
Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích  

Tato diplomová práce se věnuje problematice ochrany osobních údajů v 

pracovněprávních vztazích, přičemž řeší zejména případy, kdy dochází ke střetu práva na 

ochranu soukromí zaměstnance a práva na ochranu majetku zaměstnavatele. Cílem této práce 

je zejména podat komplexní výklad týkající se ochrany osobních údajů v kontextu pracovního 

práva. Autorka se vedle toho pokouší o vyřešení některých otázek, které v aplikační praxi 

mohou činit problémy, a upozorňuje na časté nešvary, k nimž na pracovištích dochází. Práce 

se skládá ze čtyř kapitol, jež se dále člení na jednotlivé podkapitoly.  

V úvodu práce se autorka zabývá základním právním rámcem pro ochranu soukromí 

jednotlivce a osobních údajů jakožto dílčího prvku soukromí, a to jak v české právní úpravě, 

tak i v kontextu mezinárodního práva a práva Evropské unie.  

V dalších kapitolách jsou vysvětleny vybrané základní pojmy, s nimiž pracují 

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

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákon č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vymezeny 

základní zásady, které se uplatní při nakládání s osobními údaji. Zde autorka nezapomíná na 

připravované nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů, jež má v dohledné době nahradit směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

Poslední kapitola zmiňuje problémy, k nimž nejčastěji v souvislosti 

s pracovněprávními vztahy v praxi dochází – problematika ochrany osobních údajů 

v jednotlivých fázích pracovního poměru, užívání výpočetní techniky zaměstnavatele a 

pracovní e-mailové adresy k soukromým účelům zaměstnanců, sledování zaměstnanců 

kamerovým systémem a GPS technologií. Jednotlivé situace jsou nejdříve popsány teoreticky 

a následně je autorka demonstruje na rozhodnutích soudů a Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, kde se autorka pokouší o vymezení a shrnutí jednotlivých prvků, k nimž je potřeba 

v obdobných situacích přihlížet.  


