. 4/2004 WP 29 ke zpracování osobních údajů prostředky kamerového sledování ze dne 11. 2. 2004.
100 JANEČKOVÁ, E. a BARTÍK V. Kamerové systémy v praxi: právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a
ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011, str. 67-70.
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sledování horských sjezdovek a turistických oblast a poněkud atypickým je sledování

čapích hnízd, hnízdo orla mořského či krmelce v Estonsku.101 Úřad ve svém stanovisku

vyjádřil, že v případě pouhého „přímého přenosu“ webových kamer na Internet bez

uchování záznamu a bez uchování a systematizace získaných informací se nejedná

o zpracování osobních údajů. Zároveň ale vyslovil doporučení jako ochranu

před závažnými zásahy do soukromí osob, které mohou být kamerou zachyceny a

takové záznamy jsou pak zpřístupněny neuzavřenému počtu osob, nadto s možností

osoby odlišné od provozovatele vytvořit záznam z internetového vysílání. V případě

dostupnosti záznamu webové kamery prostřednictvím Internetu se pak zjevně

o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů jedná.102

e) Sledování výpočetní techniky (PC)

Posledním zmíněným způsobem narušování soukromí je sledování

prostřednictvím technologií umožňujících sledování výpočetní techniky zaměstnanců.

Počítač, ať už stolní či přenosný, je v současné době nejčastější pracovní pomůckou a

dávno již není jeho využívání spojeno pouze s administrativou a kancelářskou prací.

Počítač je dnes využíván napříč obory, ať už jako hlavní výrobní prostředek (úřady,

poštovní služby, architektura, grafické práce, marketing aj.) anebo jako nezbytný nástroj

k zajištění obecné agendy (zdravotnictví, školství, ale ve svém důsledku i většina prací

ve službách).

Jak již bylo v předchozích bodech několikrát zmíněno, zaměstnancovou primární

povinností je pracovat řádně, dle pokynů zaměstnavatele, využívat efektivně pracovní

dobu a zákon zaměstnanci také stanoví zákaz užívat výrobní prostředky k osobní

potřebě bez souhlasu zaměstnavatele. Oprávněním zaměstnavatele je pak možnost

přiměřené kontroly dodržování takového zákazu.

Výraz „zneužití” výrobních prostředků ve formě výpočetní techniky by ještě před

masovým rozšířením Internetu označoval hraní her v pracovní době, sledování filmů či

seriálů, případně využívání programů či technického vybavení zaměstnavatele k

                    
101 Uvedené online přenosy dostupné z http://www.zoocam.info/zive-kamery-z-prirody/evropa.
102 srov. stanovisko ÚOOÚ č. 10/2012 březen 2012 (původně K problémům z praxe č. 3/2008), aktualizace únor 2014
- K problematice provozu webových kamer přenášejících obraz na veřejně přístupné webové stránky z hlediska
zákona o ochraně osobních údajů
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osobním účelům (typicky tisk osobních dokumentů apod.) V současné době jsou však

nejčastějším prohřeškem zaměstnance vůči zmíněnému zákazu časté a dlouhé návštěvy

webových stránek, jež naprosto nesouvisejí s výkonem profese. Zaměstnanci tak v

pracovní době vyřizují osobní poštu, nakupují v e-shopech, jsou aktivní v rámci

sociálních sítí či se jednoduše “poflakují po síti”, kdy pro takové jednání už byl

vytvořen i samostatný pojem, tedy „cyberslacking”103.

Motivací zaměstnavatele je tedy v tomto případě naprosto evidentně ochrana

před vznikem majetkové škody vznikající v důsledku neefektivní práce zaměstnance,

která však může vzniknout také přístupem na placené webové stránky či poškozením

pracovního software.

Zaměstnavatel je také odpovědný za případnou škodu způsobenou jeho

zaměstnancem, a to i pokud zaměstnanec nejednal na základě pokynu. V rámci činnosti

v síti Internet může zaměstnavateli například vzniknout povinnost k náhradě škody

při porušení autorských práv. Vůči zaměstnanci je pak náhrada škody vymáhána

prostřednictvím právního institutu odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou

zaměstnavateli, který upravuje zákoník práce (jedná se tzv. regresní nárok).

Prostředkem ultima ratio je poté trestní postih zaměstnavatele jako právnické

osoby za jednání zaměstnance mu přičitatelné. Avšak za trestný čin zaměstnance je

zaměstnavatel odpovědný pouze v případě, že zaměstnanec plnil pracovní úkoly

dle rozhodnutí, schválení nebo pokynu, případně pokud odpovědné osoby neprovedly

povinnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo neučily nezbytná opatření k

zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. 104 V rámci práce s

výpočetní technikou se bude mimo jiné jednat o trestné činy porušující autorská práva,

ale také například trestný čin podvodu. Taková právní úprava by logicky měla vést ke

zvýšenému zájmu o jednání podřízených pracovníků a výkonu opatření zbavujících

zaměstnavatele odpovědnosti za jednání zaměstnance, zejména přijetím opatření

předcházejících možnosti spáchání trestného činu. Autorka práce je přesvědčena, že

přiměřený monitoring zaměstnanců směřující k takovému účelu lze považovat za

oprávněný.

                    
103 původ z anglického slovesa „to slack”, tedy „poflakovat se”, „ulívat se”.
104 srov. § 8 zákona o 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
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Účelem ochranných opatření je také zajištění bezpečnosti dat a utajovaných

informací před jejich vyzrazením či poškozením, resp. ztrátou v důsledku zneužití

software zaměstnavatele, např. vlivem napadení virem či v důsledku cíleného jednání

konkrétní osoby. Potenciálně ohrožena může být i dobrá pověst zaměstnavatele jako

osobnostní právo, které je vlastní i právnickým osobám, a to v důsledku jednání

zaměstnance spočívajícího v navštěvování webových stránek s nežádoucím obsahem

(pornografie, násilí, drogy apod.) či jeho aktivním jednání spočívajícím v projevech

násilí, diskriminace, apod.

V současné době existuje celá řada způsobů monitoringu činnosti vykonávané

pracovníky na počítači, jejichž počet roste přímo úměrně technickému pokroku. Výběr

konkrétní metody závisí pak na finančních možnostech zaměstnavatele, zvolených

technických parametrech a cílech sledování.

Nejjednodušším způsobem zjišťování informací je sledování historie

navštívených stránek ve webovém prohlížeči, nicméně jedná se o způsob poměrně

jednoduše narušitelný užitím tzv. anonymního režimu. Důmyslnější a zároveň složitější

a invazivnější metodou vyžadující určité znalosti z oblasti informatiky je například

monitoring prostřednictvím připojení vzdálené plochy, jejíž výhoda sice spočívá

v jednoduchosti instalace i užívání, nicméně pro účely sledování využívání pracovních

prostředků je metodou vcelku časově náročnou a neefektivní. Účinnějším způsobem je

sledování prostřednictvím specializovaných programů, tzv. keyloggerů, které fungují

na principu záznamů stisknutých kláves, sledování otevřených oken, spuštěných

aplikací, ale i použitých přístupových jmen a hesel.

Avšak pokud zaměstnavatel hodlá udržet svůj etický kredit, udržet loajalitu

zaměstnanců a v neposlední řadě mít jistotu legálního postupu vůči pracovníkům,

je nejúčinnější metodou vymezení přesných podmínek užívání prostředků

zaměstnavatele v pracovní smlouvě či vnitřním předpisem. Lze také doporučit,

aby na základě dohody byla zaměstnanci poskytnuta možnost užívání Internetu či

telekomunikační techniky v určité míře k osobním účelům (po určitou dobu, v době

přestávky apod.) V kontextu uplatňování principu proporcionality by zaměstnavatel,

pokud chce dodržet zákonnou cestu, měl primárně zamezit přístupu k nežádaným

webovým stránkám a aplikacím, a to např. implementováním softwaru blokující určité
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kategorie webových stránek, konkrétní webové stránky či blokováním služeb „instant

messaging”105.

Až v případě, že by taková opatření nevedla k požadovaným výsledkům nebo by

takové prostředky byly nepřiměřeně nákladné, může zaměstnavatel využít jiných

metod. Pokud v rámci takových postupů existuje podezření z nehospodárného

využívání zaměstnancových zdrojů, případně k jinému porušování zaměstnancových

povinností, může zaměstnavatel kontrolovat čas a dobu strávenou na Internetu a

navštívené webové stránky. 106

Již dříve zmiňované stanovisko ÚOOÚ 2/2009 o ochraně soukromí zaměstnanců

se v části písm. c) dotýká i tématiky sledování webových stránek, stanovuje, že i v

případě pouhého statistického sledování využívání přístupu k Internetu musí být

splněny zákonem stanovené podmínky. Jako příklad pojmů „závažný důvod spočívající

ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele” ÚOOÚ uvádí mezinárodní bankovní

převody nebo dozor nad prací vězňů, což lze chápat dvojím způsobem - buď ÚOOÚ

vymezil pouze typické exemplární příklady, u nichž nelze odůvodněnost namítat nebo

ÚOOÚ vyjádřil implicitně určitý názor na restriktivní výklad těchto neurčitých pojmů a

předestřel tak svůj postoj v rámci rozhodovací činnosti. S ohledem na abstraktnost

právní normy závisí pak na uvážení soudu dle konkrétního případu, kdy se jedná o

oprávněnou kontrolu a sledování a kdy nikoliv.

Zásadním judikátem týkající se sledování aktivity zaměstnance na Internetu

je rozsudek ve věci určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru známý

pod označením „Kasalova pila” 107 , kdy poměr byl ukončen z důvodu porušení

povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem, když v rozporu s pracovním řádem

trávil podstatou část pracovní doby mimopracovními aktivitami, tedy prohlížením

webových stránek.108 Zaměstnanec ve své žalobě odmítal porušení povinnosti zvlášť

hrubým způsobem a dále namítal neoprávněné sledování ze strany zaměstnavatele a

tedy nezákonnost získaného důkazu (tj. výpisu sledování internetových stránek). Žaloba

                    
105 např. Facebook Messenger, WhatsApp, tj. aplikace umožňujících zasílání zpráv a souborů v reálném čase, s
možností sledování současně připojených uživatelů.
106 srov. MORÁVEK J., Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str.
404-405.
107 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1771/2011 ze dne 16.8.2012.
108 Konkrétně se jednalo o 102,97 hodin.
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byla soudem 1. instance zamítnuta, a toto rozhodnutí bylo dále potvrzeno odvolacím

soudem. Nejvyšší soud následně také rozhodl zamítavě o dovolání žalobce a ve svém

odůvodnění uvedl, že zaměstnavatel jednal v souladu s § 316 odst. 1 zákoníku práce,

neboť účelem sledování byla pouze ochrana jeho majetku provedena způsobem účelu

přiměřeným a zásah do soukromí zaměstnance byl tedy zanedbatelný. Tento rozsudek

se stal zásadním v problematice vymezení abstraktního pojmu „přiměřeného způsobu

kontroly”, kdy soud dle svého uvážení vymezil sám hypotézu relativně neurčené právní

normy zejména s přihlédnutím k tomu, zda je jednalo o kontrolu průběžnou či

následnou, k její délce, rozsahu a k tomu, do jaké míry zasahovala do práva na

soukromí zaměstnance.109

V posledních měsících (leden-duben 2016) před odevzdáním této práce proběhla

v odborných právních i laických médiích nebývalá vlna zájmu o problematiku sledování

zaměstnanců spojená s vydáním v současnější nejaktuálnějšího rozhodnutí týkající se

tohoto tématu, a to rozhodnutí ESLP ve věci Barbulescu proti Rumunsku 110 .

Meritem rozsudku bylo rozhodnutí o namítaném porušení čl. 8 Úmluvy

(deklarujícím respekt k soukromému a rodinnému životu a korespondence) ze strany

zaměstnavatele, který monitoroval komunikaci konkrétního zaměstnance

prostřednictvím internetového komunikátoru Yahoo Messenger prostřednictvím

internetového připojení na pracovním počítači v pracovní době. Na základě takového

monitoringu bylo zjištěno užívání aplikace k soukromé komunikaci zaměstnance a

na základě tohoto zjištěného porušení pracovní povinnosti došlo k ukončení pracovního

poměru.

Skutkový stav věci je třeba doplnit informací, že aplikaci měl zaměstnanec užívat

dle pokynu zaměstnavatele pro komunikaci s klienty a zaměstnavatel v interním

předpisu výslovně zakázal užívání internetového připojení a technických zdrojů

zaměstnavatele k osobním účelům.

ESLP tedy opět řešil konflikt dvou základních práv a to práva na soukromí

zaměstnance a práva na ochranu majetkových zájmů zaměstnavatele, kdy soud

opětovně uvedl, že je třeba pojem soukromí chápat extenzivně a že je třeba, aby se do

                    
109 srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1771/2011 ze dne 16.8.2012.
110 Rozsudek ESLP Barbulescu proti Rumunku, stížnost č. 61496/08 ze dne 12.01.2016 dostupný např. z
http://www.clujust.ro/wp-content/uploads/2016/01/CASE-OF-BARBULESCU-v.-ROMANIA.pdf .
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rozhodnutí vždy promítlo rozumné očekávání soukromí zaměstnance v konkrétním

případě. ESLP nespatřil v jednání zaměstnavatele porušení čl. 8 Úmluvy, neboť se dle

jeho názoru jednalo o přiměřený zásah do soukromí, opodstatněný ochranou

oprávněných majetkových zájmů zaměstnavatele.111

V kontextu dosavadní rozhodovací praxe nepřináší uvedený rozsudek žádné

převratné změny, přestože byl v rámci médií vymezen jako „přelomový” a sděloval

čtenářům již v titulku zprávy informaci velmi zjednodušenou a dezinterpretující a to,

že Firma smí číst soukromé zprávy zaměstnanců, rozhodl evropský soud.112 Nicméně

ESLP svým rozhodnutím nepřipouští neomezené sledování veškeré soukromé činnosti

zaměstnanců, včetně obsahu přenášených zpráv apod., v rozhodnutí spíše opětovně

vymezil podmínky přípustnosti takových zásahů.

Ke dni odevzdání práce není předmětné rozhodnutí konečné, neboť na základě

čl. 44 Úmluvy je rozsudek senátu konečný mj. po třech měsících lhůty od data

rozsudku, pokud nebylo předáno k postoupení věci velkému senátu.113

3.6. Některé právní aspekty osobnostních práv zaměstnance v kontextu

výkonu pracovní činnosti prostřednictvím sítě Internet

Tématika užívání výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení v rámci

ochrany soukromí zaměstnance zmiňovaná v předchozí podkapitole je ideově propojena

s poslední části práce, jejímž obsahem je výklad týkající se ochrany osobnostních práv

v kontextu výkonu pracovní činnosti prostřednictvím sítě Internet.

                    
111 srov. NONNEMANN, F., Sledování aktivity zaměstnance na internetu ve světle aktuální judikatury Evropského
soudu pro lidská práva. In: Epravo.cz [online]. 2.2.2016 [cit. 27.3.2016]. Dostupné z:
http://www.epravo.cz/top/clanky/sledovani-aktivity-zamestnance-na-internetu-ve-svetle-aktualni-judikatury-
evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-100316.html
112 Firma smí číst soukromé zprávy zaměstnanců, rozhodl evropský soud In: Novinky.cz [online]. 13.1.2016 [cit.
27.3.2016]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/ekonomika/391736-firma-smi-cist-soukrome-zpravy-zamestnancu-
rozhodl-evropsky-soud.html
113 celé znění čl. 44:
Konečné rozsudky
1. Rozsudek velkého senátu je konečný.
2. Rozsudek senátu se stává konečným,
a. když strany prohlásí, že nebudou žádat o postoupení věci velkému senátu, nebo
b. po třech měsících lhůty od data rozsudku, jestliže nebylo požádáno o postoupení věci velkému senátu, nebo c. když
kolegium velkého senátu zamítne žádost o postoupení podanou podle článku 43.
3. Konečný rozsudek je zveřejněn.
dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
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Je patrné, že síť Internet a její globalizovaný digitální svět znamená

pro zaměstnavatele v pracovním právu zajímavé možnosti z pohledu rychlosti

a geografické rozlehlosti výkonu služeb. Není neobvyklé, že objednatelem služby je

osoba sídlící na druhé straně planety a stejně tak je běžné, že místo výkonu práce

zaměstnance je vzdáleno i tisíce kilometrů od sídla zaměstnavatele, z něhož jsou

ukládány zaměstnanci pokyny. S takovým teritoriálním rozšířením výkonu práce se váží

určitá specifika pro ochranu osobnostních práv zaměstnance.

Obsahem následující části práce bude stručné vymezení pojmu Internet s

akcentem na jeho poměr k ochraně soukromí. Tato teoretická východiska budou dále

interpretována v kontextu oblasti pracovněprávních vztahů, konkrétně v rovině

osobnostních práv zaměstnance, zejména jeho práva na ochranu soukromí, ochrany

údajů, projevů osobní povahy a také cti a dobré pověsti.

Zásadní pro tuto kapitolu bude náhled na otázku osobnostních práv zaměstnance,

a na míru jejich ochrany a možná ohrožení, v případě plnění pracovních úkolů

prostřednictvím počítače a sítě Internet. Následující odstavce budou obsahovat zároveň

jakési úvahy de lege ferenda týkající se dnes účinné i připravované právní úpravy,

a spekulace o její potřebnosti a smyslu.

a) Pojem Internet v kontextu práva na ochranu soukromí

Pojem Internet lze definovat mnoha způsoby, z pohledu technického,

sociologického, psychologického či právního. Pro účely této práce postačí z

technického hlediska pouze informace, že Internet je celosvětový systém propojených

počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny

protokolů TCP/IP.114 Z právního hlediska je Internet nepochybně pojímán jako pojem

sui generis.

Počty lidí používajících pravidelně službu Internet v posledních letech stále

stoupají a v současné době je Internet nedílnou součástí pracovního i soukromého života

většiny populace115. Je proto logické, že nabídka služeb poskytovaných prostřednictvím

                    
114 Internet. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2016-04-06].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet.
115 Z celosvětového průzkumu World Internet Project z roku 2015 vyplývá, že Internet užívá celých 79% populace,
ve věkové skupině 15 až 30 pak počet hodin strávených činností na síti je průměrně 30 hodin týdně. Ve srovnání se
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internetového připojení roste přímo úměrně s nárůstem aktivních uživatelů. Jedná se

o služby, které běžně existují i v „offline“ světě (např. elektronický obchod,

elektronické bankovnictví, zpravodajství116), ale zároveň vznikají i úplně nové formy

služeb a formy komunikace (např. elektronické vyhledávače, sociální sítě).

Je nasnadě, že tak prudký technologický vývoj posledních let se spojen

i s dynamickými změnami v globalizované společnosti, kdy tak v konečném důsledku

dochází ke změně obsahu tradičních právních postulátů a zásahu do již existujících

právních vztahů či případně k vytvoření principů nových, dříve právními normami

nedefinovaných. Geneze právní úpravy takových norem je spojena právě s výše

uvedeným vznikem dříve neexistujících služeb, jejichž právní rámec nelze pokrýt

analogických užitím jiných právních norem.

Je přirozené, že právo se vždy přizpůsobuje přirozené technické i společenské

evoluci, kdy je vždy nezbytné novou technologii klasifikovat, sledovat a hodnotit

její význam a budoucí potenciál. Nezřídka lze však sledovat nekonzistentní vývoj

v rychlosti právní úpravy a existenci nových fenoménů a oblastí, které je třeba

regulovat. Potom lze nazírat realitu a prostředí nových médií, jímž je například Internet,

jako dvě relativně samostatné kategorie. Při vytváření funkčního systému právní

regulace čelící technologickým proměnám je nutné zařadit takový systém do již

existující právní regulace. Na jedné straně pak stojí její pozitivní stránka ve formě

podpory rozvoje, která je na druhé straně vyvažována právními normami majícími za

účel vytvořit efektivní ochranu před negativními důsledky.117

Podstatné je také dosažení určité mezinárodní unifikace právních úprav, neboť

vliv Internetu je globální, a právní ochrana by tak měla být celosvětově kompatibilní

s možností plného využití vlivu Internetu v jeho politických, společenských

                                                           

40 hodinovou týdenní pracovní dobou se jedná o číslo poměrně vysoké. Dostupné z:
http://www.denik.cz/ekonomika/pocet-uzivatelu-internetu-v-cr-stoupl-na-79-procent-20150102.html
116 S vývojem technologií se současně mění i český jazyk, kdy se nově velmi často užívá předpony „e-“ označující
„elektronický”, tj. e-shop, e-banka, e-learning, e-gouverment, e-justice apod. Více viz. Neologismy v dnešní češtině,
str. 232, Dostupné z: http://lexiko.ujc.cas.cz/download/15.pdf.
117 srov. MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC,
2013. ,str. 26.
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či ekonomických aspektech. 118 Lze konstatovat, že tato unifikace probíhá velmi

efektivně na úrovni evropského práva.

Pojem úzce spjatý s fenoménem Internetu a globálního propojení sítí je

„informační společnost”. Tento se v problematice telekomunikací užívá od 70. let 20.

století a určitou definici v českém právním prostředí podává Zlatuška v článku z roku

1998, když tvrdí, že informační společnost je charakterizována podstatným využíváním

digitálního zpracovávání, uchovávání a přenosu informací. Ze zpracování informací se

stává významná ekonomická aktivita, která jednak prostupuje tradičními ekonomickými

či společenskými aktivitami a jednak vytváří zcela nové příležitosti a činnosti, které

podstatně ovlivňují charakter společnosti. 119 Za přiléhavou považuji také pozdější

Hercegovu definici, jenž tvrdí, že informační společnost je charakterizována

podstatným využíváním digitálního zpracování, uchovávání a přenosu informací.120

Jedinec realizující se v informační společnosti právě přenosem informací

zanechává v digitálním světě pomyslnou „informační stopu”. S ohledem na masové

užívání internetových sítí je pak vytvářeno nepředstavitelné množství „datových

svazků”, které ve formě 0 a 1 uchovávají veškeré informace poskytnuté jednotlivými

uživateli. Jedná se však o toky informací prakticky nezastavitelné, jejichž původci jsou

často anonymní, pravdivost relativní a chybí možnost ovlivňovat okruh informací, které

jsou o člověku zpracovávány. Je tak zásadně narušeno právo jedince na jeho informační

sebeurčení.121

Je patrné, že taková nerovnováha nemohla ujít soudní praxi a přestože zatím

v našem právním řádu neexistují ustanovení, která by subjektu údajů umožňovala

ovlivňovat způsob a rozsah následného nakládání s informacemi existujícími v

digitálním prostoru, na základě rozhodnutí Soudního dvora EU z května 2014 bylo

umožněno uplatnění tzv. „práva být zapomenut”.122 Dle čl. 12 Směrnice má subjekt

                    
118 srov. KURBALIJA, J. An Introduction to Internet Governance. [online]. 2015 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z:
http://www.diplomacy.edu/ISL/IG/default.htm, str. 7.
119 ZLATUŠKA, J. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, str. 1-6.
120 HERCEG, J. Ústavněprávní limity monitoringu telekomunikačního provozu: konflikt mezi bezpečností a svobodou.
Bulletin advokacie. 2010. č. 5, str. 22-31.
121 srov. KOKEŠ, M. Několik poznatků k problematice konkrétních konfliktů mezi právem na informační sebeurčení a
ochranou národní bezpečnosti v tzv. době internetové. In: ŠIMÍČEK, V. Právo na soukromí. Brno: Masarykova
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. str. 127.
122 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (velkého senátu), ve věci C 131/12 Google Spain. SL, Google Inc. proti
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González ze dne 13.5.2014
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údajů právo pouze na opravu či výmaz údajů, jež nebyly zpracovány v souladu se

Směrnicí, avšak nikoliv v případě, kdy se jedná o údaje, které jsou dle konkrétní osoby

pouze subjektivně škodlivé jeho osobnostním právům. Soudní dvůr EU však v

předmětném rozhodnutí došel výkladem ustanovení Směrnice k názoru, že subjekt

údajů má právo se obrátit se na provozovatele internetového vyhledávače se žádostí o

výmaz určité informace, pakliže tato bude odůvodněna naléhavým právním zájem dle

čl. 14 písm. a) Směrnice. Provozovatel je oprávněn rozhodnout o přiměřenosti a

důvodnosti žádosti 123 a na základě takového posouzení informace vymazat. K úpravě

na úrovní EU lze dodat, že v určitém strategickém plánu je v úmyslu přijetí Nařízení o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů̊ (obecné nařízení o ochraně údajů).124

V prostředí Internetu se o každém jeho uživateli a jeho jednotlivém přístupu

shromažďuje neuzavřený počet dat. Existence pouze jednotlivých informací by nebyla

tak alarmující otázkou. Problém však nastává, pokud jsou takové informace

systematizovány a shromažďovány v určitých databázích, které vytvářejí z informací

o jednotlivých subjektech tzv. „digitální spisy”. Takové datové svazky jsou tvořeny

z osobních dat subjektů (jméno, adresa, zdravotní stav, výpisy z bankovního účtu,

telefonní účty aj.), ale i zdánlivě nedůležitých informací o provedených nákupech zboží,

půjčených knihách v knihovně, registrace na webovém portálu o mateřství či úkonech

provedených v rámci sociálních sítí a aplikací. Tím je myšleno označení polohy na

mapě nebo v určité restauraci, případně informace ze sport-trackeru o právě uběhnutých

kilometrech.125

S digitálním profilem úzce souvisí právě problematika tzv. „cookies“, malých

datových souborů, jež jsou při návštěvě webové stránky ukládány do paměti počítače

                    
123 Zohledňovanými kritérii by tedy měl být zejména čas, který uplynul od zveřejnění informace, postavení subjektu
údajů ve společnosti, povaha dané informace a účel jejího zveřejnění a z toho vyplývající míra zásahu do soukromí
anebo naopak míra práva veřejnosti na přístup k dané informaci.
POSPÍŠIL, D. K rozhodnutí Soudního dvora ve věci práva na zapomnění, In: Informační bulletin ÚOOÚ 1/2015,
2015, str. 19-20. [online]. 7.4.2015 [cit. 29.3.2016]. Dostupné z:
https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=14698
124 Návrh byl představen dne 25.1.2012 - viz. Zpráva o Návrhu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů). Dostupné z
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-
0402+0+DOC+XML+V0//CS
125 srov. KÜHN, Z. Ochrana soukromí v internetové době. In: ŠIMÍČEK, V. Právo na soukromí. Brno: Masarykova
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. str. 112.
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uživatele. Cookies slouží z určité části k zajištění chodu webových stránek, ale

podstatná část shromažďuje konkrétní data o chování člověka v prostředí Internetu tak,

jak bylo uvedeno v předchozím odstavci. Souhrn všech uvedených informací vytváří

poměrně jasný profil osoby, nezřídka doplněn i emailem či telefonním číslem.

Takové informační profily jsou poté shromažďovány v rukou různých

právnických osob. Jedná se nejen o subjekty soukromého práva, neboť některé

shromažďující databáze jsou záměrně vytvářeny i státem jakožto vykonavatelem

veřejné moci (např. obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík). V rámci kyberprostoru pak

dochází k toku informací mezi jednotlivými databázemi různých veřejnoprávních osob

a také mezi soukromými společnostmi, které získané informace dále zpracovávají.

Naprosto ukázkovým důsledkem zpracování soukromou společností jsou monitorované

hovory či nevyžádaná pošta povětšinou s reklamním obsahem. Méně zřetelným je proti

tomu vliv cookies na tzv. personalizovanou reklamu, tedy nabídku služeb, které přímo

korespondují s činností jednotlivce na Internetu. Dalším proudem je pak přesun dat

mezi subjekty veřejnými a soukromými. Stát na jedné straně poskytuje informace, na

jejichž shromažďování shledává veřejný zájem (databáze dlužníků) a naopak soukromé

subjekty disponují údaji důležitými např. pro státní bezpečnost.126 127

Je třeba si uvědomit, že zaměstnanec, resp. člověk obecně, je plně zodpovědný

za své jednání činěné v prostředí Internetu, a to stejně jako v reálném (tedy ne-

digitálním) světě. Jednání na Internetu lze označit za o to palčivější, neboť „Internet

nezapomíná”. Z veřejně přístupných dat si tedy pamatuje každou fotografii, video,

audiovou nahrávku, kterou uživatel vložil všanc síti Internet, stejně tak i podpis

elektronické petice, inzerát na seznamovacím serveru, článek na blogu či intimní dotaz

v internetové poradně. Avšak krom zachycení podoby či projevů osobní povahy jsou v

hlubinách Internetu dokonale zakódovány i informace o provedených platbách,

telefonních účtech a zhlédnutých videích, jak již bylo zmíněno výše. Stranou navíc

zůstaly informace (ne však dokonale) skryté pod zaheslovanými účty, jako jsou

                    
126 viz. problematika tzv. „data retention”, tedy sběr a uchovávání dat o telefonních a datových přenosech z databází
telefonních společností a mobilních operátorů. Právní úprava na úrovní EU provedena cestou směrnice č. 2006/24/ES
o uchovávání dat, ze dne 15.3.2006, jež byla následně transponována do jednotlivých právních řadů členských států
EU.
127 srov. KOKEŠ, M. Několik poznatků k problematice konkrétních konfliktů mezi právem na informační sebeurčení a
ochranou národní bezpečnosti v tzv. době internetové. In: ŠIMÍČEK, V. Právo na soukromí. Brno: Masarykova
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. str. 132.
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internetové diáře, emailové schránky apod. Podobných dat koluje Internetem nesčetně a

nebezpečnými se stávají ve chvíli, kdy lze souhrn takových zdánlivě nesouvisejících dat

přímo či nepřímo spojit s původcem takových informací, či na jejich základě

identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Problém v rámci ochrany soukromí tedy nenastává z důvodu zpracování

jednotlivých údajů, ale v důsledku shromažďování souborů informací, jejichž spojením

s IP adresou počítače (numerický či alfanumerický řetězec, ze kterého lze identifikovat

konkrétní počítač) lze jednotlivé údaje propojit s konkrétním počítačem (resp. síťovým

rozhraním v počítačové síti). Samotná IP adresa sice neslouží přímo k identifikaci

určitého člověka, ale jakkoliv se může zdát spojení IP adresy s fyzickou osobou obtížné,

nelze takové považovat za nereálné. Existují webové stránky, které nabízejí službu GPS

lokalizace IP adresy, ačkoliv o důvěryhodnosti jimi poskytovaných informací lze

polemizovat. K problematice se vyjádřil i Nejvyšší správní soud, který se v jednom ze

svých rozhodnutí přiklonil k názoru, že IP adresu v kontextu určitých případů lze

považovat za osobní údaj.128

IP adresa bývá obvykle spojena s určitým jednáním uživatele Internetu, kterým

může být např. příspěvek v diskuzním fóru označený ať už jménem, přezdívkou či

emailovou adresou. V současné době sociálních sítí webové stránky často nabízejí

„urychlení” přihlašování prostřednictvím facebookového účtu. Identifikace uživatele je

pak naprosto zřetelná (přijmeme-li premisu, že osoby zakládající facebookové účty

nejsou osobami smyšlenými). 129

V souvislosti s rozmachem synchronizace dat prováděné různými operačními

systémy, cloudovými systémy, ale také jednoduše při synchronizaci informací z aplikací

poskytovaných v souvislosti s účtem u gmail.com, lze uvažovat o situaci, kdy je reálné

společné shromažďování údajů i z různých zařízení, tedy z různých IP adres.

Dostáváme se tedy ke shrnutí, že v rámci Internetu existuje obrovské množství

jednotlivých dat, které mohou být na základě určitých spojujících algoritmů sdruženy

v datové svazky, které se týkají určitého uživatele a tyto datové svazky lze při

                    
128 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 90/2008 - 189 ze dne 4.2.2009.
129 Vzhledem k omezenému rozsahu práce se autorka cíleně nezabývá problematikou zneužívání IP adres, kdy
jednání v rámci sítě je přičítáno vlastníku určité IP adresy, nicméně reálně dochází k aktivitě na jiném zařízení či
využití jiných software způsobujících nedohledatelnost IP adresy. Takové případy nejsou v případě kybernetické
kriminality ničím neobvyklým.
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vynaložení určitého úsilí (odvíjejícího se také od dodržování ochrany osobních dat

samotným uživatelem) spojit s IP adresou a tedy i s naprosto konkrétní identitou jedince

nadaného osobnostními právy.

Obecně lze uvést, že oblast lidských práv je ovládaná zásadním principem

legitimních očekávání subjektů práv, kdy subjekty předpokládají nejen samotnou

existenci jejich základních práv, ale také právo na jejich ochranu.

V souhrnu veškerých souvislostí uvedených v této práci je aktuálnost otázky

ochrany osobnostních práv v prostředí Internetu více než patrná a je nepochybné, že

osobní údaje a jiné informace publikované v prostředí Internetu (bez ohledu na jejich

pravdivost) mají obrovský potenciál zasáhnout dotčenou osobu v mnoha sférách jejího

života, tedy jak v rodinném, tak i v pracovním či veřejném životě. 130

Primárně se pak jedná o ochranu osobních údajů, avšak není vyloučena ani

možnost narušení dalších osobnostních práv, jako jsou dobrá pověst fyzických i

právnických osob, čest, dobré jméno, tedy práva spojená s lidskou důstojností v jejím

nejširším významu.

b) Aplikace teoretických východisek na pracovněprávní vztahy

Pro ilustraci aplikace teoretických poznatků, které byly doposud uvedeny, jsou

níže uváděny konkrétní situace, při kterých jsou právní aspekty užívání sítě Internet

při výkonu závislé činnosti zaměstnance konfrontovány s jeho osobnostními právy.

Zvláštní případy ochrany soukromí zaměstnance jsou spojeny s výkonem práce

tzv. distančním způsobem, kdy zaměstnanec vykonává práci mimo pracoviště

zaměstnavatele a pracovní úkoly jsou zadávány obyčejně např. prostřednictvím emailu.

Frekvence takového spojení zaměstnance se zaměstnavatelem se bude během

distančního výkonu práce výrazně odlišovat na základě jednotlivých profesí. 131

Specifické situace v rámci ochrany osobních údajů jsou vytvářeny při využití

přenosu dat přes tzv. VPN sítě (virtual private network). Přes takovou síť je možné

realizovat propojení několika počítačů, kdy důsledkem je virtuální spojení obdobné

                    
130 MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013.
str.61.
131 srov. MATEJKA, Ján - Právní úprava distančního výkonu práce. In: Itpravo.cz  [online]. 27.5.2003 [cit.
27.3.2016]. Dostupné z: http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=128490
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integraci v uzavřené firemní síti. Takový přístup je možné uskutečnit z jakéhokoliv

místa, které je připojené k veřejné síti Internet.132 Přenášená data mohou být z důvodu

utajení šifrována a samotný přenos dat lze tedy považovat za relativně bezpečný, avšak

samotné dešifrování informací v prostředí firemní sítě již skýtá určité možnosti

ohrožení soukromí zaměstnance.

Na situace týkající se takových přenosů informací reaguje návrh novely zákoníku

práce133, v němž Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto předkladatel přichází

(mimo jiné) s podnětem ke změně úpravy výkonu práce mimo pracoviště

zaměstnavatele (homeworking) a práce na dálku (teleworking, tj. práce vykonávaná

prostřednictvím informačních a telekomunikačních technologií) a to v úpravě § 317. Pro

účely práce je zajímavým návrh odst. 5 příslušného ustanovení, který v případě práce na

dálku stanovuje zaměstnavateli uloženy povinnosti související s ochranou dat. Jeho plné

znění je následující:

(5) Je-li práce mimo pracoviště zaměstnavatele konána s využitím informačních
technologií, je zaměstnavatel dále povinen

a) zajistit, nainstalovat a pravidelně udržovat technické a programové vybavení
potřebné pro výkon práce zaměstnance, s výjimkou případů, kdy zaměstnanec vykonává
práci pomocí svého vlastního vybavení,

b) zajišťovat, zejména pokud jde o software, ochranu údajů, které se zpracovávají
dálkovým přenosem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,

c) informovat zaměstnance o všech omezeních použití technického vybavení
a programového vybavení, o zákazu shromažďování a rozšiřování materiálů v rozporu
s právními předpisy, a o sankcích v případě porušení těchto omezení.

Je patrné, že se v případě uvedené „ochrany údajů, které se zpracovávají

dálkovým přenosem” bude primárně jednat o data pracovního rázu, jejichž utajení je v

zájmu ochrany majetku zaměstnavatele, nicméně v případě distančního výkonu práce a

přenosu prostřednictvím specializovaných software jako jsou např. VPN sítě nebo

                    
132 Dostupné z: https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc731954(v=ws.10).aspx
133 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony zákoníku práce, předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí, č.j. 2016/5042-52, Datum
poslední úpravy: 31.3.2016. Dostupné z https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=RACKA7LFPYY1
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pouze prostřednictvím Internet je nutné garantovat i určitou míru ochrany osobních

údajů zaměstnance.

Dalším specifikem homeworkingu je možnost využití vlastní výpočetní techniky

jako pracovního prostředku (nicméně nejedná se o povinnost). V kontextu teoretické

části definující pojmy IP adresa a vyjadřující, o jak široký problém se jedná v případě

shromažďování údajů, „datových svazků”, v rámci sítě Internet, je evidentní, že osobní

počítač zaměstnance bude představovat jeho osobní IP adresu, na níž zaměstnanec

pravděpodobně vyjma pracovních úkolů vykonává i běžné činnosti. Je třeba i představit

možnost ohrožení dobrého jména, cti a lidské důstojnosti zaměstnance vlivem výkonu

jeho pracovních povinností. Pro dokázání předmětné teze lze na problematiku  

nahlédnout prostřednictvím hypotetických situací.

Jako exemplární příklad může sloužit výkon práce zaměstnance vykonávaného

službu u kriminální policie, případně u protidrogového oddělní nebo u Útvaru pro

odhalování organizovaného zločinu, jehož úkolem bude za užití vlastní výpočetní

techniky v kyberprostoru zjišťovat trestnou činnost spočívající v prodeji drog,

nelegálním prodeji zbraní, šíření dětské pornografie, propagace násilí vůči skupině osob

či trestné činy počítačové kriminality. Neboť je taková trestná činnost často velmi

obtížně odhalitelná, bude práce zaměstnance nepochybně zahrnovat dlouhodobý výkon

určité aktivity v prostředí Internetu. Minimálně se bude jednat o pravidelný přístup na

webové stránky se související tématikou, ale také o aktivní jednání spočívající ve

vyhledání informací, ve zjišťování pachatelů, v komunikaci s určitými osobami,

případně snaha o uskutečnění „transakce” apod.

Taková jednání však zanechávají v internetové síti hlubokou digitální stopu,

kterou lze propojit s konkrétní osobou zaměstnance a jeho osobní údaje a soukromí jsou

v kontextu takového chování v rámci sítě ohroženy. Ještě zásadnějším zásahem by pak

byl případ, kdy někdo takto zjištěná data zveřejnil, s uvedením konkrétní osoby a

činnosti, jež byla zjištěna. Bezpochyby by tak došlo k zásadnímu poškození dobré

pověsti a cti zaměstnance, jako jeho základních práv garantovaných Listinou. Takové

poškození by mohlo mít fatální důsledky v rodinných a dalších společenských vztazích,

jak veřejných tak soukromých.

Specifikem je poté otázka odpovědnosti za takový zásah do osobnostních práv.

Tuto je třeba zodpovědět při určení pasivní legitimace při uplatnění některého
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z procesních prostředků ochrany osobnosti ve formě žaloby. Jedná se o žalobu

negatorní (zdržet se zásahu), odstraňovací (odstranit následek) či žalobu, jíž je

uplatňován nárok na přiměřené zadostiučinění. Zůstává tedy otázkou, zda by byla

úspěšná žaloba směřující proti zaměstnavateli s návrhem odškodnění nemajetkové újmy

způsobené neoprávněným zásahem do osobnostních práv zaměstnance, který spočívá

v porušení práva na soukromí v prostředí Internetu, k němuž došlo při výkonu práce.

Zásadním faktem by bezpochyby byla skutečnost, že k zásahu došlo v přímé souvislosti

s plněním pracovních úkolů a také, že ke vzniku újmy by jinak nedošlo. Každé

posouzení případu je však závislé na konkrétním skutkovém stavu věci a nelze tak

jednoznačně tvrdit, že zaměstnavatel je v každém případě odpovědný či nikoliv.

Výše uvedený příklad může působit trochu vykonstruovaně, avšak nemusí se

jednat pouze o takto fatální ohrožení soukromí, vzniknuvší prostřednictvím sítě Internet

mohla být ohrožujícím pro osobnostní práva jedince. K výkonu spousty zaměstnání je

třeba využívat informace obsažené na webových stránkách. Při vyhledávání informací,

kontaktních údajů či podkladů k pracovní činnosti tak na Internetu je člověk

konfrontován s nutností zadávat své osobní údaje do formulářů, vyjadřovat souhlas s

podmínkami různých webů a aplikací, případně v poslední době vyjadřovat souhlas s

ukládáním cookies.

Při všech takových úkonech dochází k potenciálnímu ohrožení osobnostních práv

zaměstnance a je třeba mít na paměti dodržování zásad prevence před zásahy do takové

privátní sféry. Preventivní opatření musí být přijímána nejen ze strany zaměstnavatele,

ale samozřejmě i ze strany zaměstnance, neboť jedincovo právo na ochranu jeho

osobnostních práv je modifikováno jeho objektivním přiměřeným očekáváním ochrany

soukromí. Takové očekávání může být sníženo neopatrným chováním poškozené osoby

při práci s počítačem. Znamená to tedy, že uživatel Internetu musí rozumně očekávat

určitou sníženou míru soukromí odpovídající jeho nakládání s vlastními osobními údaji

v digitálním prostředí.134 Je tedy evidentní, že míra oprávněnosti zásahu do soukromí

bude určována v relaci s mírou nebezpečnosti užívání Internetu.

                    
134 srov. MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC,
2013. str. 41.
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Závěr

Cílem diplomové práce bylo co nejkomplexněji vymezit ochranu osobnostních

práv zaměstnance v kontextu všech právních odvětví, neboť takové shrnující nahlédnutí

na určitou problematiku autorka práce považuje za podnětné. Důraz práce byl pak

kladen především na konkrétní aspekty možného narušování osobnostních práv

zaměstnance a zároveň na možnosti jejich ochrany.

Úvodní část práce se věnuje ústavněprávním aspektům ochrany osobnosti a

teoretickému vymezení základních pojmů, které jsou pro pochopení tématu zásadní.

Takové zevrubné vymezení uvedených pojmů bylo podstatné pro uchopení celé

problematiky ochrany soukromí v pracovněprávních vztazích a charakteristika pojmů

jako osobnostní práva, lidská důstojnost a soukromí představuje pro autorku základní

pilíře práce.

Další charakteristický rys práce autorka spatřuje v častém prolínání konfliktu

základních práv zaměstnavatele a zaměstnance. Toto poměřování základních práv je

dále doplněno snahou o vytyčení vzájemných mezí tak, aby byla zachována rovnost

mezi oprávněnými zájmy zaměstnavatele a zároveň byly chráněny elementární prvky

zaměstnancovy osobnosti. Právě oprávněnost ochrany majetku zaměstnavatele či

existence legitimního důvodu k zásahu do soukromí zaměstnance se mění v závislosti

na konkrétních případech, a proto neexistuje žádná předem daná a neměnná hranice.

Pojednávané téma lze v současné době považovat za stále aktuální. Některé

způsoby narušování soukromí zaměstnance se sice staly v průběhu posledních desetiletí

„běžnými“ a ohledně nich existuje již poměrně jednotná rozhodovací praxe soudů,

avšak na druhé straně zejména kvůli progresivnímu technologickému rozvoji vznikají

stále nově způsoby zásahu do osobnostních práv zaměstnanců. Dosavadní systém

ochrany soukromí je tak konfrontován s prostředím odlišným oproti tomu, ve kterém

byl původně vytvořen. Takový koncept prochází proměnami dle potřeb tak, aby bylo

možné efektivně chránit soukromí jednotlivce. Autorka práce vymezila některé aktuální

problémy obecných způsobů sledování zaměstnanců a dále se zaměřila na „nové“

možnosti spojené s technickým pokrokem.
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Ochrana osobnostních práv v pracovním právu není předmětem mnoha odborných

publikací, avšak tato tématika je často obsahem článků ať už v tištěných či

internetových médiích. Téma je však v článcích nahlíženo často velmi jednostranně,

tvrzení se v zásadě často opakují a při rešerši těchto pramenů zásadně chybí jakákoliv

polemika či nové pohledy autorů.

V průběhu fáze zjišťování pramenů a počátečních rešerší autorku zaujala oblast

ochrany soukromí a osobních údajů v prostředí Internetu. Protože užívání Internetu se

stalo v posledních letech naprosto běžnou součástí života lidí, nelze očekávat, že by

nezasahovalo i do oblasti pracovněprávních vztahů. Autorka práce tedy velmi podnětné

a rozsáhlé téma ochrany soukromí v kyberprostoru vztáhla konkrétně na ochranu

osobnostních práv zaměstnance. S ohledem na rozsah práce bylo uvedené subtéma

zpracováno poměrně zkratkovitě a samotnou oblast ochrany osobních práv, zejm.

soukromí, konfrontovanou s fenoménem Internetu autorka práce považuje za tak

širokou, že by mohla být předmětem samostatné práce. Autorka dále ponechává toto

téma k možnému zpracování v rámci své práce rigorózní.
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Abstrakt

Tématem diplomové práce je ochrana osobnostních práv zaměstnance obecně.

Autorka práce se pokusila popsat právní úpravu ochrany osobních a osobnostních

práv průřezově celým právním řádem České republiky, se zaměřením na jejich ochranu

v pracovním právu.

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol a některé z nich se dále člení na jednotlivé

podkapitoly. První kapitola se věnuje obecné ústavněprávní charakteristice práv a

svobod v Listině, neboť tato je základem pro další právní úpravu a dále podrobněji

popisuje vybrané články Listiny dotýkající se tématu této diplomové práce. Dále je

vymezena právní úprava v oblasti Občanského zákoníku, s akcentem na její subsidiární

využití v pracovním právu.  

Hlavní část je věnována úpravě ochrany osobnosti v pracovním právu, tedy úpravě

pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V této kapitole je

pozornost věnována pojmu soukromí, zejména soukromí na pracovišti.

Dále je práce zaměřena na samotné sledování zaměstnanců na pracovišti a popisuje

též konflikt dvou základních lidských práv – práva zaměstnance na soukromí a práva

zaměstnavatele chránit svůj majetek.

Jednotlivé části potom popisují jednotlivé způsoby sledování - důvěrnost

korespondence, odposlech telefonních hovorů, sledování polohy zaměstnance

prostřednictvím GPS technologie, kamerové systémy a sledování výpočetní techniky.

Poslední část práce se věnuje speciální problematice osobnostních práv

zaměstnance v kontextu výkonu pracovní činnosti prostřednictvím sítě Internet, včetně

základního vymezení pojmů a aplikace teoretických východisek na pracovněprávní

vztahy.

Společným tématem celé práce je vývoj počítačových technologií a zlepšení

přístupu k Internetu na pracovištích a s tím související zvýšená rizika pro soukromí

zaměstnanců.
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Abstract

The topic of this final thesis is protection of personal rights of employee in general.

The author of this work intends to describe legal regulation of protection of personal

rights in labour Law in Czech Republic.

Thesis is divided into three main chapters, while some of them are further divided

into more detailed subchapters. The first chapter is mainly focused on general

description of personal rights in  the field of constitutional law. These articles are

essential for the further legal regulation. Afterwards follows more detailed description

of certain articles which are connected with the topic of this final thesis from Charter of

Fundamental Rights and Freedoms. Then we can also find defined legislation included

in Civil Code, with an accent to subsidiary relation between Labour Code and Civil

Code.

The main part is dedicated to legal protection in labour law. That means regulation

of relations formed between the employer and the employee. A big emphasis is given to

the term “privacy” and the term privacy at the workplace in particular.

Furthermore is the thesis focused on monitoring employees at workplace and also

describes the conflict of two fundamental human rights – the employee’s right to

privacy and the employer’s right to own and protect his or her property.

Subchapters are then aimed at specific ways of monitoring, such as correspondence

confidentiality, wiretap of phone calls, monitoring via GPS localization, camera

surveillance systems and monitoring of  computer technology.

Last part of the final thesis describes a specific problematic of personal rights of

employee in terms of working while using the Internet. This part includes description of

basic key words and terms and also application of theoretical basis to labour relations.

The term appearing in the whole thesis is the development of computer

technologies and an increasing access to the Internet in workplaces. This fact is

obviously worrying for the employees, because of increased risks for the employee’s

privacy.
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