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Úvod

„Každý  zvuk,  který  Winston  vydal  a  jenž  byl  hlasitější  než  velmi  tiché  šeptání,  

obrazovka zachycovala; a co víc, pokud zůstával v zorném poli kovové desky, bylo ho vidět  

a slyšet. Samozřejmě, člověk si nikdy nebyl jist, zda ho v daném okamžiku sledují. Jak často  

a podle  jakého  systému  Ideopolicie  zapínala  jednotlivá  zařízení,  bylo  hádankou.  

Předpokládalo  se,  že  sledují  každého  neustále.  A  rozhodně  mohli  zapnout  vaše  zařízení,  

kdy se jim chtělo. Člověk musel žít - a žil, ze zvyku, který se stal pudovým, - v předpokladu,  

že každý  zvuk,  který  vydá,  je  zaslechnut,  a  každý  pohyb,  pokud není  tma,  zaznamenán.“1, 

napsal  ve  svém antiutopickém románu  1984 George  Orwell,  ve  kterém popisuje  totalitní 

společnost,  jejíž  představitelé  jsou  posedlí  permanentním  dohledem  jednotlivých  členů 

společnosti, prostřednictvím kterého si vynucují jejich poslušnost danému režimu. Sledování 

je  prováděno  důmyslnými  kamerovými  a  odposlouchávacími  zařízeními  instalovanými 

v každém obydlí, jejichž zornému poli je člověk vystaven 24 hodin denně.

To,  co  pro  Orwella  na  konci  padesátých  let  20.  století  představovalo  dalekou 

budoucnost, je pro nás realitou. Každý den jsme nejen na ulicích, ale i v našich domovech 

obklopeni  přístroji,  které  dokážou  zaznamenávat  naše  pohyby,  činnosti  či  rozhovory 

jako například webové kamery počítačů,  GPS systémy anebo vždy po ruce se nacházející 

mobilní telefony. Elektronické spotřebiče se staly běžnou a nepostradatelnou součástí našeho 

každodenního života, neboť odstraňují překážky v dosahování našich cílů a leckdy i nahrazují 

činnosti  lidí  samotných.  Čím  víc  nám  však  usnadňují  život,  tím  větší  zásah  do  našeho 

soukromí představují, a to jak svou všudypřítomností, tak rozsahem dat, která o nás denně 

zpracovávají, poněvadž používáním daných zařízení zanecháváme elektronickou stopu naší 

existence.  Každý  den  lze  proto  dohledat,  co  jsme  sledovali  v televizi  ráno  u  snídaně, 

které webové  stránky  jsme  na  internetu  navštívili,  komu  jsme  během  dne  telefonovali, 

popřípadě do kterých míst jsme se vypravili s pomocí GPS navigace.

Na  rozdíl  od  potenciálního  sledování  domácí  elektronikou  jsme  na  ulicích  měst 

vystaveni  zcela  otevřené  kontrole  našeho  chování  prostřednictví  městských  kamerových 

systémů.  Velký  počet  měst  v České  republice  dnes  již  zcela  běžně  používá  kamery 

1 ORWELL, George. 1984: a novel by George Orwell. New York: Signet Classic, 2005. ISBN 04-515-2493-4. 
S. 8.
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k monitorování dění na ulicích svých center nebo na větších křižovatkách.2 Díky své vysoké 

účinnosti - zejména v oblasti prevence a postihu kriminality - a stále větší cenové dostupnosti 

se kamerové systémy rozšířily z ulic nejen na další veřejně přístupná místa, jako jsou úřady, 

zdravotnická zařízení,  restaurace a  obchody,  ale  i  do míst  veřejnosti  běžně nedostupných, 

z nichž lze uvést kupříkladu školská zařízení, bytové domy či pracoviště.3

Právě kamery na pracovišti zasahují do soukromé sféry osob oproti výše uvedeným 

případům nejvýznamněji.  Na  rozdíl  od  dobrovolného  pořizování  a  používání  elektroniky 

v domácnosti,  odhlédneme-li  od  jistého  společenského  tlaku,  jsou  zaměstnanci 

ve svém zaměstnání  vystavováni  objektivům  kamer  z direktivní  vůle  zaměstnavatele, 

tedy bez možnosti  volby.  Rovněž  nelze  připodobňovat  dané  pozorování  na  pracovišti 

k městským kamerovým systémům. Občané o jejich zavedení sice též nemohou rozhodovat, 

městské  kamery  je  ale  zaznamenávají  pouze  po  přechodnou  dobu  a  pro  případného 

pozorovatele  představují  tito  občané  pouze  anonymní  subjekty.  Zaměstnanci  však  tráví 

na svém  pracovišti  obvykle  několik  hodin  denně,  které  tvoří  značnou  část  jejich  života, 

a zároveň nejsou pro zaměstnavatele neznámými, ale naopak zcela konkrétními osobami.

Stále  zvětšující  se  počet  kamer  nejen  na  pracovištích,  ale  i  na  dalších  veřejných 

či neveřejných  prostranstvích,  rozvoj  technologií  a  nedostatek  jasné  právní  úpravy 

v dané oblasti  jsou  tématem  mnoha  debat  na  národní,  evropské  i  mezinárodní  úrovni, 

což svědčí o proměnlivosti a aktuálnosti daného tématu.

Tato diplomová práce se zaměřuje na zkoumání kamerových systémů instalovaných 

na pracovišti  včetně jejich  dopadů do osobních práv zaměstnanců.  Pozornost  je  věnována 

i technologickému vývoji videokamer včetně jejich jednotlivých komponentů a rovněž jsou 

nastíněny  proměny  ve  využití  kamerových  zařízení,  a  to  od  původně  vojenských 

a bezpečnostních účelů až po účely zábavy. Zohlednění těchto aspektů umožňuje komplexně 

pojmout  problematiku  videokamer  jako  fenoménu,  který  na  jednu  stranu  přináší  výhody 

a usnadňuje  každodenní  život  člověka,  na  stranu  druhou  však  představuje  rizika, 

jež by neměla být podceňována.

Autorka diplomové práce si v rámci zvoleného tématu stanovila dvě výzkumné otázky, 

na  základě  kterých  by  měl  čtenář  získat  ucelený  přehled  o  možnostech  a  podmínkách 

zavedení  kamerových systémů na  pracovišti.  Současně by měly  výzkumné otázky čtenáři 

2 Mapa  s  informacemi  o  kamerových  systémech  v  krajských  městech  ČR . In:  slidilove.cz [online].  2011 
[cit. 2017-03-15]. Dostupné z: http://www.slidilove.cz/content/kamerove-systemy-v-krajskych-mestech-cr.
3 Kampaň:  Kamery. In:  slidilove.cz [online].  2013  [cit.  2017-03-15].  Dostupné  z: 
http://www.slidilove.cz/content/kampan-kamery-odposlechy.
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poskytnout výčet kladů, ale i záporů, které se pojí s užíváním videokamer, a to jak z pohledu 

zaměstnavatele, tak z pohledu zaměstnance.

V rámci první výzkumné otázky se autorka této diplomové práce zaměřila na analýzu 

současné  právní  úpravy  vztahující  se  k instalaci  kamerového  systému  na  pracovišti 

včetně interpretace rozhodných právních ustanovení. Spolu s výkladem příslušných právních 

předpisů  budou  nastíněny  rovněž  základní  podmínky,  které  musí  být  splněny  k tomu, 

aby zavedení  videokamer  na  pracovišti  bylo  nejen  legálním,  ale  i  legitimním  opatřením 

zaměstnavatele.  První  výzkumná  otázka  tedy  zní:  „Umožňuje  současná  právní  úprava  

v České republice zavedení kamerového systému na pracovišti, a pokud ano, jaké konkrétní  

podmínky musí zaměstnavatel při jeho instalaci splnit?“

Druhá  výzkumná  otázka  se  zabývá  následnými  dopady  kamerových  systémů 

do osobních  práv  zaměstnanců.  V rámci  této  otázky  budou  zkoumány  jednotlivé  složky 

osobnosti  zaměstnance,  jež  mohou  být  předmětným  monitoringem  nepříznivě  dotčeny, 

a též i legálnost zásahů do osobnostních práv zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Součástí 

této výzkumné otázky „Jaké dopady do osobních (osobnostních) práv zaměstnanců mohou  

představovat kamerové systémy instalované na pracovišti?“ bude rovněž zpracování přehledu 

prostředků, které poskytuje právní řád zaměstnancům k ochraně svých práv.

Tato diplomová práce je tematicky rozdělena na tři  části.  První kapitola se zabývá 

historií  technologického  vývoje  videokamer  a  procesem  jejich  postupného  užívání 

nejen na veřejném prostranství z bezpečnostních důvodů, ale  i  v soukromí pro ryze osobní 

potřeby  lidí.  V této  kapitole  je  dále  nastíněn  současný  stav  a  pojímání  videokamer 

jako prostředku k sledování osob v rámci České republiky, které je demonstrováno zejména 

statistikami Úřadu pro ochranu osobních údajů a příslušnými rozhodnutími Nejvyššího soudu.

Kapitola  druhá  nastiňuje  konkrétní  podmínky  pro  zavedení  kamerového  systému 

na pracovišti. V rámci této kapitoly jsou obsahově vymezeny tři ústřední pojmy problematiky 

kamerového  monitoringu,  a  to  pojmy  „pracoviště“,  „kamerový  systém“  a  „kamerové 

sledování.“  Dále  se  diplomová  práce  věnuje  ideovým  východiskům  ochrany  soukromí 

jak na pracovišti, tak obecně, která vyplývají z mezinárodního a též i z unijního práva a odráží 

se  v právu  českém.  Stěžejní  částí  této  kapitoly  je  pak  přehled  konkrétních  kroků, 

které zaměstnavatel  musí  učinit  před  instalací  videokamer  na  pracovišti  a  které  spočívají 

nejen  ve splnění  registrační  povinnosti  a  dalších  zákonem  stanovených  podmínek, 

ale i v úvahách a zhodnocení všech relevantních aspektů vyplývajících především z předmětu 

činnosti zaměstnavatele.
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Dopady kamerového sledování na pracovišti do osobních práv zaměstnanců zkoumá 

třetí  kapitola  této  diplomové  práce.  Tématem  zmiňované  kapitoly  je  pojednání 

jak o jednotlivých složkách osobnosti člověka – zaměstnance a o vlivu videokamer na ně, 

tak o možnostech,  kterými  se  zaměstnanec  může  domáhat  ochrany  svých  práv  v případě, 

že se domnívá, že kamerovým sledováním bylo zasaženo do jeho práv a svobod chráněných 

právním  řádem  České  republiky.  Současně  v této  kapitole  autorka  nastíní  problematiku 

skrytého  sledování  a  jeho  podmínek  za  užití  relevantní  judikatury  Nejvyššího  soudu 

a Evropského soudu pro lidská práva.

Závěrem  se  autorka  této  diplomové  práce  pokusí  shrnout  odpovědi  na  výzkumné 

otázky uvedené výše.

Jelikož v roce 2018 dojde ke změně právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, 

je vhodné upozornit čtenáře, že se tato diplomová práce vztahuje k stavu právní úpravy účinné 

k datu 15. 11. 2017. I přesto však autorka do příslušných částí této diplomové práce zahrnula 

též komparaci stávající právní úpravy s právní úpravou nadcházející.
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1. Kamerové systémy v obecné rovině

1.1. Vývoj videokamer a kamerových systémů

Pozorování patří k nejstarším způsobům, kterými člověk získává poznatky o okolním 

světě. Tyto informace jsou důležité nejen pro zachování a ochranu života a zdraví člověka, 

ale i pro naplňování jeho zájmů a cílů, neboť na základě poznatků získaných prostřednictvím 

pozorování může přizpůsobit své chování daným podmínkám a učinit vhodná rozhodnutí tak, 

aby v budoucnu lépe, rychleji a snadněji uskutečnil své plány.

S rozvojem techniky a vědy se člověk přestal spoléhat jen na své smyslové orgány 

a začal  prozkoumávat  svět  pomocí  optických  čoček  či  infračervených  a  rentgenových 

paprsků.  Výsledkem jsou přístroje  významné jak  v oblasti  lékařství  a  vědy,  tak  v běžném 

životě jako například dalekohledy, fotoaparáty nebo videokamery, které naše pozorování činí 

přesnějším, ale i rozsáhlejším, než kdy předtím.

Kamerové systémy však udělaly v tomto směru krok nejdál. Nejenže dnes můžeme 

z kamerového záznamu vyčíst  státní  poznávací  značku auta  anebo identifikovat  konkrétní 

osoby,  a  to  dokonce  na  vzdálenost  několik  desítek  metrů,  umožňují  nám ale  i  provádět 

takováto pozorování  takřka kdykoli  a kdekoli.  Díky schopnosti  kamer nahrávat  sledované 

dění  a  přenášet  ho  bezdrátově  na  počítačové obrazovky přestaly  platit  dosavadní  hranice 

pozorování, které sběr informací omezovaly pouze na dobu a místo, kde se osoba provádějící 

pozorování v daném okamžiku nacházela.

Počátek vývoje videokamer je datován na přelom 19. a 20. století, který byl zpočátku 

spojen s rozvojem televizní zábavy. K největšímu rozmachu videokamer došlo v 2. polovině 

20.  století  v souvislosti  s rozvojem  jejich  jednotlivých  technických  komponentů. 

Prvním analogickým kamerám začaly konkurovat v 80. letech kamery digitální, které světu 

poprvé představila společnost Sony.4 Digitální kamery zaznamenávají obraz i zvuk ve formě 

dvojkové soustavy čísel,  tedy ve formě nuly a  jedničky,  díky čemuž je  následné přehrání 

či kopírování  kamerového  záznamu  bez  šumu  a  jiných  nedostatků,  a  tak  zcela  odpovídá 

originálu.  Analogové  kamery  oproti  tomu  zachycují  nahrávaný  materiál  pomocí 

zmagnetizování  povrchu  pásky,  které  při  opakovaném  přehrávání  ztrácí  svoji  původní 

kvalitu.5

4 HINKEL,  Ralf.  Report:  Videoüberwachung:  Eine  kurze  Geschichte  der  Videoüberwachung.  In: Tom
´sHARDWARE:  The  authority  on  tech [online].  2005  [cit.  2017-03-15].  Dostupné  z: 
http://www.tomshardware.de/report-videoueberwachung,testberichte-1173-2.html.
5 KASAL,  Jaroslav.  Cesta  do  hlubin  digitální  kamery  -  jak  pracuje  digitální  kamera.  In: PCWorld:  
Hardware [online]. TestCentrum IDG, 2002 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: http://pcworld.cz/hardware/cesta-do-
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Teprve až na konci let  devadesátých vznikly tzv. IP kamery neboli  síťové kamery6 

umožňující doposud nejkvalitnější monitorování sledovaného prostoru, neboť jsou vybaveny 

digitálním  zoomem  a  moderním  skenováním,  které  i  v případě  pohyblivých  objektů 

pozorování  poskytují  dokonalý  a  detailní  obraz.  Tyto  IP  kamery  jsou  rovněž  schopné, 

po jejich příslušném nastavení, rozlišit standardní a nestandardní chování a v případě zjištění 

těchto  podezřelých  aktivit  vyslat  provozovateli  systému  patřičnou  výstrahu.7 Největší 

výhodou  IP kamer  však  je,  že  již  nejsou  propojeny  jen  s jedním konkrétním monitorem, 

ale díky jejich propojení s počítačovou sítí může být jejich záznam sledován přes libovolný 

internetový  prohlížeč  odkudkoli  na  světě,8 což  má  za  následek  nejen  menší  požadavky 

na zapojení těchto kamer, ale i snadnější správu a následné zpracování jejich záznamů.

Jak vyplývá z výše uvedených odstavců, doznaly videokamery v průběhu minulého 

století  značných změn.  Oproti  velkým, těžkým a technicky nedokonalým kamerám nabízí 

dnešní  trh  malá  a  lehká  zařízení  s velmi  kvalitním záznamem.  Dokonce  i  skryté  kamery 

umístěné  v perech  již  nejsou pouze  filmovou rekvizitou,  ale  lze  si  je  zcela  běžně  koupit 

ve vybraných  obchodech.  Technickým  rozvojem  neprošly  pouze  videokamery 

a jejich záznamová  zařízení  jako  taková,  ale  i  jejich  jednotlivé  komponenty  propůjčující 

kamerovým  systémům  specifické  funkce,  díky  kterým  lze  pozorování  přizpůsobit 

sledovanému objektu. O těchto komponentech bude podrobněji pojednáno v druhé kapitole 

této diplomové práce.

1.2. Historie zavádění kamerových systémů za účelem monitoringu

Kamerové systémy byly za účelem monitorování prostoru a osob nejprve instalovány 

na veřejně přístupných místech a byly provozovány výhradně státem, popřípadě příslušnou 

obcí. Důvodem pro jejich zavedení byla zejména snaha zajistit větší bezpečnost ve vybraných 

lokalitách za současného snížení zátěže jiných subjektů pečující o bezpečnost lidí (především 

městské policie). Nové chápání pojmu bezpečnost, stejně jako změnu v konceptu a rozsahu 

kamerového sledování, přinesly teroristické útoky na Světové obchodní centrum v New Yorku 

z 11.  září  2001.  Po této  události  došlo  k prudkému nárůstu  počtu videokamer  na letištích, 

hlubin-digitalni-kamery-jak-pracuje-digitalni-kamera-12943.
6 HINKEL,  Ralf.  Report:  Videoüberwachung:  Eine  kurze  Geschichte  der  Videoüberwachung.  In: Tom
´sHARDWARE:  The  authority  on  tech [online].  2005  [cit.  2017-03-15].  Dostupné  z: 
http://www.tomshardware.de/report-videoueberwachung,testberichte-1173-2.html.
7 Co je IP kamera. In: SECURIA [online]. 2015 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: https://securia.cz/informace-o-
bezpecnostnich-systemech/225-ip-kamery-co-to-je.
8 Jaký je rozdíl mezi IP (digitálním) a analogovým kamerovým systémem?  In: HEROS [online]. 2017 [cit. 2017-
03-15].  Dostupné  z:  http://www.heros.cz/poradna/technicka-ostraha/jaky-je-rozdil-mezi-ip-digitalnim-a-
analogovym-kamerovym-systemem/.
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na vlakových a autobusových nádraží či ve stanicích metra, které umožňují identifikaci osob 

či využívají biometrický systém kontroly.9

První zaznamenané zavedení videokamer pro účely bezpečnosti lze nalézt v roce 1942 

ve  středisku  pro  vývoj  raket  V-2 Peenemünde  v Německu.10 Na  veřejném  prostranství 

se pak objevily v roce 1956, kdy došlo k nainstalování 125 kamer v londýnských ulicích.11 

První  videokamery  monitorující  silniční  provoz  byly  uvedeny  do  provozu  v roce  1958 

v Mnichově a  v 60.  letech následovala města  Hannover  a  Hamburk,  která  poprvé zavedla 

kamery sledující veřejná prostranství nepřetržitě.12

V České republice se začaly využívat první kamerové systémy monitorující veřejná 

prostranství13 teprve až v 90. letech minulého století.14 V současnosti je jejich cílem zejména 

přispět  k prevenci  kriminality  a  napomáhat  při  objasňování  přestupků  a  trestných  činů 

prostřednictvím identifikace osob, ale i samotným zaznamenáním těchto aktivit, které značně 

ulehčuje  postup  při  dokazování  v následném  správním  či  trestním  řízení.  Již  samotná 

přítomnost  kamer  působí  na  chování  lidí,  a  to  tak,  že  odrazuje  potenciální  zloděje 

a další zločince  od  provedení  jejich  plánu.  Tento  tzv.  „odstrašující  psychologický  efekt“ 

se uplatňuje především při instalaci napodobenin videokamer, které pak mají stejný účinek 

jako kamery skutečné.15 Videokamery u velkých křižovatek  a  na významných dopravních 

tepnách informují o aktuální průjezdnosti daných míst, čímž dávají řidičům možnost vyhnout 

se zácpám a zlepšují tak dopravní situaci v centrech měst. Pokud se na monitorované ulici, 

křižovatce  či  v monitorovaném objektu  stane  jakákoli  nehoda,  dozvědí  se  o  ní  záchranné 

složky díky sledovacím systémům velmi rychle a na základě poskytnutých informací mohou 

okamžitě  vyhodnotit  danou  situaci  a  lépe  tak  koordinovat  případnou  záchrannou  akci. 

9 ZEMAN,  Petr.  Zpravodajské  služby  po  11.  září. Obrana  a  strategie [online].  2002.  [cit.  2017-03-17]. 
DOI: 10.3849/1802-7199.  Dostupné  z:  http://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2002/1-
2002/zpravodajske-sluzby-po-11-zari.html#.WMw7eG81_IU, či
Svobodu místo strachu!: Tisková zpráva Iuridicum Remedium, 2008. In: Britské listy [online]. [cit. 2017-03-17]. 
Dostupné z: http://blisty.cz/art/42688.html.
10 DORNBERGER,  Walter. V-2:  The  Nazi  Rocket  Weapon.  New  York:  Ballantine  Books,  1954.  ASIN 
B000P6L1ES. S. 14.
11 HINKEL,  Ralf.  Report:  Videoüberwachung:  Eine  kurze  Geschichte  der  Videoüberwachung.  In: Tom
´sHARDWARE:  The  authority  on  tech [online].  2005  [cit.  2017-03-15].  Dostupné  z: 
http://www.tomshardware.de/report-videoueberwachung,testberichte-1173-2.html.
12 Tamtéž.
13 Veřejná prostranství jsou vymezena ustanovením § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):  
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory  
přístupné  každému  bez  omezení,  tedy  sloužící  obecnému  užívání,  a  to  bez  ohledu  na  vlastnictví  k  tomuto  
prostoru.“
14 KONÍČEK,  Tomáš,  KŘEČEK,  Stanislav  a  KOCÁBEK,  Pavel. Městské  kamerové  dohlížecí  systémy. 
Praha: Themis, 2002. ISBN 80-731-2009-7. S. 2.
15 Jako  příklad  odstrašujícího  účinku  videokamer  lze  uvést  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu 
sp. zn. 8 Tdo 1126/2009 ze dne 30. 9. 2009, ve kterém soud konstatuje, že trestný čin znásilnění nebyl dokonán,  
ale  zůstal  pouze  ve  stadiu  pokusu,  a  to  „jen  proto,  že  poškozená  upozornila  obviněného  na  existenci  
kamer ve výtahu, čehož se obviněný zalekl a svůj záměr nedokončil.“
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Městské kamerové systémy přispívají i  k efektivnějšímu rozvržení lidských sil,  neboť jsou 

způsobilé  nahradit  člověka  v jeho  dohlížecí  činnosti.  Díky  tomu  lze  policisty,  strážníky, 

ale například i celníky, vězeňské dozorce a další osoby přesunout na jiná místa, a tím zvýšit 

či rozšířit jejich faktickou působnost.16

Z českých  křižovatek  a  ulic  se  kamerové  systémy  rozšířily  i  do  dalších  míst, 

jež se vyznačují  přítomností  vysokého  počtu  osob  a  u  kterých  existuje  veřejný  zájem 

na zajištění  jejich bezpečnosti.  Příkladem lze uvést  veřejně přístupná místa17 jako městské 

a státní úřady, obchodní centra a obchody, banky, zdravotnická zařízení a v neposlední řadě 

i zařízení školská, ve kterých se stále častěji diskutuje o videokamerách jako o prostředku 

efektivnějšího zabezpečení ochrany žáků.

Vzhledem  k širokému  užití  kamerových  systémů  a  jejich  efektivnosti18 počet 

videokamer  v českých městech stále  stoupá.  Celkový počet  kamer  monitorujících veřejně 

přístupná místa v České republice není znám, odhaduje se ale na několik tisíc.  V samotné 

Praze je nainstalováno 924 videokamer,19 v Brně pak sleduje dění na ulicích 136 dohlížecích 

zařízení.20 V porovnání s jinými státy je množství videokamer v České republice velmi malé. 

Odhaduje  se,  že  v Německu  je  k pozorování  silniční  dopravy  a  veřejných  budov  využito 

okolo milionu kamer,21 přičemž v pouze v Berlíně jich lze nalézt okolo 15 000.22 Jako největší 

16 KONÍČEK,  Tomáš,  KŘEČEK,  Stanislav  a  KOCÁBEK,  Pavel. Městské  kamerové  dohlížecí  systémy. 
Praha: Themis, 2002. ISBN 80-731-2009-7. S. 10 a 77.
17 Veřejně přístupné místo lze definovat jako „místo, kam má přístup široký okruh lidí individuálně neurčených  
a  kde  se  také  zpravidla  více  lidí  zdržuje“,  viz  JANEČKOVÁ,  Eva,  BARTÍK,  Václav  a  KOCÁBEK, 
Pavel. Kamerové  systémy  v  praxi:  právní  režim  z  pohledu  ochrany  osobních  údajů  a  ochrany  osobnosti . 
Praha: Linde, 2011. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-850-5. S. 49
18 O efektivnosti kamerových systémů se dlouhodobě vedou spory. Zastánci videokamer podkládají svá tvrzení  
statistikami o snížení kriminality v určených lokalitách, odpůrci argumentují tím, že se trestná činnost přesouvá 
z centra do jiných míst, a tudíž se nejedná o její snižování, nýbrž jen o její přemisťování. Pro ilustraci lze uvést  
výňatky z dotazníku, kterého se účastnila města používající městské kamerové systémy:
„Brno – Provoz  [městských kamerových dohlížecích systémů] šetří fyzické síly a zkvalitňuje ochranu daných  
lokalit.
Čáslav – Stav kriminality je stejný, zatím nedošlo k výraznému poklesu.
Česká lípa – Snížila se pouliční kriminalita a zvýšila dopravní kázeň ze strany řidičů.
Jablonec nad Nisou – Velmi výrazným způsobem se snížila kriminalita v oblasti  krádeží  motorových vozidel  
a tato se přesunula do oblasti Bedřichova a Jizerských hor.
Žatec – Celkově se snížila kriminalita ve městě a zvýšila se objasněnost kriminality na 53%.“
Uvedený  dotazník  byl  zveřejněn  v publikaci:  KONÍČEK,  Tomáš,  KŘEČEK,  Stanislav  a  KOCÁBEK, 
Pavel. Městské kamerové dohlížecí systémy. Praha: Themis, 2002. ISBN 80-731-2009-7. S. 65 a násl.
19 Městský kamerový systém.  In: Praha.eu: portál hlavního města Prahy [online].  Praha: Magistrát  hlavního 
města  Prahy,  2015  [cit.  2017-03-15].  Dostupné  z: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/oddeleni_krizoveho_managementu/mestsky_kamerovy_s
ystem.html
20 Seznam kamer  MKDS.  In: Městská  policie  Brno [online].  Městská  policie  Brno,  2017 [cit.  2017-03-15]. 
Dostupné z: https://www.mpb.cz/kamerovy-system/.
21 ZIEDLER,  Christopher.  Auch  für  private  Überwachungskameras  gelten  strenge  Regeln. 
In: Der Tagesspiegel [online]. 2014 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: http://www.tagesspiegel.de/politik/urteil-des-
europaeischen-gerichtshofs-auch-fuer-private-ueberwachungskameras-gelten-strenge-regeln/11108680.html.
22 ZIEDLER,  Christopher.  Die  Zahl  steigt  stetig:  Rund  15.000  Kameras  überwachen  Berliner  jeden  Tag. 
In: B.Z.  Berlin [online].  Berlín:  B.Z./DPA,  2016  [cit.  2017-03-15].  Dostupné  z:  http://www.bz-
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uživatel  příslušných  dohlížecí  systémů  je  ve  většině  případů  uváděna  Velká Británie 

s 5,9 miliony videokamer v celé zemi23 a s 420 000 v samotném Londýně. Podle posledních 

odhadů předčil Londýn pouze Peking s 470 000 videokamerami.24

Dané  množství  několikanásobně  zvyšují  videokamery  instalované  soukromými 

subjekty.  Podle  Výroční  zprávy  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů  za  rok  2016 

je v současnosti u daného úřadu zaznamenáno celkem 3 673 subjektů,25 které prostřednictvím 

kamerových  systémů  zpracovávají  osobní  údaje.  Je  však  třeba  uvést,  že  dané  číslo 

nereflektuje  videokamery,  které  se  registrovat  nemusí  (kamery  nepořizující  záznam 

a kamery, na  jejichž  provozování  se  vztahuje  výjimka  dle  ustanovení  § 18  odst.  1 

zákona č. 101/2000 Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů),  a  dohlížecí  systémy, 

jež jsou neregistrované, ačkoli by být měly.

Díky změně jejich technických vlastností, rozměrů a především jejich nízké pořizovací 

ceně nacházely videokamery postupně od 90. let minulého století využití i v domácnostech. 

Dnes jsou s pomocí kamer natáčeny radostné okamžiky, oslavy a dovolené jejich uživatelů, 

stejně  jako  i  sledovány  jejich  příjezdové  cesty  k  domu,  zahrady  či  dětské  pokoje. 

Ne vždy však  kamerové  systémy  zachycují  pouze  majetek  a  soukromí  svých  majitelů, 

a tudíž se stávají předmětem soudních sporů.

Jedním  z nejdůležitějších  rozsudků  v dané  problematice  je  rozhodnutí  Nejvyššího 

soudu  sp.  zn.  22  Cdo  1150/99  ze  dne  5.  9.  2000,26 ve  kterém  Nejvyšší  soud  označuje 

„sledování pohledem“ za tzv. imateriální imisi podle § 127 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský  zákoník27 (dále  jen  „obč.  zák.“),  za  podmínek,  že  jde  „o  mimořádnou  situaci,  

při které  by  bylo  soustavně  a  závažným  způsobem  narušováno  soukromí  vlastníka  

nebo uživatele  sousední  nemovitosti;  při  posuzování  věci  je  třeba přihlížet  k  oprávněným  

zájmům  všech  účastníků  řízení.“  Naproti  tomu  ale  za  imisi  „nelze  považovat  samotnou 

berlin.de/berlin/rund-15-000-kameras-ueberwachen-berliner-jeden-tag.
23 BARRETT, David.  One surveillance camera for every 11 people in  Britain,  says CCTV survey.  In: The 
Telegraph [online]. 2013 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/technology/10172298/One-
surveillance-camera-for-every-11-people-in-Britain-says-CCTV-survey.html.
24 KNAVA, Petr.  Beijing  Now Most-Watched City  In  The World;  London And Chicago Look On In  Envy.  
In: PAJIBA [online].  2015  [cit.  2017-03-15].  Dostupné  z:  http://www.pajiba.com/miscellaneous/which-cities-
have-the-widest-cctv-coverage-in-the-world-.php.
25 Úřad pro ochranu osobních údajů. Výroční zpráva 2016. Brno: Nakladatelství MU Brno, 2017. ISBN 978-80-
210-8507-7. S. 75.
26 Publikovaný v časopise Právní rozhledy, č. 1/2001. S. 44.
27 „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by  
vážně  ohrožoval  výkon  jeho  práv.  Proto  zejména  nesmí  ohrozit  sousedovu  stavbu  nebo pozemek  úpravami  
pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby  
nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem,  
plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata  
vnikat  na sousedící  pozemek a nešetrně,  popřípadě v nevhodné roční  době odstraňovat ze své půdy kořeny  
stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.“
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možnost nahlížet do okna v sousední budově, zejména jde-li o budovu umístěnou v souvislé  

zástavbě.“  Ke  stejnému  závěru  dospěl  Nejvyšší  soud  i  ve  svém  dalším  rozhodnutí 

sp. zn. 22 Cdo  1629/99  ze  dne  12. 12.  2000,28 v němž  navíc  uvedl  nejen  možné  příklady 

neoprávněného sledování pohledem: „zpravidla by šlo o případy, kdy vlastnické právo by bylo  

zneužíváno  k  nahlížení  do  sousední  nemovitosti  za  účelem  narušování  soukromí  sousedů  

anebo  by  došlo  ke  stavební  změně,  umožňující  nahlížení  do  dosud  uzavřených  prostor,  

přičemž tuto změnu by neodůvodňovaly oprávněné zájmy toho, kdo změnu provedl“, ale i tezi, 

podle  které  je  ponecháno na  člověku,  jenž  „se  cítí  být  obtěžován pohledem,  aby  provedl  

opatření,  která  by  tomuto  obtěžování  zabránila.“  Tuto  myšlenku  opírá  Nejvyšší  soud 

o dlouhodobě zavedenou praxi v podobě „pořizování záclon, závěsů, žaluzií, neprůhledných  

plotů apod. těmi,  kdo nechtějí  být  takto obtěžováni,  nikoliv  těmi,  kdo by mohli  do domů,  

příp. jiných nemovitostí nahlížet.“

Uvedený výklad platí i pro fotografování a filmování osob, neboť jak uvedl Nejvyšší 

soud ve svém rozsudku sp. zn. 22 Cdo 583/2011 ze dne 30. 10. 201229 „jde totiž v jistém 

smyslu  o  obtěžování  pohledem,  umocněné  tím,  že  tento  pohled  je  zachycen  technickými  

prostředky.  Lze  proto  konstatovat,  že  je-li  fotografováním  nebo  pořizováním  jiného  

obrazového  záznamu  soustavně  a  závažným  způsobem  narušováno  soukromí  vlastníka  

nebo uživatele  nemovitosti,  jde  o  imisi  ve  smyslu  §  127  odst.  1  obč.  zák.“  Ochrany 

před neoprávněným  sledováním  se  lze  dle  téhož  rozhodnutí  domáhat  nejen  na  základě 

zmíněného ustanovení § 127 odst. 1 obč. zák., ale i § 11 a násl. obč. zák. upravující ochranu 

osobnosti.

Ačkoli se výše uvedený výklad vztahuje k ustanovením obč. zák., lze jej zcela jistě 

aplikovat  i  po  rekodifikaci  soukromého  práva,  jež  vyústila  v přijetí  nového  občanského 

zákoníku30 (dále jen „občanský zákoník“), poněvadž znění § 127 odst. 1 obč. zák. odpovídá 

příslušným ustanovením „nového“ občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 1012 

a § 1013 odst. 1.

Dle  judikatury  Nejvyššího  soudu  představuje  sledování  pomocí  videokamery 

včetně pořizování  videozáznamu  zásah  do  práva  na  nedotknutelnost  soukromí,  do  práva 

na zachování  lidské  důstojnosti,  osobní  cti,  dobré  pověsti  a  ochranu  jména, 

stejně jako do práva  na  ochranu  soukromého  a  rodinného  života,  která  jsou  zakotvena 

v čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 a 2 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práva a svobod,31 

28 Publikovaný v časopise Právní rozhledy, č. 7/2001. S. 337.
29 Publikovaný pod č. 48/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
30 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
31 Judikováno v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 843/2015 ze dne 14. 7. 2015.
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před  kterým je zaručena  ochrana  v případě,  že  je  neoprávněný.  Neoprávněnost  nespočívá 

v samotné existenci takového pozorování, ale v jeho rozsahu a trvání, popř. v účelu instalace 

videokamer.  Pokud  je  sledování  prováděno  soustavně  a  zasahuje  závažným  způsobem 

do soukromí jiné osoby či by jediným cílem kamer bylo narušit dané soukromí, poskytuje 

právní řád proti těmto aktivitám příslušnou právní ochranu. Příkladem může být soudní řízení 

sp. zn. 7  To  48/2015  ze  dne  12.  2.  2015  rozhodované  Krajským  soudem  v Brně, 

jehož předmětem bylo  instalování  skryté  videokamery za  jednosměrné  zrcadlo  v koupelně 

bytu, který obviněný permanentně pronajímal.

V ostatních  případech musí  převážit  ať  už  veřejný  či  soukromý zájem jiné  osoby, 

který by  zavedení  kamer  ospravedlňoval,  což  jsou  zejména  situace,  ve  kterých  slouží 

videozáznam  jako  důkaz.  Pro  ilustraci  lze  uvést  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu 

sp. zn. 7 Tdo 1162/2016  ze  dne  14.  9.  2016,  ve  kterém  byl  použit  kamerový  záznam 

k prokázání  porušení  zákazu  řízení  motorových  vozidel,  a  tudíž  „[p]ořízení  kamerového  

záznamu … mělo legitimní opodstatnění a rozhodně nebylo žádným nepřiměřeným zásahem  

do práva obviněného na nedotknutelnost soukromí, resp. do jeho práva na zachování lidské  

důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu jeho jména (čl. 7, čl. 10 Listiny základních  

práv a svobod) …“, či jeho další rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 5264/2014 ze dne 3. 8. 2016, 

ve kterém  videozáznam  posloužil  k prokázání  neoprávněného  užívání  pozemku  sousedy. 

Přípustnost videozáznamu odůvodnil Nejvyšší soud tím, že „kamerové záznamy i fotografie  

… nezachycují dům ve vlastnictví žalobců, a pokud jej zachycují, tak pouze v pozadí, případně  

jako část v detailu na fotografiích, jimiž se snaží prokázat, že na dům navazující pozemek  

žalovaných  … je  užíván  žalobci. Kamerové  záznamy a  fotografie  slouží  toliko  pro  účely  

opatření  důkazů pro  správní  a  soudní  řízení  vedená  žalovanými  v  souvislosti  s  tvrzeným  

protiprávním jednáním žalobců, přičemž zejména v soudním řízení se žalovaným podařilo  

prokázat, že žalobci užívají pozemek žalovaných parc. č. 711 a … parc. č. 26/1, když si na ně  

ukládají věci, vstupují na ně, vjíždí na ně apod.“

2. Zavádění kamerového systému na pracovišti

Ze stejných důvodů, které vedly k využívání videokamer v domácnostech (technický 

pokrok  a  nízká  pořizovací  cena),  se  kamerové  systémy  rozšířily  i  na  pracoviště. 

I zde se ve videokamerách střetávají  dva odlišné zájmy osoby sledující  a osoby sledované, 

tedy  zájmy  zaměstnavatele  a  zaměstnance.  Zaměstnavatelovým  úmyslem  je  pomocí 

sledovacích systémů chránit svůj majetek a současně dohlížet na efektivní plnění pracovních 
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úkolů  zaměstnanci.  Zaměstnanec  naopak  spatřuje  v objektivech  videokamer  narušení 

nejen jeho  ústavně  zaručeného  soukromí  a  s tím  spojených  práv,  ale  i  jeho  důvěry 

k zaměstnavateli,  jež  může vést  až k vzniku nezdravého stresujícího pracovního prostředí. 

Při posuzování této problematiky je nutné pečlivě zvážit všechny aspekty pozorování a zájmy 

zainteresovaných stran,  neboť nalezení hranice mezi přípustností  a nepřípustností  určitého 

dohlížecího systému je obtížná, a to především proto, že se neustále pohybuje v závislosti 

na technickém  vývoji  videokamer  a  na  konkrétních  podmínkách  každého  jednotlivého 

případu kamerového sledování zaměstnance.

2.1. Vymezení základních pojmů

2.1.1. Pracoviště zaměstnance

Určení  místa  výkonu  práce  je  jednou  z podstatných  náležitostí  pracovní  smlouvy, 

na které  se  zaměstnanec  se  zaměstnavatelem  musí  dohodnout,  aby  došlo  ke  vzniku 

pracovního  poměru.  V pracovní  smlouvě  lze  obvykle  dohodnout  i  více  než  jedno  místo 

výkonu  práce,32 přičemž  v rozsahu  jeho  vymezení  nejsou  smluvní  strany  omezeny.33 

Místo výkonu práce  lze  charakterizovat  jako  „prostor,  ve  kterém má být  vykonáván  druh  

práce  sjednaný  v pracovní  smlouvě,“34 které  může  být  sjednáno  jako  adresa  sídla 

zaměstnavatele,  území  obce,  kraje  či  dokonce  i  jako  území  celé  České  republiky. 

Naproti tomu pracoviště označuje místo, ve kterém je zaměstnanec povinen vykonávat práci, 

daleko  konkrétněji,  přesněji  a  prostorově  úžeji.  Dané  pravidlo  judikoval  Nejvyšší  soud 

ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 4596/2014 ze dne 26. 11. 2015, ve kterém Nejvyšší soud 

vymezil místo výkonu práce jako „obec, kraj, území ČR, organizační jednotka nebo jinak  

určené  místo,  v  němž  se  zaměstnanec  v  pracovní  smlouvě  zavázal  konat  práci  

pro zaměstnavatele“ a pracoviště definoval jako „místo, kde zaměstnanec plní podle pokynů  

zaměstnavatele své pracovní úkoly.“ Pracovištěm se tedy rozumí „určitý ohraničený prostor  

nebo  organizační  složka,  ve  kterých  zaměstnanec  dohodnutou  práci  vykonává.  Například  

dílna, provoz, cech, sklad, kancelář, oddělení, účtárna apod.“35

32 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky sp. zn. 6 Cz 30/70 ze dne 22. 6. 1970,  
publikované se Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10/1971: „V pracovnej zmluve možno dohodnúť viac  
než jedno miesto výkonu práce.“
33 Místo výkonu může být sjednáno velmi široce (např. celý kraj). Viz KAHLE, Bohuslav: Komentář k § 152. 
In: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. S. 340.
34 HŮRKA, Petr:  Komentář k § 34. In: HŮRKA, Petr, ELIÁŠ, Karel. Zákoník práce a související ustanovení  
občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1.1.2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, c2014. 
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7263-857-4. S. 142.
35 VYSOKAJOVÁ, Margerita:  Komentář k § 34. In:  VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 
5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. S. 50.
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Z výše  uvedené  definice  vyplývá,  že  za  pracoviště  je  nutné  považovat  i  místo, 

kam byl zaměstnanec zaměstnavatelem dočasně vyslán či přeložen za účelem výkonu práce, 

ačkoli se toto  místo  neshoduje  s místem  výkonu  práce  (popř.  s pracovištěm)  stanoveným 

v pracovní  smlouvě,  neboť  i  zde  je  zaměstnanec  povinen  vykonávat  sjednanou  práci 

dle pokynů svého zaměstnavatele.

Pracoviště tedy může představovat různorodou škálu míst,  ve kterých zaměstnanec 

vykonává  svou  práci.  Mezi  klasické  prostory  patří  kanceláře  společností,  prostory  skladů 

anebo staveniště. Pracovištěm je ale i kabina nákladního automobilu, sedadlo řidiče autobusu 

a na něj navazující prostor či automobil taxi služby. I když se za sjednané místo výkonu práce 

pokládá vždy sídlo společnosti, z níž se tato doprava (popř. služba) operativně řídí,36 splňují 

nepochybně dané prostory definici pracoviště,37 a tudíž i zde instalovaná kamerová zařízení 

podléhají stejné právní úpravě jako videokamery v kancelářích.

2.1.2. Kamerový systém

V současné době není kamerový systém38 v právním řádu České republiky definován. 

Jediné  relevantní  vymezení  tohoto  pojmu  poskytuje  Komentář  k Zásadám  provozování 

kamerového  systému  z  hlediska  zákona  o  ochraně  osobních  údajů  vydaný  v roce  2006 

Úřadem pro ochranu osobních údajů,39 ve kterém je kamerový systém v obecné rovině chápán 

jako  „automaticky  provozovaný  stálý  technický  systém  umožňující  pořizovat  a  uchovávat  

zvukové,  obrazové  nebo  jiné  záznamy ze  sledovaných  míst,  a  to  např.  formou  pasivního  

monitorování  prostoru  nebo  pořizování  cílených  záběrů  (zachycování  pohybu)  

anebo reportážním způsobem.“

Základní dělení kamerových systémů spočívá v tom, zda jsou vybaveny záznamovým 

zařízením  či  nikoli.  I  dnes  se  můžeme  setkat  s dohlížecími  systémy,  které  nenahrávají, 

nýbrž pouze  přenášejí  jimi  sledované dění  na  obrazovky  příslušných počítačů.  K zajištění 

jejich efektivity musí být u monitoru neustále přítomna určitá osoba (většinou zaměstnanec 

bezpečnostní agentury), jež by analyzovala přenášený kamerový záznam a v případě potřeby 

učinila  adekvátní  kroky.  Nejen  zvýšené  náklady  vynaložené  na  pracovníky  obsluhující 

monitory videokamer, ale i nemožnost následného užití kamerového záznamu jsou příčinou, 

36 Srov.  Rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  Československé  socialistické  republiky  sp.  zn.  6  Cz  79/68 
ze dne 31. 10. 1968,  publikované  se  Sbírce  soudních  rozhodnutí  a  stanovisek  č.  63/1969:  „Miestom výkonu  
práce vodiča autobusovej dopravy nie je konkrétna dopravná linka, ale sídlo dopravného závodu, z ktorého  
sa táto doprava operatívne riadi.“
37 To osvědčuje nejen rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1822/2013 ze dne 29. 10. 2014, ve kterém 
byl pojem „pracoviště“ použit v souvislosti s prostorem řidiče autobusu.
38 Kamerový  systém  je  též  označován  zkratkou  CCTV  (Closed  Circuit  Television,  v překladu  „uzavřený 
televizní okruh“).
39 Dostupný z https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1103&p1=1103#kamery.
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proč se kamerové systémy bez nahrávání objevují v praxi jen ojediněle.40 V poslední době 

se však  objevuje  nový  trend  ve  sledování  zaměstnanců  bez  záznamového  zařízení, 

a to v podobě  online  monitoringu  pomocí  mobilních  aplikací,  které  se  dokážou  propojit 

s příslušnými  statickými  či  webovými  videokamerami.  Zaměstnavatel  tak  může 

v reálném čase  pozorovat  zaměstnance  odkudkoli  ve  světě,  neboť  jediným  předpokladem 

daného sledování je internetové připojení.

Daleko  častější  jsou  dohlížecí  systémy  vybavené  záznamovým  zařízením, 

a to jak obrazovým,  tak  i  zvukovým,  které  umožňuje  využít  celý  potenciál  kamerového 

sledování.  Záznam  se  ukládá  buď  na  pásku  hmotného  nosiče  (např.  VHS  kazet) 

anebo je uchováván  jako  soubor  digitálních  dat.  Díky  přesnosti  a  dlouhé  životnosti  dat 

využívají  dnešní  kamerové  systémy  v drtivé  většině  digitální  způsob  zápisu  obrazu. 

Z důvodu sběru velkého množství  dat  ukládají  zaměstnavatelé  tyto digitální  zápisy obrazů 

povětšinou na tzv. cloudová úložiště, tedy na internetové servery umožňující vzdálený přístup. 

Cloudová úložiště může vytvořit a spravovat buď každý sám, a to pomocí chytrých datových 

úložišť, zkráceně NAS (Network Attached Storage), která jsou dnes běžně dostupná ke koupi, 

anebo  lze  využít  internetové  služby  nabízené  např.  společností  Microsoft  či  Google 

(služba OneDrive, Dropbox a Google Drive).

Videozáznam z kamerových systémů se ve většině případů neuchovává jako souvislý 

tok dat, ale jako řada jednotlivých snímků. To znamená, že výsledný kamerový záznam tvoří 

sled  fotografií  pořizovaných  daným  systémem  s frekvencí  dvou  snímků  za  sekundu, 

jež podle odborníků zcela vyhovuje účelu běžného bezpečnostního pozorování. V naléhavých 

případech lze zvýšit frekvenci ukládání snímků až na padesát a půl snímků za vteřinu.41

Jednotlivé  videokamery  mohou  být  rovněž  vybaveny  různými  technickými 

a optickými komponenty,  které jim propůjčují  určité vlastnosti.  Nejčastější  součástí  kamer 

jsou optické zoomy, s jejichž pomocí dokážou kamery zachytit  detailní  obraz i  na velkou 

vzdálenost.  S 26x  optickým zoomem lze  dokonce  detailně  zaznamenat  objekt  pozorování 

až na vzdálenost půl kilometru. Pro lepší výkon sledovacích zařízení v noci jsou videokamery 

vybaveny  infračerveným  filtrem,  který  je  přes  den  vypnutý  a  aktivuje  se  automaticky 

až za setmění.42

40 BURIAN, David. Provozování kamerových systémů: metodika pro splnění základních povinností ukládaných  
zákonem o ochraně osobních údajů. Brno, 2012: Pro Úřad pro ochranu osobních údajů vydala Masarykova 
univerzita. ISBN 978-80-210-6017-3. S. 9.
41 JAPPEL,  Ctibor.  Pouliční  kamery  sledují  každý  náš  krok.  Jak  fungují? In: Technet-cz [online].  2005 
[cit. 2017-03-15].  Dostupné  z:  http://technet.idnes.cz/poulicni-kamery-sleduji-kazdy-nas-krok-jak-funguji-
f8d-/tec_reportaze.aspx?c=A051129_192229_tec_checktech_cti.
42 Tamtéž.
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Objektiv kamer nemusí sledovat pouze jedno místo, ale může se otáčet po předem 

určené trajektorii (tzv. trasování) či může být přímo ovládán pracovníkem v řídící místnosti 

pomocí joysticku.43 Pokud však osoba zavádějící dohlížecí systém nechce, aby bylo možné 

vypozorovat,  co  kamera  v daný  okamžik  snímá,  může  využít  outdoorovou  videokameru, 

jež se podobá pouliční lampě. Toto zařízení má optické vybavení ukryté za tónovaným sklem, 

které  neumožňuje  zjistit,  kam  objektiv  kamery  míří.  Další  její  výhodou  je  stoprocentní 

pohyblivost zabudovaného aparátu umožňující otáčení kamery až o 360° kolem své vlastní 

osy.

Dohlížecí systémy mohou obsahovat i videosenzory pohybu. Kamery s těmito senzory 

sledují vytyčený prostor, ve kterém by se nikdo za normálních okolností pohybovat neměl. 

V případě, že se v daném prostranství objeví nějaká osoba, způsobí svým pohybem změnu 

kontrastu v obraze, jež zachytí dané videosenzory, a systém pak následně vyšle svému správci 

výstražný signál. Reakci systému však může způsobit i změna kontrastu vyvolaná přechodem 

mraku  po  jasné  obloze,  pohybem  stromů  ve  větru  či  přítomností  menších  zvířat,44 

na což je třeba brát při seřizování senzorů pohybu ohled. Videokamery s uvedenými funkcemi 

se užívají rovněž k vytváření „neviditelných plotů“ (tzv. ochranných zón) kolem památek45 

či přírodních útvarů.

V současnosti se dovedou videokamery nejen pasivně otáčet po předem stanoveném 

okruhu,  ale  i  aktivně „pronásledovat“ objekt  pozorování.  Jestliže optické senzory přijmou 

určitý impuls (např.  otevření dveří),  uvede se v činnost  modul,  který povede kameru tak, 

aby sledovala objekt pohybující se v jejím zorném poli a současně pořizovala detailní obraz 

tohoto  objektu  s použitím  zoomu  (příkladem  objektu  sledování  může  být  zaměstnanec, 

který se  ocitl  v prostoru  monitorovaném  takovouto  kamerou,  přičemž  kamera 

ho svým objektivem bude provázet od počátku až do samého okraje jejího zorného pole). 

Popisovaný  typ  videokamer  je  používán  zejména  v interiérech,  protože  ve  venkovním 

prostředí je příliš mnoho pohybujících se podnětů, které by tuto kameru neúměrně zatěžovaly, 

neboť sama neumí vyhodnotit, jaké objekty sledovat má a jaké nikoli.46

43 Tamtéž.
44 KONÍČEK,  Tomáš,  KŘEČEK,  Stanislav  a  KOCÁBEK,  Pavel. Městské  kamerové  dohlížecí  systémy. 
Praha: Themis, 2002. ISBN 80-731-2009-7. S. 80 - 82.
45 K vytváření ochranných zón kolem památek využívá videokamery s detektory pohybu i hlavní město Praha, 
a to konkrétně k ochraně nejcennějších soch na Karlově mostě, sochy sv. Václava nebo Staroměstského orloje. 
Dostupné z: http://www.praha.eu/public/c2/33/f6/772876_62687_MKS_8._10.pdf.
46 JAPPEL, Ctibor.  Pouliční  kamery sledují  každý náš krok.  Jak fungují? In: Technet-cz [online].  2005 [cit. 
2017-03-15].  Dostupné  z:  http://technet.idnes.cz/poulicni-kamery-sleduji-kazdy-nas-krok-jak-funguji-
f8d-/tec_reportaze.aspx?c=A051129_192229_tec_checktech_cti.
Definici této funkce videokamer lze nalézt pod názvem AutoTrack v referenční příručce společnosti BOSCH 
Modulární  kamerový  systém  AutoDome na  straně  32  dostupné  z: 
http://resource.boschsecurity.com/documents/AutoDome_Sales_Reference_Guide_csCZ_2389498507.pdf.
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Ještě  vyšší  úrovně  technického  vývoje  dosáhly  videokamery,  které  samy  dokážou 

rozlišit nestandardní chování od chování zcela běžného. Daná monitorovací zařízení hodnotí 

pohyb jednotlivých objektů pozorování podle předem zadaných vzorců chování a v situaci, 

kdy detekují podezřelé aktivity, upozorní na ně příslušnou obsluhu systému, která rozhodne 

o dalším postupu. Na základě tohoto principu jsou pak identifikovány osoby zdržující se delší 

dobu u bankomatů, neboť představují potenciální zloděje, či skupiny osob postávajících u zdí 

domů, jež jsou podezírány z trestného činu sprejerství.47

Stále  častěji  se  dnes  při  identifikaci  osob  využívají  tzv.  „inteligentní  kontrolní  

přístupové systémy“ založené na principu biometrické videoanalýzy.48 Biometrie je metoda, 

která  díky  existenci  ojedinělých  a  nezaměnitelných  fyzikálních  a  tělesných  charakteristik 

každého člověka (např. otisk prstu, tvar obličeje, oční sítnice, hlas apod.) dokáže rozpoznat 

identitu snímaných osob. Této technologie se používá zejména k ověření totožnosti oprávněné 

osoby  při  vstupu  do  zabezpečených  objektů,  při  vydávání  větší  finanční  hotovosti, 

při přihlašování  se  do  počítačů  a  jiných  systémů  či  při  policejním  vyšetřování.  Výhodou 

biometrické videoanalýzy je rychlost (k verifikaci osoby dojde do 1 sekundy) a bezdotykovost 

dané  metody.  Videokamera  dokáže  identifikovat  i  obličej  pohybujícího  se  člověka, 

neboť vytvoří  celou  sérii  snímků  daného  jedince,  z nichž  vybere  pouze  obrazy 

s jeho biometrickými  znaky,  které  následně  analyzuje.  To podstatně  urychluje  celý  proces 

ověřování, neboť již není potřeba, aby při zjišťování totožnosti příslušná osoba nastavovala 

svůj obličej před skenovací zařízení. Rovněž je systém schopen rozlišit živou tvář člověka 

od masek  anebo  fotografií,  a  to  na  základě  jemných  intrinsických  pohybů  obličeje, 

jako je kupříkladu  mimika,  pohyb  rtů  nebo  očí.  Zaznamená-li  kamera  tento  pohyb, 

teprve pak přikročí k identifikaci osoby.49

Sledovací zařízení mohou být vybavena i mikrofony, které detekují zvuky, jež mohou 

svědčit  o  potenciálním  nebezpečí.  Už  dnes  fungují  v centru  Prahy  videokamery, 

které v případě  zachycení  křiku  vyšlou  signál  operátorovi,  aby  zkontroloval  příslušné 

monitory.50

47 Trestný čin sprejerství je v českém právním řádu upraven v § 228 odst. 2 zákona č.  40/2009 Sb., trestní 
zákoník.
Srov. HNÍKOVÁ, Eva.  Tisíce kamer už zkoumají i vaše chování. Venku i v obchodě.  In: Aktuálně.cz [online]. 
2014  [cit.  2017-03-15].  Dostupné  z:  https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/dohledove-kamery-sledovaci-
system/r~40a8eaaac6d511e391780025900fea04/?redirected=1489588764.
48 KONÍČEK,  Tomáš,  KŘEČEK,  Stanislav  a  KOCÁBEK,  Pavel. Městské  kamerové  dohlížecí  systémy. 
Praha: Themis, 2002. ISBN 80-731-2009-7. S. 77.
49 Tamtéž. S. 78.
50 HNÍKOVÁ, Eva. Tisíce kamer už zkoumají i vaše chování. Venku i v obchodě. In: Aktuálně.cz [online]. 2014 
[cit.  2017-03-15].  Dostupné  z:  https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/dohledove-kamery-sledovaci-
system/r~40a8eaaac6d511e391780025900fea04/?redirected=1489588764.
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Opačnou tendenci, tedy zachycovat méně než více, sledují tzv. vymaskované zóny.51 

Moderní kamerové systémy umožňují určit v zorném poli videokamer místa, která se budou 

na  monitorech  zobrazovat  začerněná,  čímž  bude  snížen  dopad  kamer  do  soukromí  osob. 

Typickými  příklady  ztmavených  míst  jsou  pozemky  a  zahrady  sousedů,  okna  bytů, 

ale i pracovní stoly zaměstnanců.

Specifickou  skupinou  videokamer  jsou  v souvislosti  se  sledováním  zaměstnanců 

webové  kamery  a  kamery  umístěné  v automobilech  taxislužby.52 Webkamery  mohou 

na jednu stranu  velmi  usnadnit  zaměstnancům  práci,  a  to  díky  videohovorům 

a videokonferencím,  které  snadno  dovedou  zprostředkovat  jednání  mezi  osobami 

nacházejícími  se  v dané  chvíli  na jiných  místech,  čímž  šetří  čas  a  energii  zaměstnanců 

a finanční  prostředky  zaměstnavatelů.  Na  druhou  stranu  představují  potenciální  riziko 

pro soukromí  zaměstnance,  protože jejich prostřednictvím  získává  zaměstnavatel  prakticky 

kdykoli  a odkudkoli  informace o tom, jak se daný zaměstnanec na svém pracovišti chová, 

neboť  většina  povolání  je  dnes  více  či méně  spjata  s užíváním  počítačů. 

Stejně jako webkamery mají minikamery v automobilech taxislužby pozitivní, ale i negativní 

vliv.  Videokamery  zabírající  řidiče  i zákazníka  odrazují  od  přepadávání  řidičů  a  zvyšují 

tak bezpečnost  jejich  práce.  Naopak kamery  nasměrované  na přední  část  vozu  a  vozovku 

napomáhají  k prokazování  viny  při  eventuální  autonehodě  a ulehčují  tak  postavení  řidičů 

taxislužby  v případě,  že  by  po  nich  zaměstnavatel  požadoval  zaplacení  škody  vzniklé 

na automobilu.  Z opačného  pohledu  se  však  řidiči  nacházejí  pod neustálým  dohledem 

objektivů  videokamer,  kterému nelze  nijak  uniknout.  Jisté  zmírnění  kamerového  dohledu 

lze pozorovat  v takovém nastavení  systému,  které  uvádí  videokamery do aktivního režimu 

pouze při zapnutí taxametru, anebo při vyslání nouzového signálu řidičem.53

Jak  je  patrné  z výše  uvedených  odstavců,  jsou  dnešní  videokamery  a  kamerové 

systémy  vybaveny  rozličnými  funkcemi  a  vlastnostmi,  které  se  neustále  zdokonalují 

a vyvíjejí.  Rozlišování  mezi  jednotlivými  druhy  videokamer  je  důležité  při  posuzování 

intenzity  zásahu  do  osobnostních  práv  zaměstnance  konkrétní  kamerou  instalovanou 

na pracovišti  zaměstnavatelem. Naproti  tomu mohou být všechny tyto technické vlastnosti 

dohlížecích systémů využity pro zmírnění  jejich dopadů do soukromé sféry zaměstnanců. 

51 JAPPEL,  Ctibor.  Pouliční  kamery  sledují  každý  náš  krok.  Jak  fungují? In: Technet-cz [online].  2005 
[cit. 2017-03-15].  Dostupné  z:  http://technet.idnes.cz/poulicni-kamery-sleduji-kazdy-nas-krok-jak-funguji-
f8d-/tec_reportaze.aspx?c=A051129_192229_tec_checktech_cti
spolu  s  Příručkou  k videokameře  SID-452P,  která  je  dostupné  z: 
http://adiglobal.cz/iiWWW/docs.nsf/all/3675934B0D404057C125759B00375479/$FILE/kl_sid452p_rev22_cz.p
df.
52 KONÍČEK,  Tomáš,  KŘEČEK,  Stanislav  a  KOCÁBEK,  Pavel. Městské  kamerové  dohlížecí  systémy. 
Praha: Themis, 2002. ISBN 80-731-2009-7. S. 83.
53 Tamtéž. S. 83.
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Příkladem  může  být  již  výše  nastíněné  začernění  určitých  míst  na  pracovišti  či  časově 

omezené nahrávání kamerových záznamů.

2.1.3. Kamerové sledování

V neposlední  řadě  je  nutné  kromě  kamerového  systému  definovat  i  dohled, 

který je prostřednictvím  videokamer  realizován.  I  tento  pojem,  rovněž  jako  pojem 

kamerového  systému,  není  v České  republice  legislativně  upraven,  a  proto  i  zde  najde 

uplatnění  výklad  provedený  Úřadem  pro  ochranu  osobních  údajů  zveřejněný  v Metodice 

úřadu pro provozování kamerových systémů z roku 2012,54 ve které je za kamerové sledování 

označeno „využití dostupných technických prostředků ke generování/snímání obrazu, přenosu  

obrazu a zobrazení obrazu, případně společně obrazu se zvukem.“ Mezi takové technické 

prostředky řadí Úřad pro ochranu osobních údajů kamerové systémy, foto-pasti, webkamery 

a další podobná zařízení.55

2.2. Právní úprava

Zavádění  kamerového  systému  na  pracovišti  není  upraveno  žádným  samostatným 

zákonem  či  jiným  právním  předpisem.  Jeho  instalací  se  zabývají  jednotlivá  ustanovení 

nacházející se v různých zákonech a dokumentech, jež normují oblasti, do kterých dohlížecí 

systémy  zasahují  či  potenciálně  mohou  zasahovat.  Ačkoli  je  zásah  videokamer 

do osobnostních  práv  zaměstnanců  (ale  i  lidí  obecně)  značný,56 jsou  podmínky 

jejich používání upraveny pouze okrajově a velmi všeobecně. Na druhé straně se však jeví 

jako zcela nemožné a současně i nevhodné, požadovat po českém zákonodárci detailní úpravu 

užívání kamerových systémů, protože s rychlým a hlavně nepředvídatelným rozvojem nových 

technologií bude právní předpis vždy o krok pozadu. Tím se otvírá prostor pro judikaturu 

nejvyšších  soudů  České  republiky,  které  jako  jediné  mohou  v mezích  právního  řádu 

nastavovat konkrétní mantinely pro zavedení kamerových systémů.

Na  videokamery  umístěné  na  pracovišti  se  v současnosti  aplikují  právní  normy 

regulující obecné metody monitorování zaměstnanců, do kterých kromě kamerových systémů 

patří  též  i  docházkové systémy,  kontrola  aktivit  na  internetu,  telefonních  hovorů či  SMS 

zpráv, zajišťující ochranu osobnostních práv jedince, a to především ochranu osobních údajů 

a soukromí.  Dané  právní  předpisy  lze  nalézt  na  národní,  evropské  i  mezinárodní  úrovni. 

54 Dostupný z https://www.uoou.cz/files/metodika_provozovani_kamerovych_systemu.pdf.
55 BURIAN, David. Provozování kamerových systémů: metodika pro splnění základních povinností ukládaných  
zákonem o ochraně osobních údajů. Brno, 2012: Pro Úřad pro ochranu osobních údajů vydala Masarykova 
univerzita. ISBN 978-80-210-6017-3. S. 8.
56 Nejen  s ohledem na  množství  shromažďovaných údajů,  ale  i  na  sofistikovanost  a  soustavnost  sledování  
pomocí videokamer.
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Nemalý  vliv  má  i  již  zmíněná  judikatura  českých  nejvyšších  soudů,  ale  i  soudů 

mezinárodních, která slouží jako podpůrný argument či podnět ke změně právních předpisů 

a jež  působí  mnohdy  normativní  silou  svého  druhu.57 V neposlední  řadě  je  nutné  uvést 

i stanoviska  a  metodiky  vydávané  Úřadem  pro  ochranu  osobních  údajů 

(dále též jako „Úřad“), prostřednictvím kterých se Úřad snaží uceleně a přehledně informovat 

uživatele videokamer o jejich povinnostech.58

V případě zavedení videokamer na pracovišti dochází ke střetu protichůdných zájmů 

zaměstnavatele  a  zaměstnance.  Zaměstnavatel  sleduje  zejména  ochranu  svého  majetku 

a kontrolování výkonu zadané práce a za tímto účelem usiluje o co nejširší možný dohled. 

Zaměstnanec se naopak snaží  chránit  své  soukromí,  do kterého videokamery nepochybně 

zasahují, a tudíž je jeho ideálem pracoviště bez videokamer či s monitoringem v co nejmenší 

míře. Dohlížecí systémy však mohou být instalovány i ve prospěch samotných zaměstnanců, 

kdy jejich prostřednictvím plní zaměstnavatel své povinnosti vyplývající z právních předpisů. 

V následujících  odstavcích  této  kapitoly  budou  uváděna  pouze  ta  ustanovení, 

jež jsou základem pro realizaci uvedených záměrů zaměstnavatele a zaměstnance.

2.2.1. Mezinárodní právní úprava

Mezinárodní právní akty ovlivňují v současnosti nezanedbatelnou měrou právní řády 

států,  a  tudíž  je  nelze  při  výčtu  právních  norem  aplikujících  se  na  kamerové  sledování 

zaměstnanců opomenout. Ustanovení mezinárodních dokumentů jsou většinou formulována 

velmi obecně, a to nejen z důvodu, aby mohla postihnout co největší množství konkrétních 

případů, ale i proto, aby byla daná právní úprava přijatelná pro největší počet potenciálních 

signatářů. Tato obecnost v sobě rovněž skýtá možnost použití předmětných norem i na situace 

vzešlé  z technického  rozvoje  a  pokroku.  Mezinárodní  právo  veřejné  nabízí  momentálně 

jen několik málo úmluv vztahujících se k tématu této diplomové práce.  Je jimi především 

Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 

Mezinárodní  pakt  o  hospodářských,  sociálních  a  kulturních  právech  a  v neposlední  řadě 

úmluvy vydané Radou Evropy.

Je třeba uvést, že téměř všechny níže uvedené mezinárodní smlouvy byly podepsány 

právními  předchůdci  České republiky.  Ta je  ale  těmito  mezinárodními  smlouvami  vázána 

ode dne  svého  vzniku,  tedy  od  1.  ledna  1993,  a  to  na  základě  právní  sukcese 

57 KÜHN, Zdeněk. Nová koncepce normativity judikatury obecného soudnictví na pozadí rozhodnutí Ústavního  
soudu. Právní rozhledy, č. 6/2001. S. 265.
58 Stanoviska a metodiky Úřadu pro ochranu osobních údajů nejsou právně závazná, avšak poskytují vodítka 
a výklady pojmů, kterými se Úřad při svém rozhodování řídí, a tím tak působí silou své přesvědčivosti. Je však 
možné odchýlit se v konkrétních případech od těchto stanovisek, pokud jsou pro to dány objektivní důvody.
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do mezinárodních  závazků  svých  předchůdců  uskutečněné  dle  ustanovení  článku 

5 odst. 2 ústavního  zákona  České  národní  rady  č.  4/1993  Sb.,  o  opatřeních  souvisejících 

se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky.59

2.2.1.1. Organizace spojených národů

Cílem  Organizace  spojených  národů  je  nejen  udržování  mezinárodního  míru 

a bezpečnosti,  ale  též rozvíjení  a  prosazování  lidských  práv  v celosvětovém  měřítku. 

Na její půdě vznikly jedny z nejvýznamnějších mezinárodních dokumentů v oblasti lidských 

práv, a to Všeobecná deklarace lidských práv a Mezinárodní Pakty o občanských a politických 

právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Všeobecná  deklarace  lidských  práv (dále  jen  „Deklarace“)  byla  přijata 

dne 10. prosince  1948  Valným  shromážděním  OSN  jako  právně  nezávazný  dokument60 

přinášející,  v reakci  na  dopady  druhé  světové  války,  katalog  základních  lidských  práv 

a svobod. V současnosti představuje tato Deklarace koncepční východisko pro interpretaci, 

aplikaci a tvorbu lidsko-právních aktů přijímaných jak na mezinárodní, tak národní úrovni.

Článek 1 a 3 této Deklarace uvádí, že se „[v]šichni lidé rodí … svobodní a  sobě rovní  

co do důstojnosti a práv“ a že „[k]aždý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.“ 

Zaručení  svobody  a  důstojnosti  každému  jedinci  je  základním  kamenem  ochrany 

jeho osobnosti  a  soukromí,  a  to  jak  v osobním  životě,  tak  na  pracovišti.  Stěžejním 

ustanovením je  pak  článek  12,  jenž  stanoví,  že  „[n]ikdo  nesmí  být  vystaven  svévolnému  

zasahování  do  soukromého  života,  do  rodiny,  domova  nebo  korespondence,  ani  útokům  

na svou  čest  a  pověst.  Každý  má  právo  na  zákonnou  ochranu  proti  takovým  zásahům 

nebo útokům“,  a  který  spolu  s článkem  23  odst.  1  zakotvující  právo  na  spravedlivé 

a uspokojivé  pracovní  podmínky  vytváří  základ  „práv[a] na  respektování  důstojnosti  

na pracovišti  ve  smyslu  nedůvodného  narušování  soukromí  zaměstnance  prostřednictvím  

zpracování jeho osobních údajů (zejména prostředky moderní techniky).“61

Z pohledu  zaměstnavatele  je  relevantním  ustanovením  článek  17  Deklarace, 

který ve dvou odstavcích říká: „Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými.  

59 „Česká republika přebírá práva a závazky neuvedené v čl. 4, které pro Českou a Slovenskou Federativní  
Republiku  ke  dni  jejího  zániku  vyplývaly  z  mezinárodního  práva  s  výjimkou  závazků  České  a  Slovenské  
Federativní Republiky spojených s územím, na které se vztahovala svrchovanost České a Slovenské Federativní  
Republiky, ale nevztahuje se na ně svrchovanost České republiky. Tím nejsou dotčeny nároky České republiky  
vůči  Slovenské  republice  vyplývající  z  plnění  mezinárodněprávních  závazků  České  a  Slovenské  Federativní  
Republiky, které Česká republika převzala podle tohoto ustanovení.“
60 Všeobecné  deklaraci  lidských  práv  je  některými  odborníky  přisuzována  právní  závaznost  odvozená 
od mezinárodního obyčeje, kterým se Úmluva postupně měla stát. Většinovým názorem ale stále zůstává její 
právní nezávaznost.
61 MORÁVEK,  Jakub. Ochrana  osobních  údajů  v  pracovněprávních  vztazích.  Praha:  Wolters  Kluwer 
Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-807-4781-391. S. 85.
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Nikdo nesmí být  svévolně zbaven svého majetku.“ Na základě daného článku by měla být 

zaměstnavateli zaručena možnost chránit svůj majetek přiměřenými prostředky.62

Mezinárodní  pakt  o  občanských  a  politických  právech  a Mezinárodní  pakt 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech byly přijaty Valným shromážděním OSN 

v prosinci  roku 1966 v New Yorku.  Oproti  Všeobecné deklaraci  lidských práv představují 

tyto Pakty mezinárodní dokumenty, které jsou vůči státům, jež je ratifikují, právně závazné. 

Zástupci  Československé  socialistické  republiky  podepsali  oba  Pakty  dne 7. října 1968, 

přičemž  v platnost  pro  Československou  socialistickou  republiku  vstoupily 

dne 23. prosince 1975.  V současnosti  podléhají  Pakty  režimu  článku  10  Ústavy 

České republiky,63 který  Pakty  začleňuje  do  právního  řádu  České  republiky  a  zároveň 

jim přiznává aplikační přednost před českými zákony. Aplikační přednost se dle zmiňovaného 

článku 10 Ústavy  České  republiky  uplatní  pouze  u  vyhlášených  mezinárodních  smluv, 

jimiž je Česká republika vázána a k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament, a to za situace, 

že dojde ke kolizi vnitrostátního a mezinárodního práva, tedy že vnitrostátní zákon stanoví 

oproti  mezinárodní  smlouvě  odlišná  práva  a  povinnosti.  Samotné  splnění  uvedených 

podmínek však nestačí. K tomu, aby mohla být jednotlivá ustanovení vnitrostátních právních 

předpisů nahrazena mezinárodní smlouvou, musí příslušná ustanovení mezinárodní smlouvy 

navíc  splňovat  podmínku  tzv.  samovykonatelnosti,  resp.  přímé  vykonatelnosti 

daných ustanovení  („self-executing  provisions“).  Tato  podmínka  vyžaduje,  aby  ustanovení 

mezinárodní  smlouvy,  kterému  má  být  přiznána  aplikační  přednost,  bylo  natolik  jasné, 

určitelné a konkrétní, že z něj lze přímo vyvodit práva a povinnosti subjektů, aniž by bylo 

třeba  dalších  vnitrostátních  opatření.64 Pouze  taková  ustanovení  mezinárodní  smlouvy 

jsou pak schopná nastoupit na místo vnitrostátní právní úpravy.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech shrnuje občanská a politická 

práva vyjádřená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a propůjčuje jim charakter závazných 

právních ustanovení. K zajištění dodržování daných práv disponuje Pakt vlastním kontrolním 

mechanismem  v podobě  Výboru  pro  lidská  práva,  který  hodnotí  zprávy  pravidelně 

předkládané  smluvními  státy  pojednávající  o  naplňování  jednotlivých  ustanovení  Paktu 

příslušným signatářem. Prvním Opčním protokolem přijatým v roce 1966 je dána možnost 

domáhat  se  svých  práv  i  jednotlivci,  jenž  se  na  Výbor  pro  lidská  práva  může  obrátit 

se svým písemným oznámením, pokud se domnívá, že jeho práva vyplývající pro něj z Paktu 

62 Tamtéž.
63 Ústavní  zákon  České  národní  rady  č.  1/1993  Sb.,  Ústava  České  republiky  (dále  jen  „Ústava 
České republiky“).
64 Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ao 2/2007 ze dne 24. 1. 2007.
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byla smluvním státem porušena, a jestliže současně vyčerpal všechny dostupné vnitrostátní 

opravné prostředky.65

Jako  jediné  ustanovení  Mezinárodního  paktu  o  občanských  a  politických  právech 

dopadající na oblast užívání kamerových systémů lze uvést článek 17, jehož dva odstavce 

zcela  odpovídají  článku  12  Všeobecné  deklarace  lidských  práv  zakotvující  obecné  právo 

na ochranu soukromí před svévolným zásahem.66

Mezinárodní  pakt  o  hospodářských,  sociálních  a  kulturních  právech  se  věnuje 

zaměstnancům ve svém článku 7,67 v němž uznává „právo každého člověka na spravedlivé  

a uspokojivé  pracovní  podmínky“  a  poskytuje  demonstrativní  výčet  prvků  vedoucích 

k naplnění  tohoto  práva.  I  zde,  stejně  jako  v případě  Všeobecné  deklarace  lidských práv, 

lze pod  pojem  spravedlivé  a  uspokojivé  pracovní  podmínky zahrnout  i  ochranu  soukromí 

zaměstnanců  na pracovišti,  a  to  po  celou  dobu  trvání  pracovněprávního  vztahu.  Rovněž 

jako dle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech jsou smluvní státy povinny 

dle tohoto Paktu podávat pravidelné zprávy o plnění svých závazků, které jsou posuzovány 

Hospodářskou  a  sociální  radou  OSN.68 Opční  protokol  přijatý  Valným  shromážděním 

v roce 2008 taktéž poskytuje jednotlivcům možnost podávat individuální stížnosti na porušení 

práv vyplývajících z daného Paktu.

Je  vhodné  poznamenat,  že  ani  jeden  z  uvedených  Paktů  na  rozdíl  od  Deklarace 

neobsahuje právo vlastnit majetek a právo na jeho ochranu před svévolným odnětím.

65 Srov.  informativní  článek  Mezinárodní  pakt  o  občanských  a  politických  právech,  dostupný  z: 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/mezinarodni-pakt-o-obcanskych-a-
politickych-pravech-19851/.
66 Článek 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech:
„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.“
67 Článek 7 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech:
„Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého člověka na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky,  
které zajišťují zejména:
a) odměnu, která poskytuje jako minimum všem pracovníkům:

(i) spravedlivou mzdu a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez jakéhokoli rozlišování, přičemž  
zvláště ženám jsou zaručeny pracovní podmínky ne horší než jaké mají muži, se stejnou odměnou za stejnou  
práci;

(ii) slušný život pro ně a jejich rodiny, v souladu s ustanoveními tohoto Paktu;
b) bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky;
c)  stejnou  příležitost  pro  všechny  dosáhnout  v  zaměstnání  povýšení  na  odpovídající  vyšší  stupeň,  přičemž  
nebudou uplatňována jiná kritéria, než délka zaměstnání a schopnosti;
d) odpočinek, zotavení a rozumné vymezení pracovních hodin a pravidelná placená dovolená, jakož i odměna  
ve dnech veřejných svátků.“
68 V roce 1985 došlo k vytvoření  Výboru pro hospodářská,  sociální  a  kulturní  práva,  který se stal  hlavním 
orgánem kontrolující dodržování Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
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2.2.1.2. Rada Evropy

Z mezinárodních lidsko-právních smluv má na evropském kontinentu největší význam 

Evropská  úmluva  o  lidských  právech  a  základních  svobodách 

(dále jen „Evropská úmluva“),  a  to  nejen  z důvodu  její  právní  závaznosti, 

ale i díky sofistikované  kontrole  jejího  dodržování  prováděné  speciálním 

soudním orgánem - Evropským soudem pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku. Evropská 

úmluva  byla  přijata  na  půdě  Rady  Evropy  dne  4.  listopadu  1950  v Římě  a  stala 

se jejím stěžejním  dokumentem  v oblasti  lidských  práv.  Česká  a Slovenská  Federativní 

republika ratifikovala Evropskou úmluvu v roce 1992 a nyní je součástí českého právního 

řádu dle článku 10 Ústavy České republiky.

K tématu kamerových systémů se vztahuje zejména článek 8 odst. 1 Evropské úmluvy 

garantující každému „právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí  

a korespondence“.  Ochranu  vlastnického  práva  neposkytuje  Evropská  úmluva  samotná, 

ale její  Dodatkový protokol č. 1 z roku 1952, který v článku 1 odst. 1 říká: „Každá fyzická 

nebo  právnická  osoba  má  právo  pokojně  užívat  svůj  majetek.  Nikdo  nemůže  být  zbaven  

svého majetku  s  výjimkou  veřejného  zájmu a  za  podmínek,  které  stanoví  zákon a  obecné  

zásady mezinárodního práva.“ Odstavec 2 téhož článku následně opravňuje smluvní  státy 

k stanovení způsobu užívání majetku pomocí zákona.69

Kromě Evropské úmluvy vznikly v rámci Rady Evropy další  mezinárodní smlouvy 

upravující  pracovní  podmínky  zaměstnanců,  především  pak  Evropská  sociální  charta 

z roku 1961  a  Evropský  zákoník  sociálního  zabezpečení  z roku  1964.  Oba  dokumenty 

přispěly k rozvoji  sociální  politiky v evropských zemích a současně i  k tvorbě společných 

evropských lidsko-právních standardů v sociální a hospodářské oblasti.70

K nejvýznamnějším dokumentům Rady Evropy v oblasti ochrany osobních údajů patří 

Úmluva  č.  108  o  ochraně  osob  s ohledem  na  automatizované  zpracování  osobních  dat 

z roku 1981  (dále  jen  „Úmluva  č.  108“).  Jak  již  samotný  název  vypovídá, 

vztahuje se Úmluva č.  108  pouze  na  automatizované  zpracování  osobních  dat,  pro  které 

jako první  na mezinárodní  úrovni  závazně  stanovuje  zásady  vedoucí  k ochraně 

shromažďovaných informací. Česká republika se však svým prohlášením ze dne 24. září 2003 

zavázala uplatnit Úmluvu č. 108 i na databáze údajů, jež se nezpracovávají automatizovaně.71 

69 Článek 1 odst. 2 Dodatku č. 1 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práva a základních svobod:
„Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání  
majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut.“
70 ŠTURMA, Pavel.  K ratifikaci  Evropské  sociální  charty  Českou republikou. Evropské  právo  (samostatná 
příloha časopisu Právní rozhledy). Právní rozhledy, č. 11/1999. ISSN 1210-6410. S. 2-4.
71 Tamtéž. S. 103.
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Důležitou součástí Úmluvy č. 108 je její Dodatkový protokol č. 1 z roku 2001, jenž zavazuje 

smluvní  státy  zřídit  na  svém  území  nezávislý  dozorčí  orgán  kontrolující  dodržování 

ustanovení Úmluvy č. 108. Takovýto orgán by měl mít vyšetřovací a zasahovací pravomoc, 

oprávnění  účastnit  se  soudních  řízení  a  měla  by  mu  být  uložena  povinnost  projednávat 

stížnosti jednotlivců.72

Rada Evropy mimoto vydává řadu doporučení, která se zaměřují  na ochranu údajů 

ve zvláště citlivých či problematických oblastech, jako je například zdravotnictví a genetika, 

sociální  zabezpečení,  policejní  činnost,  veřejná  správa,  personalistika  a  nové  informační 

technologie.73

2.2.2. Unijní právní úprava

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 ovlivňují zásadním 

způsobem podobu českého zákonodárství též právní předpisy Unie. Právní normy chránící 

sféru soukromí jak na pracovišti, tak v běžném životě lze nalézt v primárním i v sekundárním 

právu Evropské unie.

2.2.2.1. Primární právo Evropské unie

Právní  základ  pro  úpravu  ochrany  soukromí  na  evropské  úrovni  tvoří 

článek 16 Smlouvy  o  fungování  Evropské  unie74 přiznávající  každému  právo  na  ochranu 

osobních  údajů.  Současně  dává  pravomoc  Evropskému  parlamentu  a  Radě  přijímat 

v dané oblasti právní normy.

Dalším  významným  dokumentem  je  Listina  základních  práv  EU, 

která se prostřednictvím přijetí  Lisabonské  smlouvy v roce  2009 stala  součástí  primárního 

práva  Unie  a  která  zakotvuje  lidsko-právní  principy  jednak  judikované  Soudním dvorem 

Evropské unie a jednak vyplývající z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod.75

72 Tamtéž.  S.  107.  Dodatkový  protokol  č.  1  k Úmluvě  č.  108  je  dostupný  z: 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680080626.
73 Rada Evropy: Rada Evropy jako jeden z hlavních garantů evropské ochrany osobních údajů . In: Úřad pro 
ochranu  osobních  údajů [online].  [cit.  2017-03-23].  Dostupné  z:  https://www.uoou.cz/rada-evropy/ds-
1797/archiv=0&p1=1659.
74 Článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie:
„1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.
2. Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem pravidla o ochraně fyzických osob při  
zpracovávání osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a členskými státy, pokud vykonávají  
činnosti spadající  do oblasti působnosti práva Unie,  a pravidla o volném pohybu těchto údajů. Dodržování  
těchto pravidel podléhá kontrole nezávislými orgány.
Pravidly přijatými na základě tohoto článku nejsou dotčena zvláštní pravidla uvedená v článku 39 Smlouvy  
o Evropské unii.“
75 Listina  základních  práv  EU.  In: Euroskop.cz [online].  [cit.  2017-03-23].  Dostupné  z: 
https://www.euroskop.cz/204/sekce/listina-zakladnich-prav-eu/.
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Primárním  právem  EU  jsou  členské  státy  povinny  se  řídit  ve  všech  případech, 

ve kterých aplikují právo EU. Rovněž primární právo EU působí i na fyzické a právnické 

osoby, popř. jiné entity bez právní subjektivity, kterým stanovuje jak práva, tak povinnosti. 

Významný vliv má právo EU například při úpravě postavení pracovníka v rámci Evropské 

unie,  kdy  se  právo  EU  bude  aplikovat  i  na  fyzické  osoby,  jež  jsou  státními  příslušníky 

nečlenských států.76

Základní  zásady ovládající  problematiku  kamerového sledování  vyjadřuje  článek 1 

a článek 3 odst.  1 Listiny základních práv EU, které se věnují  ochraně lidské důstojnosti 

a právu na nedotknutelnost lidské osobnosti.77 Článek 678 rozvedený dále v článku 779 Listiny 

základních  práv  EU,  zaručující  právo  na  svobodu  a  bezpečnost  spolu  s respektováním 

soukromého a rodinného života, se nechaly inspirovat zněním výše uvedených mezinárodních 

dohod. Oproti  nim však Listina základních práv EU výslovně rozšiřuje ochranu soukromí 

i na osobní  údaje.  Dle  tří  odstavců  článku  8  nazvaných  jako  Ochrana  osobních  údajů 

má „[k]aždý … právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.“ „Tyto údaje musí být  

zpracovány korektně,  k  přesně  stanoveným účelům a  na základě  souhlasu  dotčené  osoby  

nebo na  základě  jiného  oprávněného  důvodu  stanoveného  zákonem.  Každý  má  právo  

na přístup  k údajům,  které  o  něm  byly  shromážděny,  a  má  právo  na  jejich  opravu.“ 

„Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.“

Opomenout nelze ani článek 17 Listiny základních práv EU zaručující právo vlastnit 

majetek, jenž zní: „(1) Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat  

s ním a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu,  

v případech  a  za  podmínek,  které  stanoví  zákon,  a  při  poskytnutí  spravedlivé  náhrady  

v přiměřené  lhůtě.  Užívání  majetku  může  rovněž  být  upraveno  zákonem  v  míře  nezbytné  

z hlediska obecného zájmu. (2) Duševní vlastnictví je chráněno.“

2.2.2.2. Sekundární právo Evropské unie

Nejvýznamnějšími normami tvořící sekundární právo Evropské unie jsou směrnice, 

jež  obsahují  obecné  principy  a  východiska  evropské  právní  úpravy  a  jež  je  třeba 

76 TOMÁŠEK, Michal:  Podkapitola 2.3.2 Osobní působnost unijního práva. In:  TOMÁŠEK, Michal,  TÝČ, 
Vladimír, MALENOVSKÝ, Jiří,  Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání.  Praha: Leges, 2017. Student 
(Leges). ISBN 978-80-7502-184-7. S. 60 a 61.
77 Článek  1  Listiny  základních  práv  EU zní:  „Lidská  důstojnost  je  nedotknutelná.  Musí  být  respektována  
a chráněna.“ Článek 3 odst. 1 téže Listiny říká: „Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická  
a duševní nedotknutelnost.“
78 „Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.“
79 „Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.“
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implementovat  do  právních  řádů  členských  států,  a  nařízení,  která  jsou  obecně  závazná, 

přímo použitelná a rovněž i přímo účinná vůči jednotlivcům.80

Evropská legislativa se v oblasti problematiky kamerových systémů zaměřuje zejména 

na ochranu osobních údajů a úpravu jejich získávání a následného zpracování. Těžiště právní 

regulace spočívá v četných směrnicích.81 S ohledem na téma této diplomové práce je nutné 

zmínit  směrnici  Evropského  parlamentu  a  Rady  č.  95/46/ES  o  ochraně  fyzických  osob 

v souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů 

(dále jen „Směrnice  č.  95/46/ES“),  která  byla  transponována  do  českého  právního  řádu 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.82

Některé  změny  v oblasti  ochrany  osobních  údajů  přinese  nařízení  Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č.  2016/679 vstupující  v platnost  dne 25.  5.  2018, které nahradí 

uvedenou směrnici. Rozdíl oproti dosavadní úpravě lze spatřovat nejen v jiné právní formě 

úpravy (přímo použitelné nařízení, na rozdíl od směrnice, již neponechává státům možnost 

přizpůsobit si jeho obsah svým vnitrostátním poměrům, nýbrž je nutné nařízení v příslušných 

situacích  bezprostředně  aplikovat),  ale  i  v rozšíření  práv  a  povinností  jednotlivých aktérů 

podílejících se na zpracování osobních údajů. V nařízení je již výslovně zakotveno tzv. právo 

být  zapomenut,  tedy  právo  subjektu  údajů  na  výmaz  jeho  osobních  údajů  z příslušné 

evidence. Správcům osobních údajů odpadá daným nařízením registrační povinnost, zároveň 

jim ale vzniká např. povinnost vést interní záznamy o zpracování osobních údajů či povinnost 

ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů. Předmětné nařízení předvídá vznik 

nového orgánu Evropské unie - Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, který vznikne 

přeměnou  pracovní  skupiny  WP 29  založené  na  základě  čl.  29  Směrnice  č.  95/46/ES, 

jež v současné  době  plní  poradní  funkci  v oblasti  ochrany  osobních  údajů.  Úkolem 

Evropského  sboru  pro  ochranu  osobních  údajů  bude  zajišťovat  jednotné  uplatňování 

zmiňovaného nařízení, a to prostřednictvím provádění monitoringu, poskytování poradenství 

a vydávání nezávazných stanovisek, ale i závazných rozhodnutí. Důvodem pro přijetí daného 

80 TÝČ, Vladimír:  Podkapitola 4.2.1 Nařízení  a  4.2.2 Směrnice. In:  .TOMÁŠEK, Michal,  TÝČ,  Vladimír, 
MALENOVSKÝ, Jiří,  Právo Evropské  unie.  2.  aktualizované vydání.  Praha:  Leges,  2017.  Student  (Leges). 
ISBN 978-80-7502-184-7. S. 107 – 109.
81 Kupř.  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady 2000/31/ES o  určitých  aspektech  služeb  informační 
společnosti, zejména elektronického obchodního styku v rámci vnitřního trhu, směrnice Evropského parlamentu 
a  Rady 2000/31/ES o určitých  aspektech  služeb  informační  společnosti,  zejména elektronického obchodního 
styku v rámci vnitřního trhu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů 
a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací ve znění pozdějších změn či Směrnice Evropského 
parlamentu a  Rady 2016/681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických činů a závažné trestné činnosti.
82 Zákonem o ochraně osobních údajů, a rovněž tedy i předmětnou směrnicí, se bude tato diplomová práce 
podrobněji zabývat v kapitole č. 2.2.3. s názvem Národní úprava.

26

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32016L0681
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=en


nařízení  je  především  snaha  sjednotit  roztříštěné  právní  úpravy  členských  států  v oblasti 

poskytování ochrany osobním údajů při jejich zpracování.

2.2.3. Národní právní úprava

Základ české právní úpravy problematiky zavádění kamerového systému na pracovišti 

tvoří  ústavní  zákon č.  2/1993 Sb.,  Listina základních práv a svobod (dále  jen „LZPS“) 

upravující  nejdůležitější  lidská  práva  a  svobody,  jež  jsou  pak  následně  konkretizovány 

a chráněny  jednotlivými  právními  předpisy.  Ačkoli  je  LZPS  součástí  ústavního  pořádku 

České republiky,  a  tedy  i  součástí  veřejného  práva  upravujícího  „především  postavení  

veřejných  osob  (institucí),  vztahy  mezi  nimi  a  jejich  vztahy  k osobám  soukromým,“83 

jsou práva  a  svobody  vymezené  v LZPS  důležité  i  pro  vztahy  soukromoprávní  povahy, 

neboť „jednou  z  funkcí  ústavy,  zvláště  ústavní  úpravy  základních  práv  a  svobod,  

je její "prozařování"  celým  právním  řádem.“84 Je  proto  nezbytné,  aby  i  soukromoprávní 

předpisy  byly  vykládány  a  aplikovány  optikou  základních  práv  a  svobod  stanovených 

v LZPS.

Ochranu  soukromí  jednotlivců  v případě  kamerového  sledování  zaručuje  LZPS 

ve svém  článku  7  odst.  1  zakotvující  nedotknutelnost  osoby  a  jejího  soukromí85 

a v článku 1086 ochraňující  jednotlivé  atributy  osobnosti  člověka  jako  je  důstojnost,  čest, 

dobrá  pověst  či jeho  jméno,  dále  pak  soukromí  a  rodinný  život  a  v neposlední  řadě 

i osobní údaje  před jejich  neoprávněným  shromažďováním,  zveřejňováním 

či jejich zneužitím.  Z pohledu  zaměstnavatelů  je  významným  ustanovením 

článek 11 odst. 1 LZPS přiznávající právo vlastnit majetek. Sama LZPS však vytyčuje meze 

daného práva  v odst.  3  téhož  článku,  který zní:  „Vlastnictví  zavazuje.  Nesmí  být  zneužito  

na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.“

Mezi  právní  odvětví  chránící  osobnost  zaměstnance  a  vycházející  z principů 

stanovených  LZPS  patří  kromě  pracovního  práva  i  právo  občanské.  Občanské  právo 

však upravuje ochranu osobnosti  všech lidí,  a  proto se v pracovněprávním vztahu použije 

pouze  subsidiárně  za  předpokladu,  že  určitou  situaci  pracovní  právo  samo  neupravuje 

a že daná ustanovení občanského práva nejsou v rozporu se základními zásadami pracovního 

83 KLÍMA, Karel.  Ústavní právo. 5. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2016. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-606-4. S. 25.
84 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 257/98 ze dne 21. 1. 1998.
85 „Nedotknutelnost  osoby a jejího soukromí  je  zaručena.  Omezena může být  jen  v případech  stanovených  
zákonem.“
86 „(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.“
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práva.87 Stěžejními ustanoveními občanského práva v oblasti ochrany osobnosti je ustanovení 

§ 81 a násl.  občanského zákoníku chránící  podobu, soukromí, duševní a tělesnou integritu 

a tělo  člověka  jako  takové.  Pro  zavádění  kamerových  systémů  je  nejvýznamnějším 

paragrafem § 86 občanského zákoníku, jenž říká, že „[n]ikdo nesmí zasáhnout do soukromí  

jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod“, přičemž dle § 90 téhož zákona nesmí být zákonný 

důvod  k onomu zásahu  „využit nepřiměřeným  způsobem  v  rozporu  s  oprávněnými  zájmy  

člověka.“

Klíčovou  roli  však  v úpravě  vztahu  zaměstnavatele  a  zaměstnance  hraje  pracovní 

právo,  jež  je  kodifikováno  zákonem  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce 

(dále jen „zákoník práce“).  Od  roku  2007  obsahuje  zákoník  práce  výslovná  ustanovení 

chránící  jednak  soukromí  zaměstnance  na  pracovišti,  jednak  majetek  zaměstnavatele 

a možnosti  výkonu  jeho  práva  kontroly.  Daná  ustanovení  se  nacházejí  v  §  316, 

který jako jediný tvoří  obsah Hlavy VIII.  zákoníku práce  s názvem  Ochrana majetkových 

zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance a jenž zní:

„(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu  

výrobní  a  pracovní  prostředky  zaměstnavatele  včetně  výpočetní  techniky  

ani jeho telekomunikační  zařízení.  Dodržování  zákazu  podle  věty  první  je  zaměstnavatel  

oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

(2) Zaměstnavatel  nesmí  bez  závažného  důvodu  spočívajícího  ve  zvláštní  povaze  

činnosti  zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných  

prostorách  zaměstnavatele  tím,  že  podrobuje  zaměstnance  otevřenému  nebo  skrytému  

sledování,  odposlechu  a  záznamu  jeho  telefonických  hovorů,  kontrole  elektronické  pošty  

nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

(3) Jestliže  je  u  zaměstnavatele  dán  závažný  důvod  spočívající  ve  zvláštní  povaze  

činnosti  zaměstnavatele,  který  odůvodňuje  zavedení  kontrolních  mechanismů  podle  

odstavce 2,  je  zaměstnavatel  povinen  přímo  informovat  zaměstnance  o  rozsahu  kontroly  

a o způsobech jejího provádění.

(4) Zaměstnavatel  nesmí vyžadovat  od zaměstnance informace,  které bezprostředně  

nesouvisejí  s  výkonem práce  a  se  základním pracovněprávním vztahem uvedeným v  §  3.  

Nesmí vyžadovat informace zejména o

a) těhotenství,

87 Viz  ustanovení  §  4  zákoníku  práce  se  spojení  s ustanovením §  1a  zákoníku  práce  zakotvující  základní 
principy pracovněprávních vztahů.

28



b) rodinných a majetkových poměrech,

c) sexuální orientaci,

d) původu,

e) členství v odborové organizaci,

f) členství v politických stranách nebo hnutích,

g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,

h) trestněprávní bezúhonnosti;

to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod  

spočívající  v  povaze  práce,  která  má  být  vykonávána,  a  je-li  tento  požadavek  

přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis.  

Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.“

Na kamerové systémy instalované na pracovišti dopadají první tři odstavce uvedeného 

paragrafu,  které  se  snaží  nastavit  rovnováhu  mezi  výše  uvedenými  protichůdnými  zájmy 

zaměstnance  a  zaměstnavatele.  Ve  stejném  rozsahu  se  budou  daná  ustanovení  aplikovat 

na všechny  zaměstnance,  kteří  pro  zaměstnavatele  vykonávají  práci,  a  to  jak  v rámci 

pracovního  poměru,  tak  na  základě  dohod  o  pracích  konaných  mimo  pracovní  poměr 

(tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).88

Zákoník práce sice přiznává zaměstnanci právo na soukromí v rámci svého pracoviště, 

zároveň  ale  umožňuje  zaměstnavateli  při  dodržení  stanovených  limitů  do  něj  zasahovat. 

Důvodem je realizace zaměstnavatelova práva na ochranu svého vlastního či mu svěřeného 

majetku včetně jeho práva kontroly pracovní výkonnosti zaměstnanců.89 Meze a podmínky 

těchto zásahů však nejsou vymezeny explicitně,  nýbrž pomocí neurčitých právních pojmů 

(jako je např. pojem „přiměřeným způsobem“, „závažný důvod“ či „zvláštní povaze činnosti“), 

což otevírá značný prostor pro jejich různorodý výklad,90 který může vést na jedné straně 

k určité právní nejistotě a roztříštěné praxi zavádění videokamer na pracovišti, na druhé straně 

dovoluje zohlednit všechny okolnosti a nuance jejich instalace.

88 MORÁVEK, Jakub.  Kontrola a sledování zaměstnanců – výklad § 316 ZPr. Právní rozhledy, č.  17/2017. 
S. 573.
89 ŠTEFKO,  Martin:  Hlava  osmá.  Ochrana  majetkových  zájmů  zaměstnavatele  a  ochrana  osobních  práv  
zaměstnance. In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck. Velké komentáře, 
2015. ISBN 978-80-7400-290-8. S. 1242.
90 VIDRNA,  Jan  a  KOUDELKA,  Zdeněk.  Zaměstnanci  v  objektivu  kamer:  právní  aspekty  monitoringu  
zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice ABC, 2013. ISBN 978-80-7400-453-7. S. 26.
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Odstavec  1  §  316  zákoníku  práce  zakazuje  zaměstnancům  bez  souhlasu 

zaměstnavatele  používat  pro  jejich  osobní  potřebu  výrobní  a  pracovní  prostředky 

zaměstnavatele včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení, přičemž dodržování 

daného zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. Daný paragraf 

doplňuje znění § 301 písm. b) a d) zákoníku práce,91 který ukládá zaměstnancům povinnost 

využívat výrobní prostředky zaměstnavatele jen k vykonávání svěřených prací, hospodárně 

s nimi  zacházet  a  současně  povinnost  střežit  a  chránit  majetek  zaměstnavatele 

před poškozením  či  ztrátou.  Není  přitom  podstatné,  zda  výrobní  a  pracovní  prostředky 

zaměstnavatel  skutečně  vlastní  či  nikoli  (zaměstnavatel  je  může  mít  jen  v nájmu 

nebo jsou předmětem  výpůjčky  apod.).  Důležitá  je  pouze  skutečnost,  že  se  nejedná 

o prostředky zaměstnance, a tudíž že náklady na jejich získání a užití nese zaměstnavatel.92

Zaměstnavateli  je tedy výslovně dáno oprávnění dohlížet na dodržování  uvedených 

zákazů  a  povinností,  musí  si  však  při  své  kontrole  počínat  přiměřeně.  Z  dikce  zákona 

lze dovodit,  že  aby byla kontrola  prováděna přiměřeně,  musí  být  způsob jejího provádění 

(zejm. forma, charakter a prostředky dohledu) v rozumném poměru k hodnotám, které mají 

být  chráněny  (jednotlivé  složky  majetku  zaměstnavatele).  Při hodnocení  proporcionality 

kontroly má vzít  soud v potaz všechny okolnosti  jejího výkonu, zejména však skutečnost, 

„zda  šlo  o  kontrolu  průběžnou  či  následnou,  k  její  délce,  rozsahu,  k tomu,  zda  vůbec  

a do jaké míry omezovala zaměstnance v jeho činnosti, zda vůbec a do jaké míry zasahovala  

také do práva na soukromí zaměstnance apod.“93 či finanční nákladnost předmětného dohledu 

v porovnání  s hodnotou  výrobních  a  pracovních  prostředků  zaměstnavatele,  jež  mají  být 

chráněny.94 Lze  tedy  konstatovat,  že  v případě,  že  by  potenciální  zneužití,  poškození 

či krádeže  ohrozily  majetek  zaměstnavatele  se  značnou  hodnotou,  jevila  by  se  instalace 

kamerového  systému  jako  ospravedlnitelná.  V těchto  situacích  se  však  zavedení 

docházkových  systémů  či  sledování  výpočetní  techniky  jeví  jako  přiměřenější  řešení, 

a bude mít tudíž přednost před videokamerami.

Koncept  omezitelného  práva  na  soukromí  na  pracovišti  umožňuje  zaměstnavateli 

zavést  kamerový  systém  nejen  z důvodu  ochrany  svého  majetku,  ale  i  v situaci, 

91 „Zaměstnanci jsou povinni
b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní  
úkoly,
d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele  
před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.“
92 MORÁVEK, Jakub.  Kontrola a sledování zaměstnanců – výklad § 316 ZPr. Právní rozhledy, č.  17/2017. 
S. 575.
93 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2012 sp. zn. 21 Cdo 1771/2011.
94 VIDRNA,  Jan  a  KOUDELKA,  Zdeněk.  Zaměstnanci  v  objektivu  kamer:  právní  aspekty  monitoringu  
zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice ABC, 2013. ISBN 978-80-7400-453-7. S. 27.

30



kdy je pro jejich  instalaci  dán  „závažný  důvod  spočívající  ve  zvláštní  povaze  činnosti  

zaměstnavatele.“  Zákoník  práce  ustanovením §  316  odst.  2  a  3  cílí  na  takové  „činnosti  

zaměstnavatele, kde je třeba dbát zvýšených nároků na chování zaměstnanců (např. vzhledem 

k ochraně utajovaných skutečností,  povinnosti  mlčenlivosti,  ochraně obchodního tajemství,  

vyšších  majetkových  hodnot,  know how apod.).“  Dalšími  důvody  pro  zřízení  videokamer 

na pracovišti může být i ochrana života a zdraví samotných zaměstnanců a jiných osob.

Co vše  lze  za  závažný  důvod považovat,  je  třeba  posoudit  v konkrétních  situacích 

za současného zvážení všech okolností (nejvýznamnější roli  bude hrát povaha vykonávané 

práce95).  Na  základě  stanoviska  č.  8/2001,  č.  j.  5062/EN/Final  pracovní  skupiny  expertů 

zřízené  článkem  29  směrnice  č.  95/46/ES  již  nelze  spatřovat  závažný  důvod 

pouze u zaměstnavatelů vykonávajících činnosti zvlášť nebezpečné či mimořádně ohrožující 

(např. jaderná  elektrárna),96 nýbrž  je  právo  kontrolovat  přiznáno  každému  zaměstnavateli, 

pokud  to  odůvodňují  poměry  na  jeho  pracovišti.  Kupříkladu  odborný  článek  zveřejněný 

na webových  stránkách  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  Na  pracovišti  máte  právo 

na soukromí97 konstatuje,  že  závažný  důvod  bude  dán  zejména  u  peněžních  ústavů, 

počítačových firem, a to z důvodu ochrany specifického know-how a zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců a ostatních osob. Dle informačního materiálu Inspekce práce98 existuje závažný 

důvod na pracovištích zaměstnanců vězeňské služby, čerpacích stanic či u zaměstnanců bank 

pracujících  na  pokladnách.  Výslovně  naopak  vylučuje  přítomnost  závažného  důvodu 

při výrobě  běžných  výrobků  nebo  při  poskytování  běžných  služeb  (co  se  však  skrývá 

pod pojmy  „běžný  výrobek“  či  „běžná  služba“  už  předmětný  materiál  nespecifikuje). 

V neposlední  řadě  bývá  jako  důvod  opravňující  k zavedení  sledovacích  zařízení  uváděna 

kontrola pracovní výkonnosti zaměstnanců.99

95 ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ, Hana. Právní prostředky ochrany osobnosti zaměstnance. Bulletin advokacie, 
č. 10/2016. S. 40.
96 ŠTEFKO,  Martin:  Hlava  osmá.  Ochrana  majetkových  zájmů  zaměstnavatele  a  ochrana  osobních  práv  
zaměstnance. In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck. Velké komentáře, 
2015.  ISBN 978-80-7400-290-8.  S.  1243.  Rovněž  i  zde:  WP 48,  č.  j.  5062/EN/Final (předseda  RODOTA, 
Stefano).  Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment context  [online]. In: Brusel, 
2001 [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2001/wp48en.pdf.
97 SCHREIEROVÁ, Lucie. Na pracovišti máte právo na soukromí [online]. 2009 [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/7449.
98 Státní  úřad  inspekce  práce.  Monitorování  zaměstnanců  na  pracovišti  kamerovým  systémem. [online]. 
[cit. 2017-08-07].  Dostupné  z:  http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/ochrana-
majetkovych-zajmu-zamestnavatele-a-ochrana-osobnich-prav-zamestnance/monitorovani-zamestnancu-na-
pracovisti-kamerovym-systemem/?q=z%C3%A1va%C5%BEn%C3%BD%20d%C5%AFvod.
99 ŠTEFKO,  Martin:  Hlava  osmá.  Ochrana  majetkových  zájmů  zaměstnavatele  a  ochrana  osobních  práv  
zaměstnance. In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck. Velké komentáře, 
2015. ISBN 978-80-7400-290-8. S. 1243.
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Všechny  výše  uvedené  situace  mohou  být  legitimním  podnětem  k zavedení 

kamerového systému na pracovišti, zda bude jejich instalace i legální záleží na hodnocení, 

které je potřeba vztáhnout ke konkrétnímu pracovišti a konkrétnímu zaměstnavateli.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že odstavce 1, 2 a 3 ustanovení § 316 jsou kogentní, 

neboť představují  pro zaměstnavatele jednoznačný zákaz narušovat soukromí zaměstnance 

na pracovišti.  V případě  odstavce  1  se  však  jedná  o  úpravu  tzv.  relativně  kogentní, 

což znamená,  že  se  od  znění  daného  odstavce  lze  odchýlit,  ale  pouze  v jednom  směru. 

Dle dikce tohoto odstavce je odchýlení možné pouze ve prospěch zaměstnance.100

Zákoník práce však v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů představuje speciální 

právní  úpravu oproti  právní  úpravě obecné,  která  je  zakotvena v zákoně č.  101/2000 Sb., 

o ochraně osobních  údajů  (dále  jen „ZOOÚ“).  ZOOÚ definuje základní  pojmy,  stanovuje 

jednotlivá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a zřizuje jako kontrolní orgán 

na úseku  ochrany  osobních  údajů  Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů.  Ustanovení 

tohoto zákona  se  použijí  na  veškeré  činnosti,  pokud  při  nich  nenahodile  dochází 

ke zpracování osobních údajů se záměrem je dále užít. Na zaměstnavatele hodlající zavést 

na pracovišti  videokamery  se  bude  ZOOÚ vztahovat  pouze  tehdy,  pokud bude  kamerové 

zařízení vybaveno záznamovým zařízením, tedy bude schopné pořizovat a uchovávat snímky 

či  jiné  informace  a současně  účelem  pořízení  záznamu  bude  jeho  využití  k identifikaci 

fyzických  osob  na  nich  zachycených.  Sledovací  systém,  který  pouze  zprostředkovává 

aktuálně  zachycované  snímky  bez  následné  archivace,  nezpracovává  osobní  údaje 

ve smyslu ustanovení  § 4 písm. e)  ZOOÚ, a  tudíž se na provozování  takovýchto přístrojů 

ZOOÚ  nepoužije.101 Skutečnost,  že  nahraný  záznam  bude  následně  použit  ke  zjištění 

totožnosti zachycených osob, je obecně presumovaná, neboť v opačném případě by instalace 

nahrávacího zařízení ztrácela jakýkoli smysl.102

Druhou podmínkou použití ZOOÚ je rovněž skutečnost, že daný kamerový záznam 

obsahuje údaje, které dosahují kvality údaje osobního, jenž je definován v § 4 písm. a) ZOOÚ 

jako jakákoli informace týkající se subjektu údajů, na základě které lze daný subjekt údajů 

přímo či nepřímo identifikovat.  Dle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů je  fyzická 

osoba  identifikovatelná,  „pokud  ze  snímku,  na  němž  je  zachycena,  jsou  patrné  

její charakteristické  rozpoznávací  znaky  (zejména  obličej)  a  na  základě  propojení  

100 ŠTEFKO,  Martin:  Hlava  osmá.  Ochrana majetkových  zájmů zaměstnavatele  a  ochrana osobních  práv  
zaměstnance. In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck. Velké komentáře, 
2015. ISBN 978-80-7400-290-8. S. 1241.
101 Tamtéž. S. 1243.
102 Úřad pro ochranu osobních údajů. Komentář k Zásadám provozování kamerového systému z hlediska zákona  
o  ochraně  osobních  údajů.  [online].  Praha,  2006  [cit.  2017-08-07].  Dostupné  z: 
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=1217&n=tiskova-zprava-26-1-2006.

32

https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=1217&n=tiskova-zprava-26-1-2006


rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji je možná plná identifikace osoby. Osobní  

údaj  pak  ve  svém souhrnu tvoří  ty  identifikátory,  které  umožňují  příslušnou osobu spojit  

s určitým na snímku zachyceným jednáním.“103 Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel disponuje 

dalšími informacemi o svých zaměstnancích (ať už je to jméno, věk, datum narození či čísla 

bankovního  účtu),  a  že  se  zaměstnanci  nacházejí  na  svých  pracovištích  v pravidelných 

časových intervalech, je nepochybné, že je pro zaměstnavatele poměrně snadné identifikovat 

jednotlivé zaměstnance na kamerových záznamech.

Kamerové  systémy  se  záznamem  instalované  v současné  době  na  pracovištích 

naplňující všechna výše uvedená kriteria, a tudíž lze konstatovat, že se na jejich provoz užije 

ZOOÚ v celém svém rozsahu.

Kromě  výše  uvedených  zákonů  se  v případě  existence  kamerových  systémů 

na pracovišti  užijí  i  další  právní  předpisy  vztahující  se  k dílčím  aspektům  průběhu 

monitorování (zejména ke zpracování, nakládání a ochraně před zneužitím osobních údajů).104 

Právní  normy  zmiňované  v této  kapitole  lze  však  považovat  za  základní  vodítko 

pro rozhodování  o  oprávněnosti  zavedení  videokamer  za  účelem  sledování  zaměstnanců 

a o konkrétních podmínkách jejich instalace.

2.3. Konkrétní podmínky zavádění kamerového systému na pracovišti

Jak  již  bylo  nastíněno  výše,  je  třeba  rozlišovat  instalaci  kamerového  systému 

vybaveného záznamovým zařízením od prostého monitorování zaměstnanců prostřednictvím 

videokamer.  Dané  způsoby  sledování  se  liší  zejména  rozsahem  povinností  uložených 

zaměstnavateli,  jež  musí  splnit  před  a  během používání  kamerového  systému.  Důvodem 

je skutečnost, že pouhým kamerovým monitoringem nedochází ke zpracování osobních údajů 

definované v ustanovení § 4 písm. e) ZOOÚ, a tudíž se na tento způsob užívání videokamer  

tento  zákon  nevztahuje.  I  přesto,  že  se  ZOOÚ  neaplikuje,  musí  zaměstnavatel  dodržet 

podmínky vyplývající ze zákoníku práce, konkrétně z ustanovení § 316. Vzhledem k tomu, 

že právní řád nestanovuje kvalitativně jiná práva a povinnosti pro provozování videokamer 

s a bez záznamu, nýbrž jen zužuje či rozšiřuje jejich výčet, bude se nadále tato diplomová 

práce  věnovat  pouze  kamerovému  systému  instalovanému  na  pracovišti,  který  umožňuje 

pořizovat videozáznam.105

103 Úřad pro ochranu osobních údajů.  Zásady provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně  
osobních  údajů.  [online].  Praha,  2006  [cit.  2017-08-07].  Dostupné  z: 
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=1217&n=tiskova-zprava-26-1-2006.
104 Dalšími  právními  předpisy  jsou  například  antidiskriminační  zákon  (zákon  č.  198/2009.  Sb.),  zákon 
o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.), či trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.).
105 Na veškeré videokamery instalované na pracovišti se vztahují ustanovení zákoníku práce, a tudíž veškerá 
práva a povinnosti z něj vyplývající, se budou aplikovat bez ohledu na to, zda je konkrétní kamera vybavena 
nahrávacím zařízením, či nikoli. Oproti tomu se ZOOÚ aplikuje pouze na ty videokamery umožňující pořizovat 
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Druhým důvodem pro zaměření se této diplomové práce pouze na kamerové systémy 

se záznamem je i fakt, že počet videokamer bez nahrávacího zařízení činí jen malé procento 

z celkového počtu instalovaných videokamer na pracovišti.  Zaměstnavatelé se k takovýmto 

videokamerám  uchylují  jen  zcela  výjimečně,  protože  možnosti  jejich  následného  využití 

(především  jako  důkazní  prostředek)  jsou  velmi  omezené,106 a  navíc  je  jejich  provoz 

ve výsledku  často  nákladnější  než  u  videokamer  se  záznamem,  neboť  k  jejich  účinnému 

použití  je  zapotřebí  zajistit  jejich neustálou obsluhu,  jež by kontrolovala monitory a dění 

na nich  (což  znamená  zvýšení  nákladů  kvůli  dalšímu  zaměstnanci),  zatímco  cena 

záznamového  zařízení  tvoří  často  jen  zlomek  výsledné  sumy  za  pořízení  kamerového 

systému.107

2.3.1. Legální a legitimní důvod sledování

Odbornou literaturou nejčastěji  uváděným důvodem zavedení  kamerového systému 

na pracovišti  je  v prvé  řadě  snaha  zaměstnavatele  chránit  svůj  majetek 

nacházející se na pracovišti  před  jeho  poškozením  či  odcizením  (ať  už  to  jsou  předměty 

ve skladišti,  v regálech  obchodů  či  přístroje  používané  zaměstnanci),  v druhé  pak  úmysl 

zaměstnavatele kontrolovat, zda zaměstnanci dodržují své pracovní povinnosti, kterými jsou 

například  důsledné  plnění  pracovních  úkolů  anebo  respektování  stanovených  zákazů 

(zákaz kouření  či požívání  alkoholu  na  pracovišti  a  další).  Rovněž  může  být  předmětem 

kontroly  i  samotná  úroveň  výkonnosti  zaměstnanců,108 a  to  zejména  z hlediska  zajištění 

důsledného využívání pracovní doby oproti nadbytečnému plýtvání časem, jenž je stanoven 

k práci, činnostmi nesouvisejícími s výkonem zadané práce.109

Samotný  zákoník  práce  obsahuje  hned  několik  ustanovení,  která  nejen  opravňují, 

ale dokonce  nařizují  podrobit  zaměstnance  kontrole.  Jsou  jimi  například  ustanovení 

§ 302 zákoníku  práce  ukládající  vedoucím  zaměstnancům  povinnost  „řídit  a  kontrolovat  

práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky“ 

či „zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů“ a „zabezpečovat přijetí opatření  

k  ochraně majetku  zaměstnavatele“,  ustanovení  §  248 odst.  2  zákoníku práce umožňující 

záznam,  a  proto  práva  a  povinnosti  dle  ZOOÚ bude povinen  dodržet  pouze  zaměstnavatel,  který  instaluje 
kamerové systémy se záznamem.
106 BURIAN, David. Provozování kamerových systémů: metodika pro splnění základních povinností ukládaných  
zákonem o ochraně osobních údajů. Brno: Pro Úřad pro ochranu osobních údajů vydala Masarykova univerzita, 
2012. ISBN 978-80-210-6017-3. S. 9, poznámka pod čarou č. 4.
107 KamerováTechnika.cz.  Kamerové  systémy  a  zákony [online],  [cit.  2017-08-08].  Dostupné  z: 
http://kamerovatechnika.cz/legislativa.html.
108 ŠTEFKO,  Martin:  Hlava  osmá.  Ochrana majetkových  zájmů zaměstnavatele  a  ochrana osobních  práv  
zaměstnance. In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck. Velké komentáře, 
2015. ISBN 978-80-7400-290-8. S. 1243.
109 LEDVINOVÁ,  Jiřina.  Monitoring  zaměstnanců  je  legální  i  legitimní.  [online].  2015  [cit.  2017-08-08]. 
Dostupné z: http://www.simpletalent.cz/blog/monitoring-zamestnancu-je-legalni-i-legitimni.
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zaměstnavateli za účelem ochrany jeho majetku „v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí,  

které  zaměstnanci  k  němu vnášejí  nebo  od  něho  odnášejí,  popřípadě  provádět  prohlídky  

zaměstnanců“  nebo  samotný  §  316  odst.  1  opravňující  zaměstnavatele  k provádění 

přiměřeného dozoru, jehož smyslem je zajistit, že pracovní prostředky zaměstnavatele budou 

zaměstnanci použity pouze k výkonu pracovní činnosti zaměstnance a nikoli pro jejich osobní 

potřeby.  Na  druhé  straně  může  být  prováděný  dohled  v zájmu  zaměstnanců  samotných, 

a to v situaci,  kdy  na  jeho  základě  zaměstnavatel  zajišťuje  bezpečnost  a  ochranu  zdraví 

zaměstnanců při práci, popřípadě kdy jeho prostřednictvím zaměstnavatel vytváří pracovní 

podmínky  k tomu,  aby  mohla  být  práce  vykonávána  bez  ohrožení  jejich  života,  zdraví, 

ale i majetku.110

Splnění  těchto  ale  i  dalších  povinností  uložených  zaměstnavateli  zákonem 

si lze jen těžko  představit  bez  provádění  jakéhokoli  dohledu  nad  zaměstnanci.  Kontrola 

je integrální součástí pracovněprávního vztahu, neboť bez ní by byla popřena samotná povaha 

pracovní činnosti, jakožto výkonu závislé práce definované v ustanovení § 2 odst. 1 zákoníku 

práce.  Závislá  práce  je  dle  daného  paragrafu  vymezena  jako  práce,  jež  je  vykonávána 

zaměstnancem pro  zaměstnavatele  ve  vztahu nadřízenosti  a  podřízenost  dle  jeho  pokynů. 

Pokud  by zaměstnavatel  neměl  možnost  efektivně  kontrolovat,  zda  zaměstnanci 

při své pracovní činnosti plní jeho pokyny, jeho motivace přijímat a především odměňovat 

zaměstnance za odvedenou práci by byla nulová.

Zmiňovaná  kontrola  nejen  v rámci  pracovněprávního  vztahu  samotného, 

ale i při dodržování výše uvedených právních povinností, musí vždy spočívat v adekvátním, 

přiměřeném způsobu dozoru, který nezasahuje do osobnostních práv zaměstnanců nad míru 

nezbytnou k dosažení stanoveného účelu.111 Pod tímto dozorem si lze představit různé formy 

docházkových systémů, výkazů práce či osobní dohled nad vykonávanou činností, nikoli však 

trvalé  sledování  zaměstnance  prostřednictvím  kamerového  systému.  Jediným  důvodem 

opravňujícím  zavedení  kamerových  systémů  na  pracovišti  s cílem sledování  zaměstnanců 

je dle ustanovení § 316 odst. 3 zákoníku práce přítomnost „závažného důvodu spočívajícího 

ve  zvláštní  povaze  činnosti  zaměstnavatele.“112 Jinými  důvody,  a  to  ani  dostáním 

výše zmiňovaným povinnostem zaměstnavatelem, nelze instalaci  videokamer na pracovišti 

ospravedlnit kvůli jejich významnému dopadu do osobnostních práv zaměstnanců.113

110 Uvedené povinnosti lze nalézt např. v § 101 odst. 1, nebo v § 248 odst. 1 zákoníku práce.
111 VIDRNA,  Jan  a  KOUDELKA,  Zdeněk.  Zaměstnanci  v  objektivu  kamer:  právní  aspekty  monitoringu  
zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice ABC, 2013. ISBN 978-80-7400-453-7. S. 83.
112 Tato výjimka je zakotvena v ustanovení § 316 odst. 3 zákoníku práce.
113 JANEČKOVÁ,  Eva  a  Václav  BARTÍK.  Kamerové  systémy  v  praxi:  právní  režim  z  pohledu  ochrany  
osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-850-
5. S. 69.
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Jak již bylo řečeno výše, v kapitole 2.2.3 Národní právní úprava, zákon nevymezuje, 

na  která  konkrétní  pracoviště  a  pracovní  činnosti  dopadá  výjimka  ze  zákazu  narušování 

soukromí  zaměstnance  na  pracovišti  dle  § 316  odst.  3  zákoníku  práce,  a  ani  judikatura 

nenabízí  jasné  vodítko  k jejich  určení  kvůli  své  sporadičnosti  v dané  věci.  Pro  ilustraci 

však lze  uvést  několik  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  a  Nejvyššího  správního  soudu, 

ve kterých tyto soudy uznaly kamerový záznam z pracoviště jako důkaz proti zaměstnanci, 

respektive  poukázaly  na vhodnost  jeho  předložení,  a  tím  nepřímo  potvrdily  oprávněnost 

jejich zavedení  na konkrétním  místě.  Tímto  pracovištěm  byla  například  pokladní  buňka 

v supermarketu  z důvodu  kontroly  finančních  transakcí,114 prodejna  alkoholických 

a tabákových výrobků při prokazování prodeje alkoholu mladistvým,115 informační centrum 

v bance116 nebo interiér vozidla taxislužby k zajištění bezpečnosti zaměstnance.117

Kromě důvodu je povinen zaměstnavatel přesně stanovit i účel pořizování kamerových 

snímků,  jenž  musí  být  v souladu  s důležitými,  právem  chráněnými  zájmy  správce.118 

Tuto povinnost ukládá zaměstnavateli § 5 odst. 1 ZOOÚ, který říká, že „[s]právce je povinen  

stanovit  účel,  k  němuž  mají  být  osobní  údaje  zpracovány.“  Specifikace  účelu  je  součástí 

registračního formuláře pro oznámení zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních 

údajů  (podrobněji  viz  následující  kapitoly)  a  nejfrekventovaněji  uváděným  cílem, 

kterým zaměstnavatelé  odůvodňují  zavedení  kamerových  systémů,  je  jejich  využití 

jako prevence  protiprávních  jednání  a/nebo  jako  zdroj  důkazního  materiálu 

o takovéto činnosti.119 Stanovení  účelu  má  význam  zejména  pro  limitaci  užití  pořízených 

kamerových  záběrů  (neboť  kamerové  záznamy  lze  užít  pouze  v souladu  s deklarovaným 

účelem),120 ale  například  i  pro  posouzení  oprávněnosti  zavedení  samotného  kamerového 

zařízení na pracovišti.

2.3.2. Způsob a předmět sledování

Pokud  se  zaměstnavatel  rozhodne,  že  na  pracovišti  zavede  kamerový  systém, 

je ponecháno  zcela  na  jeho  uvážení,  jakým  způsobem  bude  sledování  zaměstnanců 

prostřednictvím  videokamer  realizováno.  V současné  době  neexistují  žádná  konkrétní 

114 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2185/2006 ze dne 3. 5. 2007.
115 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 62 A 92/2015 ze dne 7. 12. 2016.
116 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 807/2015 ze dne14. 10. 2015.
117 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 585/2015 ze dne 17. 6. 2015.
118 Úřad pro  ochranu osobních  údajů.  Stanovisko  č.  1/2006 -  Provozování  kamerového systému z hlediska  
zákona o ochraně osobních údajů [online]. 2006 [cit. 2017-08-08]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/stanovisko-
c-1-2006-provozovani-kameroveho-systemu-z-hlediska-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju/d-1483.
119 VIDRNA,  Jan  a  KOUDELKA,  Zdeněk.  Zaměstnanci  v  objektivu  kamer:  právní  aspekty  monitoringu  
zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice ABC, 2013. ISBN 978-80-7400-453-7. S. 98.
120 Úřad pro ochranu osobních údajů.  Stanovisko č.  1/2006 -  Provozování  kamerového systému z  hlediska  
zákona o ochraně osobních údajů [online]. 2006 [cit. 2017-08-08]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/stanovisko-
c-1-2006-provozovani-kameroveho-systemu-z-hlediska-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju/d-1483.
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pravidla  či  doporučení,  která  by zaměstnavateli  jasně stanovovala,  jaká sledovací  zařízení 

může zakoupit a jak by měla být následně nainstalována tak, aby se monitorování pohybovalo 

v mezích vytyčených zákonem a nikoli mimo ně. Jediným vodítkem v této oblasti jsou obecné 

zásady formované judikaturou, odbornou literaturou a v neposlední řadě též činností Úřadu 

pro  ochranu  osobních  údajů,  jenž  přispívá  k vyjasňování  dané  problematiky  vydáváním 

svých stanovisek.  Na  druhou  stranu  je  nutné  uvést,  že  obecné  zásady  umožňují 

zaměstnavatelům  lépe  reflektovat  podmínky  na  svých  pracovištích  a  vybrat  tak  účinné 

kamerové  zařízení  zcela  uzpůsobené  potřebám konkrétního  zaměstnavatele  a  konkrétního 

pracoviště.  Stanovení  přesných  parametrů  při  výběru  a  zavedení  videokamer,  kupříkladu 

zákonem, by nejenže zanedlouho neodpovídalo aktuálnímu technickému vývoji a zaostávalo 

by za ním, rovněž by nebylo ani schopné zohlednit  nuance různorodých činností  a  zájmů 

zaměstnavatelů  či vybavení  jednotlivých  pracovišť.  Momentální  právní  úprava 

tímto poskytuje prostor pro porovnávání zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců, jehož ideálním 

výsledkem by měl být stav přijatelný pro obě dvě strany.

Základní  principy,  které  je  třeba  zohlednit  při  monitoringu  pracoviště,  vymezil 

Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku č. 2/2009 z února 2009121 a jsou jimi:

o zásada proporcionality;

o zásada přiměřenosti (adekvátnosti);

o zásada analogie; a

o informační povinnost zaměstnavatele.

Zásada  proporcionality  je  vůdčí  zásadou  sledování  a  vztahuje  se  k zájmům 

zaměstnavatele  a  zaměstnance,  jež  mají  být  v oboustranné  rovnováze.  Tato  zásada  říká, 

že oprávnění  zaměstnance  musí  být  „v  rovnováze  s  legitimními  oprávněními  a  zájmy  

zaměstnavatele, což vychází z rozložení oprávnění a povinností zaměstnance a zaměstnavatele  

v rámci pracovněprávního vztahu. Zaměstnanec očekává, že také v pracovním právu bude  

přiměřeně  zachováno  jeho  právo  na  soukromí,  jehož  součástí  je  i  právo  na  ochranu  

jeho osobních  údajů,  a  že  tato  práva  bude  zaměstnavatel  respektovat.122 Oprávněním 

121 Úřad pro ochranu osobních údajů.  Stanovisko č.  2/2009 - Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním  
zřetelem  k  monitoringu  pracoviště [online].  2009  [cit.  2017-08-08].  Dostupné  z: 
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2009-ochrana-soukromi-zamestnancu-se-zvlastnim-zretelem-k-
monitoringu-pracoviste/d-1511/p1=2247.
122 Oprávněnost očekávání zaměstnance, že mu i na pracovišti bude zajištěna určitá minimální ochrana jeho 
soukromí, judikoval Evropský soud pro lidská práva například ve svém rozhodnutí ve věci Halford v. Spojené  
království ze dne 25. června 1997.
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zaměstnavatele  je  vyžadovat  efektivní  práci  zaměstnance  a  chránit  své  aktivity  

před nebezpečími jako je trestná činnost či škoda způsobená zaměstnancem.“123

Zatímco  první  zásada  odpovídá  na  otázku,  zda  je  monitorování  zaměstnanců 

na pracovišti vůbec možné, druhá zásada se uplatní při úvahách nad konkrétním způsobem 

provedení  sledování.  Zásada  přiměřenosti  (nebo  též  adekvátnosti)  omezuje  rozsah 

získávaných  osobních  údajů  pouze  na  ty,  které  jsou  potřeba  k dosažení  účelu  prováděné 

kontroly.  Zaměstnance  nelze  podrobit  kamerovému  sledování  ve  větší  míře 

(rozloha snímaného  prostoru,  délka  nahrávání  videokamerami  apod.),  než  je  nezbytné 

k ochraně zájmů zaměstnavatele.

Princip  analogie  pak  reaguje  na  neustále  se  rozvíjející  informační  a  komunikační 

technologie.  Jelikož  není  v silách  zákonodárce  držet  krok  s vývojem  nových  zařízení, 

včetně těch  kamerových,  užijí  se  obdobně  na  nové  technologie  právní  normy  regulující 

doposud známé přístroje. Nejtypičtějším příkladem je aplikace ochrany listovního tajemství 

i na zprávy zasílané prostřednictvím emailových schránek.

Informační povinnost zaměstnavatele vyplývá jak ze zákoníku práce, tak ze ZOOÚ. 

Jelikož  je  dané  povinnosti  věnována  samostatná  kapitola  v této  diplomové  práci,  nebude 

na tomto místě dále rozváděna.

Kromě  výše  uvedených  zásad  je  rovněž  třeba  pohlížet  na  kamerové  systémy 

na pracovišti  jako  na  tzv.  prostředek  ultima  ratio.  Videokamery  lze  tedy  na  pracovišti 

nainstalovat  pouze  v případě,  že  jinými  způsoby  kontroly  nelze  účinně  dosáhnout  účelu, 

který zaměstnavatel sleduje (např. k ochraně majetku před krádeží je nutné v prvé řadě použít 

bezpečnostní opatření jako je uzamčení místnosti, zavedení přístupových kódů či poplašných 

systémů).124 Protože kamerové systémy citelně zasahují do osobnostních práv zaměstnanců, 

musí zaměstnavatel nejprve zvážit jiné možnosti kontroly, jako jsou kupříkladu přístupová 

hesla,  docházkové  systémy  či  zvýšení  osobního  dozoru  vedoucích  zaměstnanců, 

které více šetří soukromí dotčených zaměstnanců a až poté, kdy se tyto prostředky projeví 

jako  neefektivní  nebo  je  zcela  patrné,  že  je  není  možné  účinně  použít  vzhledem 

k dosahovanému účelu, může zaměstnavatel rozhodnout o instalaci kamerového zařízení.

123 Úřad pro ochranu osobních údajů.  Stanovisko č.  2/2009 - Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním  
zřetelem  k  monitoringu  pracoviště [online].  2009  [cit.  2017-08-08].  Dostupné  z: 
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2009-ochrana-soukromi-zamestnancu-se-zvlastnim-zretelem-k-
monitoringu-pracoviste/d-1511/p1=2247.
124 Úřad pro ochranu osobních údajů.  Stanovisko č.  1/2006 -  Provozování  kamerového systému z  hlediska  
zákona o ochraně osobních údajů [online]. 2006 [cit. 2017-08-08]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/stanovisko-
c-1-2006-provozovani-kameroveho-systemu-z-hlediska-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju/d-1483.
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Uvedené  zásady  musí  vzít  zaměstnavatel  vždy  v úvahu  při  výběru  kamerového 

zařízení a jeho instalaci. Jak bylo nastíněno výše, poskytuje současný trh nepřeberné množství 

různých  kamerových  systémů  s rozličnými  optickými,  zvukovými  a  dalšími  funkcemi, 

přičemž  je  nepochybné,  že  každá  jednotlivá  videokamera  s ohledem  na  její  konkrétní 

nastavení  bude  do  soukromí  zaměstnance  zasahovat  různou  měrou.  Zaměstnavatel 

by tedy měl volit ta zařízení, která ještě splňují účel sledování a zároveň narušují soukromí 

zaměstnanců  co nejméně.  Účel  sledování  tak  do  značné  míry  omezuje  zaměstnavatele 

při volbě  kamerových  systémů.125 Zaměstnavatel  by  měl  při  instalaci  videokamer  zvážit 

zejména úhel záběru kamery (s ohledem na možnost pořizování detailních záběrů), použití 

statického nebo mobilního objektivu, možnost zvětšení a/nebo přiblížení obrazu a možnost 

jeho částečného  rozmazání/začernění,  funkci  zmrazení  záběru  či  napojení  na  poplašné 

systémy.126 Názorným příkladem může být  kamera umožňující  jak obrazový,  tak zvukový 

záznam.  V případě,  kdy  je  důvodem  pro  její  zavedení  ochrana  majetku  zaměstnavatele 

či kontrola  výkonnosti  jeho  zaměstnanců,  postačí  v drtivé  většině  případů  pořízení 

pouze obrazového  záznamu.  Zvukové  nahrávání  by  pak  představovalo  nepřiměřený  zásah 

do soukromí  zaměstnanců  na  pracovišti,  a  tudíž  má  zaměstnavatel  povinnost  mikrofon 

z videokamer buď odstranit, nebo natrvalo znemožnit jeho fungování, aby ho nebylo možné 

v budoucnu znovu zapnout.127

Důvod,  pro který  se zaměstnavatel  rozhodl  kamerový systém na pracovišti  zavést, 

ovlivňuje  jak  určení  způsobu  sledování,  tak  i  dosah  kamerového  záběru.  Jestliže 

je videokamera  určena  k ochraně  majetku  či  je  součástí  odpovídajících  bezpečnostních 

opatření,  mělo  by  její  zorné  pole  zabírat  pouze  hlídané  přístroje  a  věci.  V případě, 

že by tím došlo (i když nepřímo) k monitorování samotných zaměstnanců, lze tyto záznamy 

použít jen v souvislosti s událostmi, jež se týkají snímaných předmětů (např. jejich krádež, 

poškození či jako příčina pracovního úrazu) a nikoli k hodnocení činnosti zaměstnanců.128

Pokud  je  kamerový  systém  určen  ke  sledování  výkonnosti  zaměstnanců 

a jejich důsledného využívání pracovní doby, nesmí být zaměstnanec z povahy věci sledován 

125 ŠTEFKO,  Martin:  Hlava  osmá.  Ochrana majetkových  zájmů zaměstnavatele  a  ochrana osobních  práv  
zaměstnance. In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck. Velké komentáře, 
2015. ISBN 978-80-7400-290-8. S. 1243.
126 JANEČKOVÁ,  Eva  a  Václav  BARTÍK.  Kamerové  systémy  v  praxi:  právní  režim  z  pohledu  ochrany  
osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-850-
5. S. 27 a 28.
127 PETRŽELA,  Karel  a  Jakub  TOMŠEJ.  Kamerové  systémy  na  pracovišti:  Kdy  jsou  povoleny  a  co  je  
popřípadě  nutné  dodržet? Hospodářské  noviny  [online].  2013  [cit.  2017-08-08].  Dostupné  z: 
http://byznys.ihned.cz/podnikani/provoz-firmy-budova-a-kancelar/c1-59206170-kamerove-systemy-na-
pracovisti-co-je-nutne-dodrzet.
128 VIDRNA,  Jan  a  KOUDELKA,  Zdeněk.  Zaměstnanci  v  objektivu  kamer:  právní  aspekty  monitoringu  
zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice ABC, 2013. ISBN 978-80-7400-453-7. S. 126 a 127.
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v místech,  kde  práci  nevykonává  (např.  na  toaletě,  v koupelně  či  v šatně)  nebo  v době, 

kdy není povinen plnit pracovní úkoly (např. při přestávkách v práci).129 Je-li však i na těchto 

místech  videokamera  nainstalována  (zejména  s cílem  předcházet  krádežím 

v daných prostorách),  musí  být  poskytnuta  zaměstnanci  možnost  „uniknout“  objektivu 

videokamer. Tento tzv. princip fair-play v praxi znamená, že „[n]apříklad šatnu je za určitých  

okolností možno snímat, ale musí v ní být vymezeno místo, které není pod dohledem kamery  

a kde se může zaměstnanec nepozorován převléknout.“130

Ani  dodržení  výše  uvedených pravidel  neopravňuje  zaměstnavatele  k monitorování 

svých zaměstnanců bez jakýchkoli dalších omezení, neboť i na pracovišti má zaměstnanec 

právo  na  jistou  minimální  úroveň  soukromí,  do  něhož  nelze  zasahovat.  To  se  odráží 

třeba v povolení  (tolerování)  nezbytných  soukromých  telefonických  hovorů  a  emailových 

zpráv zaměstnanců v průběhu pracovní doby, v absenci dozoru nad jejich aktivitami během 

přestávek v práci, anebo v možnosti zaměstnance přinést si své osobní věci na pracoviště.131 

Je však zcela  vyloučeno,  aby  předmětem monitorování  bylo  samo soukromí  zaměstnance. 

Vždy  je  třeba,  aby  pozorované  jednání  mělo  vazbu  na  pracovní  úkoly  zaměstnance, 

které je povinen plnit. Opačným jednáním by se zaměstnavatel dopouštěl hrubého porušení 

právních předpisů.

Při hodnocení, zda byly výše uvedené zásady a podmínky u zaměstnavatele splněny, 

a tudíž došlo k oprávněnému zavedení kamerového systému na pracovišti,  je nezbytné vzít 

v úvahu konkrétní  pracovní  podmínky u konkrétního  zaměstnavatele.132 Jednotlivé  nuance 

v náplni  práce  zaměstnanců  a  v osobě  a  záměrech  zaměstnavatele  jsou  rozhodné 

při posuzování zákonnosti každé videokamery, což činí z daného posuzování velmi složitou 

záležitost, ve které nelze postupovat podle šablon a generalizování.

129 ŠTEFKO, Martin. K problému sledování vlastních zaměstnanců. Právo a zaměstnání. LexisNexis CZ, 2005. 
Č. 1/2005. S. 7 až 11.
130 VESELÍ, Petr.  Jaké jsou možnosti zaměstnavatele při kontrole zaměstnanců a jak je to s instalací kamer  
se záznamem? [online].  2017  [cit.  2017-08-08].  Dostupné  z:  https://www.epravo.cz/top/clanky/jake-jsou-
moznosti-zamestnavatele-pri-kontrole-zamestnancu-a-jak-je-to-s-instalaci-kamer-se-zaznamem-106015.html,
viz také Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 1/2006 - Provozování kamerového systému z hlediska  
zákona o ochraně osobních údajů [online]. 2006 [cit. 2017-08-08]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/stanovisko-
c-1-2006-provozovani-kameroveho-systemu-z-hlediska-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju/d-1483, 
a  ŠTEFKO,  Martin:  Hlava  osmá.  Ochrana  majetkových  zájmů  zaměstnavatele  a  ochrana  osobních  práv  
zaměstnance. In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck. Velké komentáře, 
2015. ISBN 978-80-7400-290-8. S. 1244.
131 JANEČKOVÁ,  Eva  a  Václav  BARTÍK.  Kamerové  systémy  v  praxi:  právní  režim  z  pohledu  ochrany  
osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-850-
5. S. 70.
132 Státní  úřad  inspekce  práce.  Monitorování  zaměstnanců  na  pracovišti  kamerovým  systémem [online]. 
[cit. 2017-08-07].  Dostupné  z:  http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/ochrana-
majetkovych-zajmu-zamestnavatele-a-ochrana-osobnich-prav-zamestnance/monitorovani-zamestnancu-na-
pracovisti-kamerovym-systemem/?q=z%C3%A1va%C5%BEn%C3%BD%20d%C5%AFvod.

40

http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/ochrana-majetkovych-zajmu-zamestnavatele-a-ochrana-osobnich-prav-zamestnance/monitorovani-zamestnancu-na-pracovisti-kamerovym-systemem/?q=z%C3%A1va%C5%BEn%C3%BD%20d%C5%AFvod
http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/ochrana-majetkovych-zajmu-zamestnavatele-a-ochrana-osobnich-prav-zamestnance/monitorovani-zamestnancu-na-pracovisti-kamerovym-systemem/?q=z%C3%A1va%C5%BEn%C3%BD%20d%C5%AFvod
http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/ochrana-majetkovych-zajmu-zamestnavatele-a-ochrana-osobnich-prav-zamestnance/monitorovani-zamestnancu-na-pracovisti-kamerovym-systemem/?q=z%C3%A1va%C5%BEn%C3%BD%20d%C5%AFvod
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-1-2006-provozovani-kameroveho-systemu-z-hlediska-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju/d-1483
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-1-2006-provozovani-kameroveho-systemu-z-hlediska-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju/d-1483
https://www.epravo.cz/top/clanky/jake-jsou-moznosti-zamestnavatele-pri-kontrole-zamestnancu-a-jak-je-to-s-instalaci-kamer-se-zaznamem-106015.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/jake-jsou-moznosti-zamestnavatele-pri-kontrole-zamestnancu-a-jak-je-to-s-instalaci-kamer-se-zaznamem-106015.html


2.3.3. Informační povinnost zaměstnavatele

Zákoník  práce  ve  svém  §  316  odst.  3  ukládá  zaměstnavateli  povinnost 

„přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění,“ jestliže 

u zaměstnavatele  existuje  závažný  důvod  spočívající  ve  zvláštní  povaze  činnosti 

zaměstnavatele opravňující ho k zavedení kamerového systému. Tato informační povinnost 

je koncipována  jako  pojistka  před  zneužíváním  výjimky  ze  zákazu  narušovat  soukromí 

zaměstnanců na pracovišti dle § 316 odst. 2 zákoníku práce.133

Důležitou podmínkou je, aby byl zaměstnanec obeznámen se zavedením sledovacího 

zařízení přímo. Zaměstnavatelé proto někdy vkládají do pracovních smluv poučení o zavedení 

videokamer  na  příslušném  pracovišti,  mnohem  častěji  však  plní  zmiňovanou  informační 

povinnost prostřednictvím vydání interního předpisu o provozování kamerového zařízení,134 

se kterým je ale třeba zaměstnance prokazatelně seznámit. K doložení plného informování 

zaměstnanců o zavedených sledovacích opatřeních se doporučuje opatřit  si  jejich podpisy 

na příslušné  interní  směrnici.135 Vzhledem  k riziku,  které  může  nahrávací  zařízení 

pro soukromí  zaměstnanců  představovat,  se  rovněž  doporučuje  upravit  základní  zásady, 

charakter  a  podmínky  zavedení  kamerového  systému  v kolektivní  smlouvě,  která  může 

přispět  k předcházení  či  ke zjednodušení  případných právních  sporů a  rovněž i  k posílení 

důvěry  mezi  zaměstnavatelem  a  jeho  zaměstnanci.136 Zapojení  zaměstnanců  do  přípravy, 

vytváření a hodnocení interních pravidel či jiných smluv týkajících se podmínek monitoringu 

na  pracovišti  doporučuje  i  stanovisko  WP  249  č.  2/2017,137 které  zaměstnavatelům 

rovněž klade  za  povinnost  zajistit  snadný  přístup  k  schváleným  pravidlům  a  politikám 

kamerového sledování (ať už vytvořeným s nebo bez účasti zaměstnanců). Danou informační 

povinnost,  ať už prostřednictvím  vnitřního  předpisu,  kolektivní  smlouvy  nebo  jiným 

postupem, je třeba splnit vždy před uvedením předmětných videokamer do provozu.

Zatímco zákoník práce požaduje po zaměstnavateli, aby svým zaměstnancům sdělil 

pouze rozsah a způsob kontroly, ZOOÚ rozšiřuje tuto informační povinnost o další aspekty. 

133 JANEČKOVÁ,  Eva  a  Václav  BARTÍK.  Kamerové  systémy  v  praxi:  právní  režim  z  pohledu  ochrany  
osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-850-
5. S. 68.
134 HORKÝ, Štěpán. Kamerové systémy – dobrý pomocník, ale .. [online]. 2013 [cit. 2017-08-08]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/kamerove-systemy-dobry-pomocnik-ale-88307.html.
135 FRANTIŠOVÁ,  Petra.  Provozování  kamerového  systému  na  pracovišti  zaměstnavatele [online].  2016 
[cit. 2017-08-08].  Dostupné  z:  http://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/provozovani-kameroveho-
systemu-na-pracovisti-zamestnavatele
136 VIDRNA,  Jan  a  KOUDELKA,  Zdeněk.  Zaměstnanci  v  objektivu  kamer:  právní  aspekty  monitoringu  
zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice ABC, 2013. ISBN 978-80-7400-453-7. S. 224.
137 Stanovisko WP 249 č. 2/2017, č. j. 17/EN (předsedkyně FALQUE-PIERROTIN, Isabelle). Opinion 2/2017 
on  data  processing  at  work.  2017.  Dostupné  z: 
https://www.helpgdpr.cz/rstsp/clanky.nsf/att/a0358A7984DA858CDC1258197006E9F1E/
$File/Opinion22017ondataprocessingatwork-wp249.pdf.
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Na základě § 11 odst.  1  ZOOÚ musí  zaměstnavatel  poskytnout  zaměstnancům informace 

„o tom,  v  jakém  rozsahu  a  pro  jaký  účel  budou  osobní  údaje  zpracovány,  

kdo a jakým způsobem  bude  osobní  údaje  zpracovávat  a  komu  mohou  být  osobní  údaje  

zpřístupněny.“  Rovněž  je  musí  zaměstnavatel  poučit  o  jejich  právu  přístupu  k osobním 

údajům,  právu  na opravu  osobních  údajů  a  o  možnostech  ochrany  zaměstnanců 

dle § 21 ZOOÚ.  Uplatnění  práva  na  přístup  a  opravu  osobních  údajů  je  však  v případě 

kamerových  systémů  limitováno  z důvodu  povahy  kamerového  záznamu  jako  takového. 

V prvé řadě se záznam po přiměřené době musí vymazat, čímž je natrvalo znemožněn přístup 

k datům  na  něm  zachyceným,  v řadě druhé  z technického  hlediska  snímek  nedovoluje, 

aby do něj  bylo  libovolně  zasahováno,  a  tím  došlo  k opravě  eventuálních  nesrovnalostí. 

V tomto případě by bylo jediným možným řešením likvidace celého kamerového záznamu.138 

Stejně  problematickým  se  jeví  i  ustanovení  § 5  odst.  1  písm.  c)  ZOOÚ, 

kterým je zaměstnavateli  uložena  povinnost  zpracovávat  pouze  přesné  osobní  údaje, 

neboť aktualizace  záznamu  pořízeného  videokamerou  je  rovněž  vyloučena. 

Dle názoru JUDr. Václava Bartíka a JUDr. Evy Janečkové však výraz „přesné“ nemusí vždy 

znamenat  „stále  aktuální“,  nýbrž  při  zachycování  určitého  historického  vývoje 

(pokud je dodržena  jeho  posloupnost  a  není  se  záznamem  nikterak  jinak  úmyslně 

manipulováno  s cílem  pozměnit  ho)  jsou  zachycené  údaje  vždy  přesné  a  pravdivé, 

byť aktuální k jinému, minulému časovému období.139

Metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů Provozování kamerových systémů ukládá 

zaměstnavateli  rovněž  povinnost  označit  prostory  monitorované  kamerovým  systémem 

informačními tabulkami. Tento krok slouží k informování jak zaměstnanců, tak hlavně třetích 

osob, které by se mohly dostat do zorného pole videokamer, jestliže se z jakéhokoli důvodu 

ocitnou  na  monitorovaném  pracovišti.  Dle  uvedené  metodiky  musí  informační  tabulky 

„obsahovat  alespoň  piktogram/obrázek  kamery,  údaj  o  tom,  že  je  prostor  monitorován  

kamerovým  systémem  se  záznamem,  identifikaci  správce140 a  odkaz  na  místo/osobu,  

kde je možné získat  o  kamerovém systému podrobnější  informaci  (např.  telefonní  spojení,  

internetová  adresa,  funkce  dané  osoby  apod.“141 Takovéto  označení  je  nutné  umístit 

před vstupem  do  prostoru  sledovaného  videokamerami  tak,  aby  bylo  nepřehlédnutelné, 

138 JANEČKOVÁ,  Eva  a  Václav  BARTÍK.  Kamerové  systémy  v  praxi:  právní  režim  z  pohledu  ochrany  
osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-850-
5. S. 32.
139 Tamtéž. S. 25.
Viz také
BARTÍK,  Václav  a  Eva  JANEČKOVÁ.  Osobní  spis  zaměstnance  jako  zpracování  osobních  údajů. Práce 
a mzda,  č.  7/2009  [online].  2009.  Dostupné  také  z:  http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-
d5256v7296-osobni-spis-zamestnance-jako-zpracovani-osobnich-udaju/.
140 Pod identifikací  správce se rozumí jeho přesný název a IČO, aby bylo možné ověřit, zda je zpracování  
osobních údajů prostřednictvím kamerového systému řádně registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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přičemž piktogram a text musí být viditelný a čitelný i  z větší  vzdálenosti  (cca 2 -  5 m). 

Za situace,  že  prostor  pravidelně  navštěvují  osoby  slabozraké  nebo  nevidomé 

(ať už zaměstnanci či třetí osoby), je vhodné zajistit jejich informování jiným odpovídajícím 

způsobem.142

2.3.4. Souhlas zaměstnanců

Zpracovávat  osobní  údaje  je  možné pouze  na základě  právních  titulů  vymezených 

v ustanovení § 5 odst.  2 ZOOÚ. Obecně lze tyto právní tituly rozdělit  jednak na souhlas 

subjektů údajů představující právní titul ke zpracování osobních údajů, které není nezbytné 

(příkladem  může  být  získávání  osobních  údajů  pro  reklamní  a  marketingové  účely), 

jednak na právní důvody uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) až g) ZOOÚ, u kterých se souhlas 

subjektu  údajů  nevyžaduje,  neboť  ke  sběru  informací  dochází 

v rámci jiného ospravedlnitelného  zájmu  (např.  zákonem stanovená  povinnost  zpracovávat 

osobní  údaje,  účely  archivnictví,  zpracování  již  zveřejněných  osobních  údajů  či  ochrana 

životně důležitých  zájmů subjektu údajů).  Dle názoru Úřadu pro ochranu osobních  údajů 

vyjádřeného ve stanovisku č.  3/2014 jsou si  všechny právní  tituly uvedené v § 5 ZOOÚ 

vzájemně rovnocenné, což znamená, že správci stačí naplnit podmínky pouze jednoho z nich, 

aby bylo možné legálním způsobem provádět zpracování osobních údajů.

Právě  na  kamerové  systémy  na  pracovišti  dopadá  výjimka  zakotvená 

v § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ, jež dovoluje zpracování osobních údajů, „pokud je to nezbytné  

pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.“ 

Jediným cílem zaměstnavatele  při  instalaci  kamerového zařízení  bez  svolení  zaměstnanců 

tak může  být  užití  záznamu k ochraně  jeho  práv  a  právem chráněných  zájmů,  což  snaha 

chránit svůj majetek a dohlížet na řádný výkon práce zaměstnanci bezpochyby je. Kromě práv 

a právem chráněných zájmů zaměstnavatele je ochrana rozšířena i na práva a zájmy jiných 

osob vyjmenovaných v daném paragrafu, a to konkrétně na osobu příjemce143 a jiné dotčené 

osoby,  tedy  osob,  které  by  potenciálně  mohly  využít  údaje  zpracovávané  na  základě 

předmětné výjimky k ochraně svých práv a právem chráněných zájmů.144

141 BURIAN, David. Provozování kamerových systémů: metodika pro splnění základních povinností ukládaných  
zákonem o ochraně osobních údajů. Brno, 2012: Pro Úřad pro ochranu osobních údajů vydala Masarykova 
univerzita. ISBN 978-80-210-6017-3. S. 21.
142 Tamtéž. S. 21 a 22.
143 Osoba příjemce je  ZOOÚ definovaná  v  §  4  písm.  o)  jako  „každý  subjekt,  kterému  jsou  osobní  údaje  
zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g).“
144 JANEČKOVÁ,  Eva  a  Václav  BARTÍK.  Kamerové  systémy  v  praxi:  právní  režim  z  pohledu  ochrany  
osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-850-
5. S. 29.
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Ani  zákoník  práce  v §  316  neukládá  zaměstnavateli  povinnost  opatřit  si  souhlasy 

zaměstnanců  před  zavedením  monitorovacího  zařízení.  Jedinou  podmínkou  je  existence 

závažného důvodu spočívajícího  ve  zvláštní  povaze  jeho činnosti.  Pokud je  na  pracovišti 

přítomen  takovýto  důvod,  nepotřebuje  zaměstnavatel  k legálnímu  zavedení  videokamer 

souhlas svých zaměstnanců.

Zaměstnavatelé  se  však  někdy  snaží  nahradit  potenciální  absenci  důvodu 

opravňujícího je k instalaci sledovacích zařízení souhlasem zaměstnanců, ať už poskytnutým 

dodatečně nebo přímo při podpisu pracovní smlouvy, kdy je takovýto souhlas její součástí. 

Ani  tento  postup  by  však  nezhojil  nezákonnost  zapojení  videokamer  na  pracovišti, 

neboť jediným předpokladem k jejich zavedení je existence závažného důvodu spočívajícího 

ve  zvláštní  povaze  zaměstnavatele.  Pokud  zmiňovaný  důvod  u  zaměstnavatele  dán  není, 

nelze jeho  neexistenci  nahradit  souhlasem  byť  i  všech  zaměstnanců.  Argument 

pro dané tvrzení  spočívá  v ustanovení  §  4a  odst.  4  zákoníku  práce,145 na  základě  kterého 

se nepřihlíží  k právnímu jednání zaměstnance,  jímž by se vzdával svého práva přiznaného 

mu zákoníkem  práce.  Zaměstnanec  tak  nemůže  platně  udělit  souhlas  se  zavedením 

kamerového systému na svém pracovišti, protože by se tím vzdával svého práva na ochranu 

soukromí,  jež mu přiznává  zákoník  práce  v  §  316.146 Takové  právní  jednání 

by bylo považováno dle ustanovení  §  551 a násl.  občanského zákoníku za zdánlivé právní 

jednání.147

Pokud je tedy na pracovišti dán závažný důvod ospravedlňující zavedení kamerového 

systému,  může  zaměstnavatel  zpracovávat  osobní  údaje  zaměstnanců  prostřednictví 

videokamer bez jejich souhlasu. V praxi však zaměstnavatelé tento souhlas často vyžadují, 

a to i přes jeho nepotřebnost. Jejich motivací je zejména snaha posílit legitimitu sledovacího 

zařízení a současně i snaha zajistit dostatečné informování svých zaměstnanců. Dle stanoviska 

č. 3/2014 Úřadu pro ochranu osobních údajů by se však měli zaměstnavatelé zdržet získávání 

souhlasu svých zaměstnanců se zpracováním osobních údajů v případech, kdy jim ke sběru 

a dalšímu  nakládání  s osobními  údaji  svědčí  již  jiný  právní  titul  dle  ZOOÚ.  Dle  názoru 

vyjádřeného v tomto stanovisku je takto navíc získaný souhlas nejen nadbytečný, ale zároveň 

i  matoucí  a klamavý, neboť vytváří  dojem, že k předmětnému zpracování osobních údajů 

145 „Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje,  
nepřihlíží se k tomu.“
146 JANEČKOVÁ,  Eva  a  Václav  BARTÍK.  Kamerové  systémy  v  praxi:  právní  režim  z  pohledu  ochrany  
osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-850-
5. S. 55.
147 BĚLINA,  Miroslav:  Hlava  první.  Předmět  úpravy  a  vymezení  pracovněprávních  vztahů. In:  BĚLINA, 
Miroslav.  Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck. Velké komentáře, 2015. ISBN 978-80-7400-
290-8. S. 59.
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dochází na základě vyjádření vůle zaměstnanců, a tudíž je poskytnutí údajů z jejich strany 

dobrovolné a nikoli povinné. Zaměstnanec tak získává tímto postupem nesprávné informace 

týkající se procesu zpracování jeho osobních údajů, což může vyústit až ve ztrátu kontroly 

nad  svými  osobními  údaji.  Uvedený  následek  lze  demonstrovat  na  příkladu, 

kdy se zaměstnanec  domnívá,  že  zpracování  jeho  osobních  údajů  skončilo  okamžikem 

odvolání  jeho  souhlasu,  avšak  nakládání  s jeho  osobními  údaji  dále  pokračuje, 

neboť je uskutečňováno na základě  jiného právního titulu.  Dle  mínění  Úřadu pro ochranu 

osobních  údajů  se  v takovéto  situaci  jedná  o  nepravdivé  a  zároveň  nedostatečné  plnění 

informační povinnosti zaměstnavatelem dle § 11 odst. 2 ZOOÚ zakotvující povinnost poučit 

subjekt údajů o tom, zda je poskytování osobních údajů dobrovolné či nikoli, přičemž řádné 

nesplnění informační povinnosti naplňuje skutkovou podstatu přestupku podle ZOOÚ.

Rovněž  i  stanovisko  WP  249  č.  2/2017  doporučuje  opřít  zákonnost  zpracování 

osobních údajů o jiné právní tituly než je souhlas udělený zaměstnancem. Důvodem je jednak 

reálně vyšší míra existence jiných důvodů, na základě kterých je možné nakládat s osobními 

údaji i bez souhlasu subjektu údajů (typicky dodržování zákonných povinností či zpracování 

potřebné pro plnění smluv uzavřených se subjektem údajů), jednak riziko neplatnosti udělení 

daného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas ve smyslu Směrnice č. 95/46/ES 

a rovněž i ZOOÚ lze definovat jako svobodný, určitý a informovaný projev vůle subjektu 

údajů, kterým je vyjádřen souhlas se zpracováním osobních údajů, k nimž se daný souhlas 

vztahuje.  Aby  byl  souhlas  platný,  musí  být  také  odvolatelný.148 Vzhledem  k povaze 

pracovněprávního vztahu, jenž je charakterizován faktickou nerovností jeho subjektů, hrozí, 

že  nebude  naplněna  jedna  ze  základních podmínek  platného  souhlasu,  a  to  předpoklad 

jeho svobodného  udělení.  S ohledem  na  zájem  zaměstnance  na  dalším  trvání  pracovního 

vztahu vzniká dle předmětného stanoviska nebezpečí, že mu nebude dán prostor pro zvážení 

svého rozhodnutí a pro následné svobodné udělení, odmítnutí udělení či odvolání souhlasu 

se zpracováním  osobních  údajů,  neboť  dané  jednání  (v  tomto  případě  odmítnutí  udělení 

či odvolání svého souhlasu) může mít negativní dopad na další existenci či vznik pracovního 

poměru.  Za  daných  okolností  může  být  dobrovolnost  takového  souhlasu  zpochybněna, 

a proto je  dle  znění  daného  stanoviska  vhodné  snažit  se  nahradit  souhlas  jiným právním 

titulem opravňujícím zaměstnavatele k nakládání s osobními údaji svých zaměstnanců.

148 Stanovisko WP 249 č. 2/2017, č. j. 17/EN (předsedkyně FALQUE-PIERROTIN, Isabelle). Opinion 2/2017 
on  data  processing  at  work.  2017.  Dostupné  z: 
https://www.helpgdpr.cz/rstsp/clanky.nsf/att/a0358A7984DA858CDC1258197006E9F1E/
$File/Opinion22017ondataprocessingatwork-wp249.pdf. S. 6.
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2.3.5. Další povinnosti zaměstnavatele dle zákona o ochraně osobních údajů

Zákon o ochraně osobních údajů stanovuje zaměstnavatelům provozujícím kamerový 

systém  se  záznamem  další  povinnosti  nad  rámec  zákoníku  práce.  Tyto  další  podmínky 

provozování  sledovacího  zařízení  nemají  za  cíl  chránit  zaměstnance  jako  takového, 

tedy fyzickou osoby v pracovněprávním vztahu,149 nýbrž se snaží zajistit  řádné zpracování 

osobních údajů získaných z videokamer a náležitou ochranu před jejich zneužitím bez ohledu 

na  povahu  subjektů  údajů.  Povinnosti  dle  ZOOÚ  jsou  tak  závazné  pro  každého, 

kdo zpracovává osobní údaje, ať už automatizovaně nebo jinými prostředky.150 Výjimku tvoří 

jen zpracovávání osobních údajů pouze pro osobní potřebu a nahodilé shromažďování dat 

bez následného zpracování.151

Než  se  zaměstnavatel  rozhodne  zavést  na  svém  pracovišti  kamerový  systém, 

měl by zvážit,  zda  je  takovýto  způsob  sledování  nezbytný  k dosažení  vytyčeného  cíle. 

Dle konstantního názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů je možné videokamery použít 

jen v krajních  případech,  kdy  nelze  provádět  kontrolu  jinými  prostředky  vzhledem 

k zamýšlenému účelu.  Proto je  vhodné,  aby zaměstnavatel  provedl  nejprve  analýzu všech 

možností  kontroly  v  porovnání  s mírou  jejich  zásahu  do  soukromí  zaměstnanců, 

a teprve po zhodnocení všech rizik začal s instalací kamerového zařízení.152 Současně musí 

zaměstnavatel dle § 10 ZOOÚ během celé doby provozování sledovacího systému dbát na to, 

„aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské  

důstojnosti,  a také  …  na  ochranu  před  neoprávněným  zasahováním  do  soukromého  

a osobního  života  subjektu  údajů.“  Lze  tedy  konstatovat,  že  i  přes  oprávněné  zavedení 

videokamer na pracovišti, je třeba u každého procesu monitoringu zkoumat, zda již nedošlo 

k překročení přípustné meze dohledu, a tudíž i k porušení výše uvedeného paragrafu.

Před  zahájením  monitorování  je  zaměstnavatel153 povinen  písemně  oznámit 

Úřadu pro ochranu  osobních  údajů  svůj  záměr  provozovat  kamerový  systém. 

Tato oznamovací  povinnost je  zakotvena  v  §  16  ZOOÚ  a  zaměstnavatel  ji  plní 

prostřednictvím  registračního  formuláře  dostupného  na  internetových  stránkách  Úřadu 

149 Definice zaměstnance lze nalézt v § 6 zákoníku práce.
150 Viz ustanovení § 3 odst. 2 ZOOÚ.
151 Viz ustanovení § 3 odst. 3 a 4 ZOOÚ.
152 BURIAN, David. Provozování kamerových systémů: metodika pro splnění základních povinností ukládaných  
zákonem o ochraně osobních údajů. Brno, 2012: Pro Úřad pro ochranu osobních údajů vydala Masarykova 
univerzita. ISBN 978-80-210-6017-3. S. 15.
153 Oznamovací povinnost je povinen plnit zaměstnavatel, jakožto správce definovaný v § 4 písm. j) ZOOÚ, 
tedy jako osoba, která odpovídá za zpracování osobních údajů a rovněž určuje jeho účel a prostředky. Samotné 
zpracování osobních údajů může přenést na jinou osobu, nezbavuje se však tím své povinnosti registrovat daný 
kamerový systém u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

46



pro ochranu osobních údajů, který lze Úřadu zaslat jak v elektronické, tak listinné podobě.154 

V případě  kamerového  systému  je  registrační  formulář  rozšířen  o  Doplňující  formulář 

vztahující  se  ke způsobu  monitorování,  jako  je  například  informace  o  počtu  videokamer, 

jejich umístění, režim snímání kamer (nepřetržitý, záznam v/mimo provozní dobu, spouštění 

na  pokyn)  či  uvedení  způsobu  informování  subjektů  údajů.  Registrovat  se  musí 

nejen zaměstnavatel, který kamerové zařízení na svém pracovišti instaluje poprvé, ale i ten, 

který chce  své  sledování  rozšířit  anebo  změnit  způsob  zpracování  již  registrovaného 

monitoringu. Úřad pro ochranu osobních údajů na základě odeslaného registračního formuláře 

posuzuje zákonnost takového zpracování osobních údajů.155 Pokud příslušný sledovací systém 

vyhodnotí jako legální, zapíše Úřad do 30 dnů od provedené registrace zpracování osobních 

údajů do veřejně vedeného registru.  Okamžikem zápisu je zaměstnavatel  oprávněn zahájit 

předmětné zpracování.156

Další důležitou povinností zaměstnavatele je přijmout náležitá technicko-organizační 

opatření předvídaná v § 13 ZOOÚ.157 Na základě uvedeného paragrafu má zaměstnavatel 

za úkol  zanalyzovat  potenciální  hrozby  zásahu  do  soukromí  prostřednictvím  zneužití 

získávaných  dat  a  navrhnout  bezpečnostní  postupy,  které  by  tato  rizika  eliminovaly, 

nebo alespoň v co největší míře omezovaly.158 Zavedená opatření by dle § 13 odst. 1 ZOOÚ 

154 Dostupné z: https://www.uoou.cz/oznameni-o-zpracovani-osobnich-udaju.asp#obalhlava.
155 JANEČKOVÁ,  Eva  a  Václav  BARTÍK.  Kamerové  systémy  v  praxi:  právní  režim  z  pohledu  ochrany  
osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-850-
5. S. 36.
156 BURIAN, David. Provozování kamerových systémů: metodika pro splnění základních povinností ukládaných  
zákonem o ochraně osobních údajů.  Brno, 2012: Pro Úřad pro ochranu osobních údajů vydala Masarykova 
univerzita. ISBN 978-80-210-6017-3. S. 11.
157 „(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo  
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či  ztrátě,  neoprávněným přenosům, k jejich  
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení  
zpracování osobních údajů.
(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační  
opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.
(3) V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje rizika týkající se
a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících  
osobní údaje a
d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
(4) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo zpracovatel v rámci opatření podle  
odstavce 1 povinen také
a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby,
b) zajistit,  aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů  
měly  přístup  pouze  k  osobním  údajům  odpovídajícím  oprávnění  těchto  osob,  a  to  na  základě  zvláštních  
uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje  
zaznamenány nebo jinak zpracovány, a
d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.“
158 BURIAN, David. Provozování kamerových systémů: metodika pro splnění základních povinností ukládaných  
zákonem o ochraně osobních údajů.  Brno, 2012: Pro Úřad pro ochranu osobních údajů vydala Masarykova 
univerzita. ISBN 978-80-210-6017-3. S. 15.
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měla  směřovat  zejména  k zabránění  neoprávněného  nebo  nahodilého  přístupu  k osobním 

údajům, jejich změně, zničení, ztrátě a jejich neoprávněných přenosů a rovněž k zamezení 

jejich  neoprávněného  zpracování  a  dalšího  zneužití,  přičemž  povinnost  zajistit  ochranu 

nashromážděným  datům  trvá  i  po  ukončení  jejich  zpracování.  Zaměstnavatel  je  povinen 

po zvážení  všech rizik a  možných způsobů ochrany přijatá  technicko-organizační  opatření 

zdokumentovat.

Dle metodiky Úřadu pro ochranu osobních údajů  Provozování kamerových systémů 

lze opatření dělit dle 4 druhů nebezpečí:

o opatření  proti  neoprávněnému  přístupu  k prostředkům kamerového  systému 

(přístup ke kamerám, přístup k rozvodům a přístup k záznamovému zařízení);

o opatření proti neoprávněnému přístupu ke kamerovým záznamům;

o opatření proti neoprávněnému čtení, kopírování, přenosu, úpravě a vymazání 

kamerových záznamů; a

o opatření  proti  živelní  události  –  zničení  prostředků  kamerového  systému 

včetně dat (povodeň, požár, zásah blesku apod.).

Příkladem těchto  opatření  mohou být  uzamykatelné  místnosti  se  vstupem na  kartu 

či pin,  evidence  klíčů,  přístup  pomocí  přihlašovacího  jména  a  hesla,  evidence  přístupů 

do zabezpečeného objektu,  šifrování  záznamů,  oddělení  kamerového systému od datových 

sítí, vytváření kopií záznamu, školení obsluhy či vydání bezpečnostních směrnic. Funkčnost 

přijatých opatření má být pravidelně kontrolována. Způsob ochrany získávaných dat je třeba 

zvážit  ještě  před  instalací  monitorovacích  zařízení,  a  to  nejen  z důvodu  optimalizace 

finančních  nákladů  (posouzení  prostorových,  personálních  a  technologických  možností), 

ale i z toho důvodu, že specifikace přijatých technicko-organizačních opatření tvoří součást 

výše uvedeného registračního formuláře.

Výše  uvedené  povinnosti  musí  zaměstnavatel  splnit  vždy  před  zprovozněním 

kamerového  systému  na  pracovišti,  ZOOÚ  však  ukládá  i  další  úkoly, 

které musí zaměstnavatel plnit během sledování.

Základní ustanovení pro průběh zpracovávání osobní údajů představuje § 5 ZOOÚ, 

ve kterém jsou uzákoněny základní zásady nakládání se získanými údaji. V prvním odstavci 

tohoto paragrafu lze nalézt principy tvořící jádro ochrany osobních údajů.
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Jsou jimi:

o stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů;

o zpracovávat pouze přesné údaje;

o shromažďovat pouze ty osobní údaje, jež odpovídají stanovenému účelu, a v rozsahu 

nezbytném pro dosažení účelu;

o uchovávat osobní údaje jen po nezbytnou dobu;

o zpracovávat osobní údaje pouze v souladu se stanoveným účelem;

o shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; a

o nesdružovat osobní údaje získané k rozdílným účelům.

Uvedené  zásady  se  prolínají  celým  ZOOÚ  a  jeho  jednotlivými  ustanoveními. 

O některých již bylo hovořeno v této diplomové práci, na tomto místě však stojí za pozornost 

povinnost zaměstnavatele uchovávat osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou vzhledem 

ke stanovenému  účelu,  jejíž  přesné  určení  činí  v  praxi  problémy.  Zaměstnavatelé 

se často pokoušejí  uchovat  si  získaná  data  co  nejdéle  nejen  z  důvodu  vložení  nemalých 

finančních prostředků na jejich získání, ale i z důvodu potenciálního využití dat i v budoucnu. 

Vzhledem k dikci ZOOÚ jsou však povinni stanovit co nejkratší  dobu uchování osobních 

údajů, která ještě reálně stačí k jejich zpracování a současně i k dosažení vymezeného účelu. 

Přihlédnout  by  při  daném  rozhodování  měli  ke  „všem  parametrům  daného  zpracování,  

tedy primárně ke sledovanému účelu, ale též ke zvoleným prostředkům a způsobu zpracování  

nebo charakteru zpracovávaných údajů.“  Jisté vodítko nabízí stanovisko Úřadu pro ochranu 

osobních  údajů  č. 1/2006,  dle  kterého  by  doba  uchování  dat  neměla  v  případě  trvale 

střeženého objektu přesáhnout 24 hodin. V jiných situacích lze záznam uchovat i několik dnů, 

nejdéle  však  2-3  (pracovní)  dny.  Déle  lze  uchovat  kamerový  záznam  pouze  v  případě 

vzniklého bezpečnostního incidentu, kdy lze předpokládat, že videonahrávka bude předána 

orgánům činným v trestním řízení, soudu či jiné státní autoritě. 

Další  povinností  zaměstnavatele  je  bez  zbytečného  odkladu  poskytnout  subjektu 

údajů  informaci  o  zpracování jeho  osobních  údajů,  která  je  zakotvena  v  §  12  ZOOÚ. 

Obsahem informace je vždy alespoň účel zpracování osobních údajů, zpracovávané osobní 

údaje (popř. jejich kategorie), povaha automatizovaného zpracování a informace o příjemci 

osobních  údajů  (popř.  kategoriích  příjemců).  Zaměstnavatel  nesděluje  uvedené  údaje  sám 

od sebe, ale pouze na žádost zaměstnance, přičemž forma žádosti je ponechána na libovůli 

subjektu údajů. Zaměstnanec se může domáhat poskytnutí jen těch informací, které se týkají 
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jeho  osoby,  je tedy  vyloučeno,  aby  na  základě  daného  oprávnění  získal  údaje  o  třetích 

osobách. Zaměstnavatel by tak měl rovněž zajistit bezpečný způsob poskytnutí požadovaných 

informací.  I  v  případě,  že  zaměstnavatel  žádné  osobní  údaje  týkající  se  dotazujícího 

se zaměstnance nezpracovává, je povinen oznámit mu tuto skutečnost.  Přístup zaměstnance 

ke  zpracovávaným  osobním  údajům  je  předpokladem  pro  realizaci  jeho  dalšího  práva, 

a to práva  na  vysvětlení,  opravu  nebo  likvidaci  osobních  údajů  ve  smyslu  §  21  ZOOÚ. 

Tyto kroky  je  zaměstnanec  oprávněn  po  zaměstnavateli  vyžadovat  za  předpokladu, 

že zpracování  osobních  údajů  je  v  rozporu  s  ochranou  soukromého  a  osobního  života 

nebo se zákonem,  především  jsou-li  nashromážděná  data  nepřesná.  Povinnost  zlikvidovat 

nashromážděná  data  obsahuje  i § 20  ZOOÚ,  ve  kterém  se  jedná  o  situaci,  kdy  již  bylo 

dosaženo účelu monitorování.

Jestliže  se  zaměstnavatel  rozhodne  odinstalovat  kamerový  systém,  a  tudíž  ukončit 

zpracovávání  osobních  údajů,  musí  toto  své  rozhodnutí  neprodleně  oznámit 

Úřadu pro ochranu  osobních  údajů  spolu  s  informací,  jak  naložil  s  doposud  získanými 

osobními  údaji.  Splnění  této  informační  povinnosti  dle  §  19  ZOOÚ  povede  ke  zrušení 

registrace zaměstnavatele dle § 17a ZOOÚ jako zpracovatele osobních údajů. 

Porušením některé z výše uvedených povinností se zaměstnavatel dopouští přestupku, 

jenž  je  sankcionován  dle  §  44  a  násl.  ZOOÚ.  Spáchání  přestupku  projednává 

Úřad pro ochranu  osobních  údajů  a  při  jeho  prokázání  je  oprávněn  zaměstnavateli  udělit 

pokutu pohybující se v případě fyzické osoby v rozmezí od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč 

a v případě  právnické  či  podnikající  fyzické  osoby  v  rozmezí  od  5 000 000  Kč 

do 10 000 000 Kč.

2.3.6. Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  2016/679 
(zkráceně GDPR)

Jak již bylo výše uvedeno, dne 25. 5. 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského 

parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  2016/679  (dále  jen  „GDPR“),  o  ochraně  fyzických  osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Toto nařízení 

ruší Směrnici č. 95/46/ES transponovanou do českého právního řádu prostřednictvím ZOOÚ, 

koncepčně na ni však navazuje. Přesto však přijetí GDPR znamená zavedení nových institutů 

a rozšíření některých práv a povinností v oblasti ochrany osobních údajů (příkladem lze uvést 

pověřence  pro  ochranu  osobních  údajů,  právo být  zapomenut  či  povinnost  hlásit  případy 

porušení  zabezpečení  osobních  údajů).  S ohledem na  skutečnost,  že  právní  stav  nastíněný 

v předchozí  kapitole  bude  za  šest  měsíců  změněn,  je  vhodné  nastínit  komparaci 

výše uvedených práv a povinností vyplývajících ze ZOOÚ s novou úpravou, kterou přinese 
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GDPR. Při popisování jednotlivých změn dle GDPR se tato diplomová práce zaměří pouze 

na ty části a situace, které lze vztáhnout na vztah zaměstnavatele jako správce osobních údajů 

a zaměstnance jako subjekt údajů.

GDPR jako nařízení  Evropské  unie  je  přímo použitelné  a  přímo účinné  na  území 

České republiky, což znamená, že je schopné založit práva a povinnosti přímo jednotlivcům, 

kterých  se  lze  dovolat  u  národních  soudů,  aniž  by  bylo  třeba  ustanovení  GDPR přenést 

do českého právního řádu.  Současně požívá GDPR tzv.  aplikační  přednosti  před právními 

předpisy  České  republiky  v případě  jejich  kolize,  která  vyplývá  z charakteru  evropského 

práva jako takového.159 GDPR tedy ode dne 25. 5. 2018 nahradí ZOOÚ.

Na půdě vlády je v současné době připravován návrh zákona o zpracování osobních 

údajů,160 jehož  hlavním  cílem  bude  zrušit  ZOOÚ  a  doplnit  ustanovení  GDPR  tak, 

aby jím založená práva a povinnosti mohla být plně aplikována a vymáhána. Návrh zákona 

se tak omezuje pouze na úpravu těch oblastí, které GDPR neupravuje či jejich úpravu nechává 

výslovně na zákonodárcích členských států (např. vymezení pojmu veřejný subjekt, stanovení 

věku  dítěte,  od  kterého  již  není  zapotřebí  souhlasu  zákonného  zástupce  pro zpracování 

osobních  údajů  dítěte,  případy  možného  slučování  nashromážděných  osobních  údajů 

pro různé  účely  či  výjimky  z povinnosti  posouzení  vlivu  na  ochranu  osobních  údajů). 

Spolu s tím  by  měl  zákon  o  zpracování  osobních  údajů  v navrhovaném  znění  upravit 

působnost, činnost a organizaci Úřadu pro ochranu osobních údajů a transponovat směrnici 

Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  2016/680  týkající  se  nakládání  s osobními  údaji 

v rámci vyšetřování a stíhání trestných činů a výkonu trestů.

Co se týče obsahu a ideových východisek ochrany osobních údajů navazuje GDPR 

na úpravu obsaženou ve Směrnici 95/46/ES, resp. v ZOOÚ, a tudíž i GDPR stojí na zásadách 

zpracování  osobních údajů,  kterými jsou zákonnost,  korektnost  a  transparentnost,  účelové 

omezení, minimalizace sběru informací, aktuálnost a přesnost údajů či integrita a důvěrnost. 

Věcná působnost GDPR je upravena v čl. 2 a stejně jako ZOOÚ se dané nařízení nevztahuje 

na  neautomatizované získání  osobních  údajů,  pokud nedojde  k jejich  dalšímu zpracování, 

na shromažďování osobních údajů v rámci  výkonu výlučně osobních či  domácích činností 

a dále též na zpracování osobních údajů při vyšetřování a stíhání trestných činů a výkonů 

159 Uvedené vlastnosti právních předpisů evropského práva dovodil Evropský soud Evropské unie ve svých 
klíčových rozhodnutích č. 26/62 Van Gend en Loos ze dne 5. 2. 1963 a č. 6/64 Costa v. E.N.E.L. ze dne 15.  7. 
1964.
160 Návrh zákona o zpracování osobních údajů a informace o stavu legislativního procesu jsou dostupné z: 
https://apps.odok.cz/veklep-detail?
p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAQCDZPW5&tab=detail.
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trestů161 a  při  uskutečňování  společné  zahraniční  a  bezpečnostní  politiky  členskými  státy. 

Právní tituly pro zpracování osobních údajů upravuje čl.  6 GDPR a zcela kopírují důvody 

vymezené v § 5 odst. 2 ZOOÚ.

Oznamovací  povinnost dle  momentálně účinné legislativy však s účinností  GDPR 

odpadne a bude nahrazena jinými postupy a mechanismy,  které  by měly zajistit  účinnější 

ochranu  osobních  údajů.162 Nová  opatření  kladou  důraz  zejména  na  prevenci  zneužití 

osobních  údajů  a  na  zlepšení  komunikace  mezi  subjekty  údajů  a  správcem.  GDPR 

v článku 35  zavádí  povinnost  předběžného  posouzení  vlivu  zamýšleného  zpracování 

osobních údajů  na jejich ochranu, a to v situacích systematického a rozsáhlého získávání 

a posuzování  informací,  které  slouží  jako  podklad  pro  rozhodování  mající  právní  účinky 

vůči fyzickým  osobám,  a  dále  v případě  rozsáhlého  systematického  monitorování  veřejně 

přístupných prostorů. Nadto je nutné dané posouzení vlivu provést, pokud je pravděpodobné, 

že  dané zpracování  s ohledem na  použité  technologie,  povahu,  rozsah a  účely zpracování 

představuje vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů. Osoba provádějící takovéto 

zpracování osobních údajů musí před jeho zahájením provést posouzení rizik předmětného 

sběru  a  nakládání  s osobními  daty,  jeho  nezbytnost  a  přiměřenost  a  rovněž  i  navrhnout 

opatření  k řešení  a  předcházení  těchto  rizik.  Představuje-li  zamýšlená  činnost  pro  práva 

subjektů údajů vysoké riziko, je správce povinen konzultovat vzniklou situaci s příslušným 

národním dozorovým úřadem, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Další novou  povinností  je  i  jmenování  pověřence  pro  ochranu  osobních  údajů 

dle čl. 37 GDPR.  Pověřence  je  nutné  zvolit  vždy,  pokud  hlavní  činnost  správce  spočívá 

ve zpracování  osobních údajů,  „které kvůli  své povaze,  svému rozsahu nebo svým účelům  

vyžadují  rozsáhlé  pravidelné  a  systematické  monitorování  subjektů  údajů.“163 Úkolem 

pověřence je poskytování poradenství jak správci, tak subjektům údajů, monitorování souladu 

zpracování osobních údajů s GDPR a spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

I  GDPR  předvídá  jistá  technicko-organizační  opatření v čl.  30  a  násl. 

Na jedné straně ukládá správci povinnost vést v průběhu zpracování osobních údajů záznamy 

o  těchto  činnostech,  a  to  v písemné  či  elektronické  formě.  Tyto  záznamy  musí 

dle čl. 30 odst. 1  GDPR  obsahovat  jméno  a  kontaktní  údaje  správce  či  jeho  zástupce, 

účel zpracování,  popis  kategorií  shromažďovaných  osobních  údajů,  osoby  příjemců 

a informaci  o případném  předání  dat  do  třetí  země.  Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů 

má právo  kdykoli  vyžadovat  předložení  těchto  dokumentů.  Stejně  jako  ZOOÚ 

161 Tuto problematiku upravuje samostatně směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 6012/680.
162 ŠKORNIČKOVÁ,  Eva.  Jaké  povinnosti  ukládá GDPR institucím a  firmám [online].  [cit.  2017-08-08]. 
Dostupné z: https://www.gdpr.cz/gdpr/povinnosti/.
163 Článek 37 odst. 1 písm. b) GDPR.
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ve svém § 13 zavazuje článek 32 GDPR správce k provedení vhodných kroků k zabezpečení 

ochrany získaných osobních údajů. Na druhé straně však oproti ZOOÚ zavádí nový způsob 

ochrany dat, a to pomocí tzv. pseudonymizace osobních údajů. Pseudonymizací se rozumí 

takové zpracování  osobních  údajů,  které  znemožňuje přiřazení  těchto  dat  ke  konkrétnímu 

subjektu údajů bez použití dodatečných upřesňujících informací. Tyto dodatečné informace 

jsou uchovávány odděleně a teprve s jejich pomocí mohou být nashromážděné údaje spojeny 

s určitou  fyzickou osobou.  K případnému zneužití  osobních  údajů  by  tedy  bylo  zapotřebí 

získat data z obou databází, což zvyšuje úroveň jejich ochrany.

S cílem donutit správce, aby provedli co nejefektivnější zabezpečení osobních údajů, 

zakotvuje GDPR v čl.  33 a 34  povinnost hlásit případy porušení zabezpečení osobních 

údajů, a to jak Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak subjektu údajů, jehož osobní údaje 

byly tímto porušením ohroženy. Tuto ohlašovací povinnost vůči subjektu údajů lze pojímat 

jako snahu zajistit  plnou informovanost osoby o tom, jak je se získanými daty nakládáno 

a jakým  rizikům  čelí.  Plnění  dané  povinnosti  vůči  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů 

však představuje především usnadnění šetření prováděná Úřadem, jelikož sám správce musí 

v rámci  hlášení  uvést  povahu  a  pravděpodobné  důsledky  porušení  bezpečnosti  dat. 

Pro správce  však  postup  dle  čl.  33  GDPR  nepřináší  žádné  výhody,  a  tak  v případě, 

kdy porušení předcházelo přijmutí nedostatečných opatření k ochraně získaných dat, může být 

správci Úřadem pro ochranu osobních údajů uložena i pokuta.

Rozsah  informací,  které  musí  správce  subjektu  údajů  sdělit,  je  vymezen 

v čl. 13 a čl. 14 GDPR a odpovídá rozsahu uvedenému v § 11 ZOOÚ. Novotou je výslovné 

zakotvení tzv. práva být zapomenut, jež je upraveno článkem 17 GDPR. Pod tímto pojmem 

se skrývá  závazek  správce  vymazat  evidované  osobní  údaje,  pokud  již  nejsou  potřebné 

vzhledem k dosahovanému účelu,  subjekt  údajů  odvolá  svůj  souhlas  se  zpracováním dat, 

osobní  údaje  byly  zpracovávány  neoprávněně  či  pokud  tak  stanoví  právo  Evropské  unie 

nebo členského státu.

Ačkoli GDPR koncepčně navazuje na již existující úpravu nakládání s osobními údaji, 

přináší některé změny a zavádí nové institutu, jejichž fungování a efektivnosti teprve prověří 

praxe. Z pohledu autorky této diplomové práce dává GDPR oproti dosavadní právní úpravě 

subjektům  údajům  více  práv  a  možností  kontrolovat  zpracování  svých  osobních  údajů 

(právo na výmaz osobních údajů, právo podávat námitky proti zpracování, povinnost správce 

informovat  osoby o ohrožení zabezpečení jejich osobních údajů apod.).  Na druhou stranu 

bude GDPR nepochybně znamenat větší administrativní a rovněž i finanční zátěž pro správce, 
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a to zejména z důvodu splnění všech předběžných posouzení a analýz a zavedení náležitých 

bezpečnostních opatření předvídaných nařízením.

3. Zásah kamerového systému do osobních práv zaměstnanců

Osobní  práva  spolu  s  právy  majetkovými  tvoří  soukromá  subjektivní  práva, 

která lze charakterizovat  jako  práva  osoby  vyplývající  z  občanskoprávních, 

obchodněprávních,  pracovních  a  rodinných  vztahů.164 Dle  odborné  literatury  jsou  osobní 

práva dále dělena na práva osobního stavu osoby, tzv. statusová práva, a na všeobecná ryze 

osobní  práva  neboli  práva  osobnostní.165 Vzhledem ke  skutečnosti,  že  kamerové  systémy 

nezasahují  do  statusových  práv  zaměstnanců,  tedy  do  práv  týkajících  se  osobního  stavu 

(právního  postavení)  osob,166 bude  se  dále  tato  diplomová  práce  zabývat  pouze  právy 

osobnostními a jejich narušením ze strany monitorovacích zařízení.

Osobnostní  práva  představují  soubor  práv  chránících  osobnost  každého  člověka 

před zásahy  třetích  osob.  Svou  povahou  odpovídají  přirozeným  právům  definovaným 

v § 19 občanského zákoníku, která jsou vrozená všem lidským bytostem, a tudíž je právní řád 

pouze  uznává  a  poskytuje  jim  náležitou  ochranu.  Osobnostní  práva  působí  erga  omnes 

a za žádných okolností se jich člověk nemůže vzdát.167 Cílem těchto práv je „zajistit prostor  

pro rozvoj a seberealizaci individuální osobnosti.“168

Odborná literatura definuje osobnost člověka jako „ke štěstí zacílený živoucí duchovní,  

duševní a tělesný celek, jehož jádrem je jedinečné (individuální) sebeuvědomělé já (duch),  

integrující  duchovní,  duševní a tělesná prožití,  stavy a činnosti,  a to vědomé i  nevědomé,  

včetně  nadání,  sklonů,  dědičných zátěží  a  nahromaděných zkušeností  či  jiných  vrozených  

nebo nabytých vloh za účelem vlastního vývinu,“ přičemž je „vybavena svobodnou vůlí, citem 

a rozumem.“169 Obecně je lidská osobnost souhrn všeho, „čím se člověk projevuje navenek  

ve vztahu ke svému okolí, a to jak po stránce fyzické [tělesná integrita, zdravotní stav člověka, 

vhled,  věk,  pohlaví  apod.],  tak  po  stránce  duchovní  [víra  či  světonázor] a  duševní  

164 Srov.  Základní  informace. In:  Nejvyšší  správní  soud [online],  2013.  [cit.  2017-10-31].  Dostupné  z: 
http://www.nssoud.cz/Zakladni-informace/art/5?menu=308.
165 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena:  HLAVA DEVÁTÁ: Občanské právo v subjektivním smyslu. 
In: DVOŘÁK,  Jan,  ŠVESTKA,  Jiří  a  ZUKLÍNOVÁ,  Michaela.  Občanské  právo  hmotné. Praha:  Wolters 
Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-326-5. S. 330 a 331.
166 Statusová práva upravují například otázky zletilosti, svéprávnosti, manželství, otcovství, osvojení apod.
167 TŮMA, Pavel: Komentář k § 81. In: LAVICKÝ, Petr a HANDRLICA, Jakub. Občanský zákoník: komentář. 
Praha: C.H. Beck, 2013 - 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. S. 397.
168 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. 3. 2011.
169 TŮMA, Pavel: Komentář k § 81. In: LAVICKÝ, Petr a HANDRLICA, Jakub. Občanský zákoník: komentář. 
Praha: C.H. Beck, 2013 - 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. S. 395.
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[např. otázka  lidské  vůle,  sociálního  a  rodinného  cítění].“170 Osobnost  tedy  nepředstavuje 

jednolitý celek, ale je naopak tvořena jednotlivými stránkami (hodnotami), které člověk získá 

svým narozením a které se během jeho života vyvíjejí. Občanský zákoník uvádí v § 81 odst. 2 

příklad takovýchto složek osobnosti, na jejichž ochraně by se mělo lpět především. Jsou jimi 

„život  a  důstojnost  člověka,  jeho  zdraví  a  právo  žít  v  příznivém  životním  prostředí,  

jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“

Ochrana lidské osobnosti je v obecné rovině zaručena jednak Listinou základních práv 

a  svobod,171 jednak občanským zákoníkem,  jehož  §  81 odst.  1  stanoví  generální  klauzuli 

ochrany  poskytované  osobnosti  člověka.  V případě  zaměstnance  je  nutné  vzít  v úvahu 

i některá  ustanovení  zákoníku  práce,  která  omezují  zaměstnavatele  ve  sběru  informací 

o zaměstnanci a v možnostech kontroly jeho osoby, a rovněž i příslušná ustanovení ZOOÚ.

Videokamery  svou  schopností  dlouhodobě  a  detailně  sledovat  dění 

před svým objektivem  zcela  nepochybně  narušují  osobnostní  práva  zaměstnance, 

neboť je vyloučeno,  aby  zaměstnanec  na  pracovišti  svoji  osobnost  vůbec  neprojevoval. 

Zároveň nelze akceptovat, aby tyto projevy na pracovišti nepožívaly žádné zákonné ochrany. 

I zaměstnanec  konající  závislou  práci  pro  zaměstnavatele  je  stále  člověkem  nadaným 

přirozenými  právy,  a proto i v prostoru  pracoviště  existuje  minimální  úroveň  soukromí 

zaručená mu právním řádem.

Z povahy věci zasahují kamerové systémy nejvíce do  soukromí zaměstnance včetně 

jeho  projevů  osobní  povahy,  rovněž  postihují  i  právo zaměstnance  na svou  podobu, 

které je spolu s právem na soukromí chráněno ustanovením § 84 a násl. občanského zákoníku. 

Jelikož problematika osobnostních práv zaměstnance je velmi široká, bude se následující text 

této  diplomové  práce  věnovat  výlučně  těmto  uvedeným  složkám  osobnosti  zaměstnance 

a jen v rozsahu, který je z pohledu této diplomové práce relevantní.

3.1. Soukromí zaměstnance

Soukromí lze jen velmi obtížné definovat, neboť se jedná o pojem multidimenzionální, 

jehož obsah se v čase proměňuje. Představu o tom, co vše náleží do soukromí člověka, utváří 

jak historické zkušenosti, tak sociální a kulturní hodnoty dané společnosti. Významnou roli 

zde hraje i technologický vývoj, který postupně stírá hranice mezi soukromým a veřejným 

životem jedince, díky čemuž se stále větší část soukromí stává veřejným prostorem.172

170 Tamtéž. S. 394.
171 Příslušné články lze nalézt především v Hlavě II., Oddíl první Základní lidská práva a svobody.
172 KOKEŠ, Marian: Komentář k § 86. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský 
zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck. Beckova edice komentované zákony, 2017. ISBN 978-80-7400-653-1. S. 
140 a 141.
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V obecné rovině lze na soukromí nahlížet jako na dvě vzájemně propojené dimenze:

1. soukromí  jako  intimní  část  fyzického  a  duševního  prožívání  člověka, 

tedy obsah  vědomí  a  způsob  života  člověka,  jenž  je  uchováván  v tajnosti 

před veřejností; a

2. soukromí  jako určitý  prostor,  ve  kterém se  člověk může svobodně rozvíjet 

a realizovat a který je ukryt před zraky třetích osob.173

Takovéto  pojetí  soukromí  reflektují  ve  svých  rozhodnutích  soudní  orgány 

jak na mezinárodní, tak národní úrovni,174 avšak postupným vývojem právní doktríny došlo 

ke změně konceptu soukromí, které se přestalo omezovat pouze na nejosobnější sféru jedince, 

nýbrž  se  rozšířilo  i  na  vztahy  člověka  ke  svému  okolí.  Klíčovým  judikátem  bylo 

v tomto ohledu  rozhodnutí  Evropského  soudu  pro  lidská  práva  ze  dne  16.  12.  1992 

ve věci Niemietz v. Německo. V předmětném rozsudku tento soud shledal za příliš restriktivní 

omezovat soukromí pouze na „vnitřní kruh“, v němž člověk může žít svůj život dle libosti, 

a proto rozšířil ochranu poskytovanou soukromému životu i „na vytváření a rozvíjení vztahů 

s dalšími lidskými bytostmi.“ Z pohledu problematiky, které se věnuje tato diplomová práce, 

má  toto  rozhodnutí  značný  význam,  neboť  pod  pojem  soukromí  zahrnul  Evropský  soud 

pro lidská práva i „aktivitu profesní nebo obchodní povahy, protože právě během své pracovní  

činnosti má většina lidí značnou, ne-li největší příležitost rozvíjet vztahy s vnějším světem.“ 

Podpůrným argumentem byl i  fakt,  že rozlišování činností  soukromého života od činností 

života profesního (popř. obchodního) není vždy dobře možné.

Na  základě  výše  uvedených  interpretací  lze  soukromí  v celé  své  šíři  definovat 

jako „osobní, intimní sféru člověka v jeho integritě, která zahrnuje všechny projevy osobnosti  

konkrétního  a  jedinečného  lidského  tvora.  Pojem  soukromí  obsahuje  rovněž  hmotný  

i myšlenkový  prostor  jednotlivce,  součástí  soukromého  života  je  i  právo  na  vytváření  

a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi.“175

Soukromí  je  v současnosti  zaručeno  rovněž  i  zaměstnancům  na  pracovištích, 

jakožto lidským  bytostem  rozvíjejícím  na  daném  místě  mezilidské  vztahy.  Dochází 

však k jeho  modifikaci,  a  to  z toho  důvodu,  že  se  zaměstnanec  zdržuje  u  zaměstnavatele 

173 Srov. PLECITÝ, Vladimír. Problematika ochrany osob a majetku z pohledu soukromého a veřejného práva:  
komentář. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. Velké komentáře. ISBN 978-80-7380-247-9. 
S. 8.
174 Viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Perry v. Spojené království ze dne 17. 7. 2003 
nebo jeho další rozhodnutí ve věci Bensaid v. Spojené království ze dne 6. 2. 2001; rovněž viz nález Ústavního 
soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. 3. 2011.
175 Úřad pro ochranu osobních údajů. Stanovisko č. 6/2009 – Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů  
[online]. 2009 [cit. 2017-08-08]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/files/stanovisko_2009_6.pdf.
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pouze za účelem výkonu práce,  kterou se dobrovolně zavázal  pro zaměstnavatele  činit.176 

Nelze tedy očekávat, že na pracovišti bude zaměstnancům dovoleno vykonávat své soukromé 

činnosti  v plné míře a že budou tyto aktivity požívat plné zákonné ochrany, jako je tomu 

například v prostředí jejich domova. Dané limity soukromého života na pracovišti judikoval 

ve svém nálezu ze dne 31. 3. 2009 sp. zn. I. ÚS 452/09 Ústavní soud, v němž vyjádřil názor, 

„že  právo  na  ochranu  před  neoprávněnými  zásahy  do  soukromí  se  zpravidla  vztahuje  

na případy zásahů do soukromé a rodinné sféry, v nichž jednotlivec projevuje svou osobnost  

svobodně a autonomně. V této sféře se však neocitá za situace, kdy v prostředí zaměstnavatele  

vystupuje a plní funkce pracovního charakteru.“

Soukromí  zaměstnance  na  pracovišti  je  tedy  zaručeno,  ale  nikoli  bezmezně. 

Tomuto přístupu  zcela  odpovídá  i  právní  úprava  obsažená  v zákoníku  práce,  konkrétně 

v § 316.  Uvedené  ustanovení  poskytuje  zaměstnanci  ochranu  jeho  osobních  práv 

před neoprávněnými  zásahy  ze  strany  zaměstnavatele,  zároveň  ale  stanovuje  podmínky, 

za kterých  lze  na  pracovišti  zavést  opatření  dotýkající  se  soukromí  zaměstnance 

(kontrola dodržování  zákazu  užívat  zařízení  zaměstnavatele  pro  osobní  potřebu,  závažný 

důvod spočívající ve zvláštní povaze zaměstnavatele či oprávnění získat za určitých podmínek 

informace nesouvisející primárně s výkonem práce). Důležitou podmínkou těchto opatření je, 

že musí být činěna výlučně buď v zájmu ochrany demokratické společnosti (zejména ochrana 

společnosti před trestnými činy), anebo v zájmu ústavně zaručených základních práv a svobod 

jiných osob,  jestliže tento zájem převažuje nad zájmem na ochraně soukromí.177 Opatření 

předvídaná v § 316 zákoníku práce sledují ochranu majetkových práv a zájmů zaměstnavatele 

zakotvených  v čl.  11  Listiny  základních  práv  a  svobod,  vždy  je  však  třeba  posuzovat 

jejich nezbytnost  vzhledem  k závažnosti  zásahu  do  soukromí  zaměstnance,  které  mohou 

představovat.178

I  přesto  požívají  zaměstnanci  na svém pracovišti  určitou  minimální  úroveň osobní 

sféry,  do  které  zaměstnavatel  za  žádných  okolností  nesmí  zasahovat,  a  to  ani  v případě 

aplikace výjimek dle § 316 zákoníku práce. Do této minimální soukromé sféry patří zejména 

176 Srov. JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav a KOCÁBEK, Pavel. Kamerové systémy v praxi: právní režim  
z  pohledu ochrany osobních  údajů a  ochrany osobnosti.  Praha:  Linde,  2011.  Praktická  právnická  příručka. 
ISBN 978-80-7201-850-5. S. 65.
177 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 191/05 ze dne 13. 9. 2006.
178 Soukromí  je  rovněž  chráněno  ustanovením  §  86  občanského  zákoníku,  které  říká,  že  „[n] ikdo  nesmí  
zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho  
soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat  
takové  či  jiné  záznamy  pořízené  o  soukromém  životě  člověka  třetí  osobou,  nebo  takové  záznamy  o  jeho  
soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.“ K takovému 
zásahu je vyžadován vždy souhlas dotčeného subjektu. To ovšem dle § 88 odst. 1 občanského zákoníku neplatí,  
pokud se „podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv  
nebo právem chráněných zájmů jiných osob.“
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vyřizování  nezbytných  soukromých  telefonických  hovorů  a  elektronické  korespondence 

v pracovní  době,  aktivity  v průběhu  přestávek  v práci,  možnost  zaměstnance  přinést 

si na pracoviště své osobní věci atd.179

Důležitou  roli  ve  vymezení  rozsahu  této  minimální  sféry  zaručeného  soukromí 

zaměstnance  na  pracovišti  hraje  jeho  rozumně  oprávněné  očekávání,  že  mu  je  při  určité 

činnosti,  na určitém místě,  anebo za použití  určitého komunikačního prostředku soukromí 

zajištěno.  Pokud zaměstnanec takové očekávání  má,  představuje jakékoli  skryté  sledování 

porušení čl. 8 Evropské úmluvy poskytující ochranu právě soukromí. Tato úvaha Evropského 

soudu  pro  lidská  práva  cílí  především  na  monitoring,  o  kterém  zaměstnanci  nebyli 

zaměstnavatelem předem informováni.180

3.1.1. Osobní informace

Součástí  soukromého  života  každého  člověka  je  i  jeho  tzv.  právo  na  informační 

sebeurčení, které dává jednotlivci možnost vlastním rozhodnutím ovlivnit zveřejnění a způsob 

využití údajů o sobě samém.181 Tento právní názor potvrdil i Ústavní soud ve svém nálezu 

sp. zn.  II.  ÚS 517/99  ze  dne  1.  3.  2000,  ve  kterém vymezil  právo  na  ochranu soukromí 

jako „právo fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení zda,  popř.  v jakém rozsahu  

a jakým  způsobem  mají  být  skutečnosti  jejího  osobního  soukromí  zpřístupněny  jiným  

(pozitivní  složka  práva)  a  zároveň  se  bránit  (vzepřít)  proti  neoprávněným  zásahům  

do této sféry ze strany jiných osob s rovným právním postavením (negativní složka práva).“

Za soukromou informaci je třeba považovat všechna data o člověku, která jím nebyla 

určena k veřejnému užití182 a současně je lze přiřadit ke konkrétní osobě.183 Obecné anonymní 

údaje (např. data určené ke statistickým účelům) nespadají pod pojem soukromí.

Prostřednictvím  práva  na  informační  sebeurčení  je  zajištěna  ochrana  soukromého 

života  před  zásahy v podobě  sledování,  pořizování  zvukového  nebo obrazového  záznamu 

179 Srov. JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav a KOCÁBEK, Pavel. Kamerové systémy v praxi: právní režim  
z  pohledu ochrany osobních  údajů a  ochrany osobnosti.  Praha:  Linde,  2011.  Praktická  právnická  příručka. 
ISBN 978-80-7201-850-5. S. 70.
180 Srov.  rozhodnutí  Evropského  soudu  pro  lidská  práva  ve  věci  Halford  v.  Spojené  království 
ze dne 25. 6. 1997.
181 KOKEŠ, Marian: Komentář k § 86. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský 
zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck. Beckova edice komentované zákony, 2017. ISBN 978-80-7400-653-1. S. 
143.
182 TŮMA, Pavel: Komentář k § 84. In: LAVICKÝ, Petr a HANDRLICA, Jakub. Občanský zákoník: komentář. 
Praha: C.H. Beck, 2013 - 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. S. 515.
183 Srov.  rozhodnutí  Evropského  soudu  pro  lidská  práva  ve  věci  Marper  v.  Spojené  království 
ze dne 4. 12. 2008.
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či využívání  a  šíření  takto  získaných  dat  třetí  osobou,184 a  tudíž  je  nutné  při  instalaci 

kamerového systému na pracovišti zohlednit i tento aspekt práva na soukromí.

Ochrana osobních údajů je zajištěna jak na ústavní úrovni článkem 10 odst. 3 Listiny 

základních  práv  a  svobod,  tak  na úrovni  zákonné,  kde  byl  přijat  speciální  zákon týkající 

se pouze získávání a dalšího zacházení  s osobními údaji,  a to zákon na ochranu osobních 

údajů.  ZOOÚ  se  však  vztahuje  pouze  na  ty  případy  sběru  dat,  při  kterých  dochází 

i k jejich následnému  zpracování.  V ostatních  případech,  kdy  se  ZOOÚ  neaplikuje, 

je poskytnuta ochrana dle § 86 ve spojení s § 82 občanského zákoníku.

V případě  kamerových  systémů  se  nejdříve  uplatní  §  316  zákoníku  práce, 

jenž stanovuje  předpoklady  pro  jejich  zavedení.  Následně  je  rozhodující,  zda  kamerové 

zařízení  umožňuje  pořizovat  záznam či  nikoli.  V případě,  že  jsou  videokamery vybaveny 

záznamovým  zařízením,  je  nezbytné  dodržet  rovněž  příslušná  ustanovení  ZOOÚ, 

v opačném případě je ochrana osobních údajů garantována „pouze“ občanským zákoníkem.

3.2. Projevy osobní povahy a podoba zaměstnance

Kromě  soukromí  zaměstnance  mohou  kamerové  systémy  prostřednictvím  pořízení 

zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu negativně dopadat i do jiných 

sfér jeho osobnosti, a to konkrétně do práva na ochranu průjevů osobní povahy a do práva 

na podobu.  Projevy  osobní  povahy  spolu  s podobou  člověka  netvoří  součást  osobnosti 

jako takové  (na  rozdíl  od  tělesné  integrity,  svobody,  soukromí,  cti,  důstojnosti  apod.), 

ale představují  soubor  tzv.  ideálních  statků  spočívajících  v osobních  projevech  člověka, 

které po svém vzniku mohou existovat v okolním světě bez ohledu na trvání osobnosti daného 

člověka,  zpravidla  zachycené  na  hmotném  substrátu.  I  přesto  je  těmto  ideálním  statkům 

poskytnuta  stejná  zákonná  ochrana  dle  občanského  zákoníku  jako  osobnosti  samotné 

(tedy jako soukromí a osobním informacím).185

V případě  ochrany  projevů  osobní  povahy nejsou  však  předmětem právní  ochrany 

písemnosti,  podobizny  či  zvukové  a  obrazové  záznamy  zachycující  určitý  osobní  projev, 

nýbrž pouze projev osobní povahy jako takový,186 „tedy způsob, jakým se člověk projevuje  

navenek.“187 V tomto  případě  je  chráněna  osobnost  člověka  projevená  ve  vnějším  světě. 

Ustanovení  §  87  občanského  zákoníku  chránící  tyto  osobní  projevy  se  však  aktivují 

184 KOKEŠ, Marian: Komentář k § 86. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský 
zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck. Beckova edice komentované zákony, 2017. ISBN 978-80-7400-653-1. S. 
144.
185 TŮMA, Pavel: Komentář k § 86. In: LAVICKÝ, Petr a HANDRLICA, Jakub. Občanský zákoník: komentář. 
Praha: C.H. Beck, 2013 - 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. S. 524 a 525.
186 Tamtéž. S. 526.
187 Tamtéž. S. 525.

59



až v případě jeho zaznamenání na hmotný nosič, protože teprve až poté může subjekt projevu 

uplatnit užívací a dispoziční právo ke svému projevu, které v sobě zahrnuje oprávnění užívat 

zhmotnělý  osobní  projev  sám  dle  libosti  a  rovněž  udělovat  třetím  osobám  souhlas 

k jeho užívání.  Oproti  tomu  se  právo  na  podobu  a  jeho  ochranu  užije  již  při  samotném 

pořizování  určitého záznamu a při  rozhodování  o  tom, zda byl  záznam získán oprávněně 

či nikoli, neboť jak judikoval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 1873/2006 

ze dne  28.  2.  2007  je  „obsahem práva  na  podobu  užívací  a  dispoziční  právo  ve  vztahu  

k zachycení podoby fyzické osoby, obsahem práva k podobizně je užívací a dispoziční právo  

subjektu ve vztahu k ní.“

Ačkoli  je  právo  na  podobu  člověka  jedním  z projevů  osobní  povahy,  upravuje 

občanský  zákoník  dané  právo  v samostatném  ustanovení,  a  to  v ustanovení  §  84.  Právo 

na podobu  zahrnuje  oprávnění  subjektu  zaznamenat  svou  podobu,  popř.  souhlasit 

s jejím pořízením třetí  osobou, a současně právo bránit  se proti  neoprávněnému zachycení 

své podoby.188 Z dikce  předmětného  ustanovení  plyne,  že  se  uvedená  oprávnění  uplatní 

až v případě,  kdy  je  možné  na  základě  provedeného  zobrazení  podoby  identifikovat 

konkrétního člověka. Do podoby člověka lze zahrnout „vše, jak se člověk vzhledově vyjevuje  

okolí navenek.“189 Součástí jsou i jiná zobrazení těla člověka zachycená pomocí technických 

prostředků, jako je například rentgen a ultrazvuk.

I přes vyčlenění práva na podobu člověka do samostatného ustanovení mu občanský 

zákoník přiznává ochranu stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako projevům osobní 

povahy.

3.3. Možnost zásahu do osobnostních práv dle občanského zákoníku

K zásahu do osobnostních práv člověka vyžaduje občanský zákoník striktně svolení 

subjektu, jehož práva by měla být dotčena. Protože subjekt nakládá se svými osobnostními 

právy dle své vůle,  má rovněž možnost přenést  dispozici  s nimi na jiné osoby. Občanský 

zákoník  však  předvídá  několik  situací,  ve  kterých  není  takového  souhlasu  třeba 

a které jsou uvedeny v § 88 odst. 1 a 2 a v § 89 občanského zákoníku (tzv. zákonné licence).

188 RYŠKA, Michal: Komentář k § 84. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský 
zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck. Beckova edice komentované zákony, 2017. ISBN 978-80-7400-653-1. 
S. 138.
Též KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich: Právo na podobu. In: KNAP, Karel, ŠVESTKA, Jiří, 
JEHLIČKA,  Oldřich,  PAVLÍK,  Pavel  a  PLECITÝ,  Vladimír.  Ochrana  osobnosti  podle  občanského  práva:  
komentář, 2004. 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004. Beckova edice komentované zákony.  
ISBN 80-7201-484-6. S. 293.
189 TŮMA, Pavel: Komentář k § 84. In: LAVICKÝ, Petr a HANDRLICA, Jakub. Občanský zákoník: komentář. 
Praha: C.H. Beck, 2013 - 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. S. 502 – 505.
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V prvním případě jde o pořízení a použití podobizny či zvukového nebo obrazového 

záznamu za účelem výkonu nebo ochrany práv a  právem chráněných zájmů jiných osob. 

Dané pravidlo  se  uplatní  pouze  k ochraně  soukromých  subjektivních  práv  dalších  osob, 

které hodlají pořízené snímky použít v rámci soudního, správního či jiného úředního řízení190 

jako důkaz.

Svolení  není  nutné  vyžadovat  ani  při  pořízení  nebo  použití  podobizny,  písemnosti 

osobní povahy nebo zvukového či  obrazového záznamu, pokud tak osoba činí na základě 

zákona  k úřednímu  účelu.  Takovéto  zobrazení  může  vyhotovit  jako  orgán  veřejné  moci, 

tak soukromá osoba sledující  ochranu veřejného zájmu (např.  podnět  k zahájení správního 

řízení či  při  uplatnění petičního práva).191 Rovněž se tato výjimka z ochrany osobnostních 

práv  člověka  uplatní  u  fyzické  osoby,  která  dobrovolně  veřejně  vystoupí  v záležitosti 

veřejného zájmu.

Třetí  a  poslední  zákonná  licence  dle  občanského  zákoníku  se  vztahuje  k pořízení 

a užití  přiměřeným  způsobem  podobizny  nebo  zvukového  či  obrazového  záznamu 

ve vědecké, umělecké a zpravodajské oblasti.

Pro aplikaci všech výše uvedených zákonných důvodů k zásahu do osobnosti člověka 

platí,  že  získané  záznamy  „nesmí  být  využity  nepřiměřeným  způsobem  v  rozporu  

s oprávněnými zájmy člověka.“192 Vždy je tak nutné poměřovat míru zásahu do osobnostních 

práv jedince s cílem, kterého má být tímto narušením dosaženo.

Takto  stanovené  předpoklady  pro  možné  sledování  osob  plně  respektuje 

i § 316 zákoníku práce, který připouští výjimky ze zákazu sledování pouze v případě ochrany 

oprávněných  majetkových  zájmů  a  práv  zaměstnavatele.  V případě  porušení  osobnosti 

zaměstnance prostřednictvím kamerového sledování se tak užijí nejen ustanovení zákoníku 

práce, ale i subsidiárně příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Jak již bylo uvedeno dříve v této diplomové práci, střetávají se v instalaci kamerových 

systémů na pracovišti  dva protichůdné zájmy – snaha zaměstnance uhájit  si  na pracovišti 

co největší  prostor  soukromí,  do  kterého  nebude  zasahováno,  a  snaha  zaměstnavatele 

kontrolovat činnost svých zaměstnanců a chránit svůj majetek před potenciálním nebezpečím. 

Pokud  má  být  kamerový  systém  zaveden  na  pracovišti  zcela  v souladu  se  zákonnými 

podmínkami, musí být omezení práva na soukromí zaměstnance přiměřené vzhledem k cíli, 

kterého má být videokamerami dosaženo. Jelikož oba dva zájmy představují základní lidská 

190 Tamtéž. S. 533 – 537.
191 Tamtéž. S. 533 – 537.
192 Ustanovení § 90 občanského zákoníku.
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práva obsažená v Hlavě druhé,  Oddílu prvním LZPS, je  prostředkem k jejich poměřování 

tzv. test proporcionality. Test proporcionality vychází z čl. 4 odst. 1 a 4 LZPS, který apeluje 

zejména na šetření podstaty a smyslu základních práv a svobod v případě jejich omezování.

Ústavní  soud judikoval  ve  svém nálezu  sp.  zn.  Pl.  ÚS 4/94  ze  dne  12.  10.  1994 

jednotlivá  kritéria,  jež  je  třeba  v rámci  testu  proporcionality  posoudit.  Prvním hlediskem 

je kritérium  vhodnosti,  tedy  zvážení  toho,  zda  zvolený  prostředek  umožňuje  dosáhnout 

sledovaného  cíle  (zda  kamerový  systém  je  schopen  splnit  svůj  účel  –  ochránit  majetek 

zaměstnavatele/přispět  k  lepšímu pracovnímu výkonu zaměstnanců).  Druhým zkoumaným 

kritériem je požadavek potřebnosti, na základě kterého má dojít k přijetí takového opatření, 

jež  ještě  dosáhne  stanoveného  cíle,  ale  zároveň  zasahuje  do  základních  lidských  práv 

jiných osob  co  nejméně  (videokamery  nemusí  sledovat  prostor  permanentně, 

ale omezí se pouze na určitou dobu; nebude monitorována celá místnost, ale pouze její část; 

dojde  k začernění  jistých  oblastí  v záběru  kamery  apod.).  Poslední  třetí  složkou  testu 

proporcionality je porovnání závažnosti obou v kolizi stojících práv, neboli též přiměřenosti 

zaváděného  opatření  v užším  smyslu.  Dané  kriterium  je  dodrženo,  „jestliže  lze  důvodně  

očekávat, že dosažený prospěch realizací dané činnosti bude větší, nežli nepříznivý následek  

jí způsobený“193 (užitek  kamerového  systému  převáží  nad  jeho  negativním  dopadem 

do osobnostních práv zaměstnanců).

Zaměstnavatelé musí být zejména při hodnocení kriteria přiměřenosti v užším smyslu 

velmi  opatrní,  neboť  ústavně  garantovaná  osobnostní  práva  a  jejich  ochrana  tvoří  základ 

každého právního státu, a proto je kladen důraz na jejich zachování. Z tohoto důvodu řadí 

odborná  literatura  osobnostní  práva,  jakožto  práva  „společensky  významnější,  kvalitativně  

a funkčně vyšší,“194 k nejsilnějším právům jedince, a tudíž budou mít při kolizi s jinými právy 

zpravidla  přednost.195 Ke  stejnému  názoru  se  přiklonil  i  Městský  soud  v Praze 

ve svém rozhodnutí sp. zn. 11 Ca 298/2008 ze dne 30. 11. 2009, ve kterém řekl, že „při střetu  

dvou zájmů (zde zájem na ochraně majetku a zájem na ochraně soukromí) je nutné větší váhu  

přiznat zájmu na ochranu soukromí jako jednomu ze základních lidských práv.“

Při  zvažování  jednotlivých  práv  stojících  ve  vzájemném střetu  hrají  důležitou  roli 

konkrétní podmínky, za kterých má být kamerový systém instalován, jeho příslušné nastavení, 

pracovní podmínky zaměstnanců, ale i osoba a činnost zaměstnavatele.

193 MORÁVEK,  Jakub. Ochrana  osobních  údajů  v  pracovněprávních  vztazích.  Praha:  Wolters  Kluwer 
Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-807-4781-391. S. 73.
194 PAVLÍK, Pavel:  Komentář k § 81. In:  ŠVESTKA, Jiří,  DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol.  Občanský 
zákoník: komentář, Svazek 1. Praha. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), 2014. ISBN 978-80-7478-370-8. S. 65.
195 HANSEL,  Martin.  Kamerové  systémy  instalované  zaměstnavateli,  Právo  a  podnikání,  č.  9/2003.  S.  6. 
Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-13249870-kamerove-systemy-instalovane-zamestnavateli.
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3.4. Skryté sledování zaměstnance

Skryté monitorování zaměstnanců je striktně posuzováno jako nepřípustné narušení 

jejich osobnostních práv. Dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva196 by takovéto 

tajné  sledování  představovalo  porušení  čl.  8  Evropské  úmluvy  zaručující  ochranu 

soukromému a rodinnému životu. Český zákonodárce s ohledem na směřování rozhodovací 

praxe  na  evropské  úrovni  zakotvil  v zákoníku  práce  pojistku  proti  zavedení  skrytých 

dohlížecích systémů, a to povinnost zaměstnavatelů informovat své zaměstnance o instalaci 

daných zařízení na pracovišti ještě před jejich uvedením do provozu.197

Pořízením  videozáznamu  skrytou  kamerou  by  tak  došlo  k nedovolenému  zásahu 

do osobnostních  práv  zaměstnance,  který  by  měl  dopad  na  hodnotu  záznamu samotného. 

Daný  záznam  by  pak  nebylo  možné  využít  jako  důkaz  v rámci  soudního  řízení, 

neboť jak judikoval  Nejvyšší  soud  ve  svém  rozhodnutí  sp.  zn.  22  Cdo  3717/2008 

ze dne 23. 6. 2010,  „[n]avrhne-li  …  účastník  občanského  soudního  řízení  k  prokázání  

svých tvrzení důkaz, který byl pořízen nebo účastníkem opatřen v rozporu s obecně závaznými  

právními  předpisy  a  jehož  pořízením nebo  opatřením došlo  k  porušení  práv  jiné  fyzické  

nebo právnické osoby, soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede.“ V daném rozhodnutí 

Nejvyšší  soud  nepřipustil  jako  důkazní  prostředek  magnetofonové  nahrávky  telefonních 

hovorů  pořízené  tajnými  odposlechy  z důvodu  jejich  neoprávněného  získání.  Jelikož 

je využití  kamerových  nahrávek  v rámci  soudního  dokazování  jedním  z hlavních  cílů 

zavádění  monitoringu  na  pracovišti,  odrazují  zaměstnavatele  tyto  možné  důsledky 

od porušování  zákonných  předpokladů  pro  instalaci  kamerového  systému,  protože 

by v opačném případě přišly často nemalé vynaložené peněžní prostředky nazmar.

Vzhledem  k  výše  uvedenému  tak  lze  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu 

sp. zn. 21 Cdo 1771/2011  ze  dne  16.  8.  2012  považovat  za  zcela  přelomové. 

V tomto rozhodnutí  se  žalobce  –  zaměstnanec  dožadoval  po  Nejvyšším  soudu  určení 

neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany žalovaného – zaměstnavatele, 

jehož  důvodem  bylo  porušení  povinnosti  vyplývající  z právních  předpisů  a  vztahující 

se k zaměstnancem vykonávané  práci  zvlášť  hrubým způsobem.  Dané  porušení  spočívalo 

v tom,  že  zaměstnanec  více  jak  60  % své  pracovní  doby  v měsíci  září  roku  2009  trávil 

na počítači činnostmi nesouvisejícími s přidělenou prací.  Tímto nejenže porušil  ustanovení 

§ 316 odst. 1 zákoníku práce zakazující bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní 

potřebu  výrobní  a  pracovní  prostředky,  ale  i  příslušná  ustanovení  pracovního  řádu 

196 Např.  rozhodnutí  Evropského  soudu  pro  lidská  práva  ve  věci  Halford  v.  Spojené  království 
ze dne 25. 6. 1997.
197 Viz ustanovení § 316 odst. 3 zákoníku práce.
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zaměstnavatele  nedovolující  používat  internetové  stránky  s pochybným  nebo  citlivým 

obsahem  či  webové  stránky,  jež  by  mohly  nepřiměřeně  zatěžovat  počítačovou  síť 

a které nesouvisejí  s výkonem  zadané  práce  (např.  internetové  televizní  a  rozhlasové 

vysílání).  Na první  pohled  oprávněné  okamžité  zrušení  pracovního  poměru  ze  strany 

zaměstnavatele  však  zaměstnanec  napadl  z toho důvodu,  že  jedním z  rozhodných důkazů 

prokazujících výše uvedené porušení jeho pracovních povinností  byl detailní  výpis aktivit 

zaměstnance  na  internetu,  jenž  byl  opatřen  prostřednictvím  skrytého  monitoringu 

jeho počítače. Dle výše zmiňovaného právního názoru Nejvyššího soudu by měl být takovýto 

důkaz posouzen jako nepřípustný, neboť byl získán v rozporu s právními předpisy a současně 

jím  došlo  k porušení  osobnostních  práv  zaměstnance,  neboť  představoval  zásah 

do jeho soukromí garantované mu na pracovišti. Výpis aktivit zaměstnance na internetu neměl 

být proto vůbec v rámci dokazování proveden.

Nejvyšší soud však v daném rozhodnutí nejenže potvrdil přípustnost takto opatřeného 

důkazu v soudním řízení, ale i na jeho základě uznal okamžité zrušení pracovního poměru 

za oprávněné. Soud ve svém odůvodnění vyšel především z ustanovení § 316 odst. 1 zákoníku 

práce, které zakazuje zaměstnancům užívat pro svoji  potřebu bez souhlasu zaměstnavatele 

výrobní a pracovní prostředky, přičemž zaměstnavatel je oprávněn dodržování daného zákazu 

přiměřeným  způsobem kontrolovat.  S ohledem  na  dikci  tohoto  ustanovení  Nejvyšší  soud 

konstatoval,  že  je  zaměstnanci  přiznána  určitá  míra  soukromí  na  pracovišti, 

které je ale limitováno  tím,  že  pro  zaměstnavatele  vykonává  zaměstnanec  závislou  práci. 

Naproti  tomu  ani  zaměstnavatel  nemůže  vykonávat  své  právo  kontroly  neomezeně, 

neboť mu zákoník  práce  umožňuje  provádět  pouze  kontrolu  přiměřeným  způsobem. 

Při posuzování  přiměřenosti  dohledu  zaměstnavatele  se  přihlédne  dle  názoru  Nejvyššího 

soudu zejména k tomu, "zda šlo o kontrolu průběžnou či následnou, k její délce, rozsahu,  

k tomu,  zda  vůbec  a  do  jaké  míry  omezovala  zaměstnance  v  jeho  činnosti,  zda  vůbec  

a do jaké míry zasahovala také do práva na soukromí zaměstnance apod.“ Podle požadavku 

přiměřenosti však může být předmětem kontroly pouze zjištění skutečnosti, že zaměstnanec 

stanovený  zákaz  porušil  či  nikoli.  V žádném  případě  nemůže  být  kontrola  prováděna 

s cílem získat informace o soukromí zaměstnance.

Nejvyšší soud dále dovodil,  že pokud má zaměstnanec zakázáno používat pracovní 

prostředky  pro  svou  osobní  potřebu  a  zaměstnavatel  má  právo  dohlížet  na  respektování 

tohoto zákazu,  musí  mít  zaměstnavatel  možnost  vykonávat  tuto  kontrolu  efektivně 

a rovněž i možnost  získat  důkaz  o  nedodržení  uvedeného  zákazu  zaměstnancem. 

V projednávané věci nebylo cílem kontroly prováděné zaměstnavatelem zjišťování obsahu 
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emailových zpráv, zpráv na sociálních sítích nebo obsahu prohlížených webových stránek, 

nýbrž  toliko  zjištění,  zda  zaměstnanec  respektuje  (a  pokud nerespektuje,  tak  v jaké  míře) 

zákaz  užívat  pro  svoji  osobní  potřebu pracovní  prostředky zaměstnavatele,  který  vyplývá 

ze zákona  a  současně  i z pracovního  řádu  zaměstnavatele.  Účelem  skrytého  sledování 

byla pouze ochrana majetku zaměstnavatele, ne narušení soukromí zaměstnance.

Ačkoli  se  prostřednictvím  této  kontroly  získaly  i  údaje  o  tom,  které  stránky 

zaměstnanec na internetu navštěvoval, což nepochybně představuje součást jeho soukromí, 

soud neshledal  důkaz  detailním výpisem aktivit  zaměstnance  na internetu za nepřípustný, 

neboť podstatou kontroly nebylo získání těchto údajů, nýbrž jenom zjištění, zda zaměstnanec 

navštěvuje webové stránky nesouvisející s výkonem přidělené práce či nikoli. Takto pořízený 

důkaz je pak důkazem získaným v souladu se zákonem.

Podstatnou  skutečností  je  i  fakt,  že  sporný  monitoring  byl  prováděn  na  základě 

ustanovení § 316 odst. 1 zákoníku práce a nikoli na základě ustanovení § 316 odst. 2 a 3 téhož 

zákona.  Dle  výkladu  Nejvyššího  soudu  dopadá  §  316 odst.  2  a  3  zákoníku  práce  pouze 

na situace,  „kdy  zaměstnanec  buď se  souhlasem zaměstnavatele  používá  pro  svou  osobní  

potřebu zaměstnavatelovy výrobní a pracovní prostředky …, nebo z nějakého důvodu používá  

u  zaměstnavatele  své  vlastní  výrobní  a  pracovní  prostředky  včetně  výpočetní  techniky  

či telekomunikačního  zařízení  (vlastní  PC,  notebook,  mobilní  telefon,  psací  stroj  apod.),“ 

a dále  se  toto  ustanovení  aplikuje  i  „na  všechny  předměty  a  projevy  (soukromé  povahy)  

zaměstnance.“  Vedle  toho musí  být  u  zaměstnavatele  dán závažný  důvod ospravedlňující 

zavedení  sledovacího  zařízení  spočívající  ve  zvláštní  povaze  činnosti  zaměstnavatele. 

V rozhodované věci nebyla tvrzena existence závažného důvodu a zvláštní povahy činnosti 

a ani  nebylo  primárním  cílem  sledovat  soukromý  život  zaměstnance,  nýbrž  kontrolovat 

dodržování zákazu užívat pro osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele. 

Z těchto důvodů nelze aplikovat § 316 odst.  2 zákoníku práce a ani zákonnou informační 

povinnost s tím související, jež je předvídaná v § 316 odst. 3 zákoníku práce.

Ustanovení § 316 odst. 1 zákoníku práce se užije jen v případech, kdy zaměstnanci 

není dán souhlas k zacházení s pracovním vybavením jiným způsobem než v rámci výkonu 

své  práce.  Jedinou  podmínku,  a  to  podmínku  přiměřenosti  dané  kontroly,  zaměstnavatel 

v posuzovaném případě dle názoru soudu splnil.

K obdobným závěrům dospěl i Evropský soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí 

ve věci  Barbulescu  v.  Rumunsko ze  dne 5.  9.  2017,  ve  kterém stěžovatel  –  zaměstnanec 

namítal porušení článku 8 Evropské úmluvy zakotvující právo na respektování soukromého 

a rodinného života, jež spočívalo v předem neoznámeném monitorování jeho účtu zřízeného 
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v rámci systému Yahoo! Messenger uskutečněné zaměstnavatelem. Dle zjištěného skutkového 

stavu  byl  předmětný  účet  u  Yahoo!  Messenger  zřízen  na  pokyn  zaměstnavatele 

a měl být v souladu  s interními  předpisy  užíván  zaměstnancem  výhradně  ke  komunikaci 

se zákazníky. Během časového období od 5. do 13. července 2007 byl tento účet několikrát 

kontrolován ze strany zaměstnavatele za účelem zjištění, zda zaměstnanec řádně vykonává 

svoji práci a dodržuje své pracovní povinnosti, a to zejména zákaz užívat pro svoji osobní 

potřebu  pracovní  prostředky  poskytnuté  zaměstnavatelem  k výkonu  práce.  Monitoringem 

však  bylo  zjištěno,  že  stěžovatel  –  zaměstnanec  účet  u  Yahoo!  Messenger  užívá 

nejen ke komunikaci  se  zákazníky,  ale  i  k zasílání  soukromých  zpráv,  konkrétně  během 

sledovaného  úseku  poslal  několik  zpráv  svému  bratru  a  své  snoubence.  Na  základě 

těchto skutečností  s ním zaměstnavatel  rozvázal  pracovní poměr.  Zaměstnanec se následně 

u rumunských  vnitrostátních  soudů  domáhal  zrušení  výpovědi  dané  mu  zaměstnavatelem 

a po neúspěšném uplatňování  svého návrhu se obrátil  se  svou stížností  na Evropský soud 

pro lidská  práva.  V dané  stížnosti  napadal  skutečnost,  že  vnitrostátní  soudy  připustily 

a provedly jako důkaz přepis zpráv se soukromým obsahem, které z předmětného účtu posílal 

svému  bratru  a  snoubence,  čímž  porušily  jeho  právo  na  ochranu  soukromí  a  listovního 

tajemství dle článku 8 Evropské úmluvy, neboť takový důkaz představuje neoprávněný zásah 

do jeho soukromého života.

Evropský soud sice potvrdil,  že  v daném případě byl  soukromý život  zaměstnance 

dotčen,  a  to  tím,  že  se  zaměstnavatel  bez  předchozího upozornění  přihlásil  do  jeho  účtu 

u Yahoo!  Messenger,  který  obsahoval  i  soukromé zprávy  zaměstnance,  přesto  však  uznal 

postup  zaměstnavatele  za  daných  podmínek  za  zcela  adekvátní.  Dle  názoru  soudu  mají 

zaměstnavatelé  právo  kontrolovat,  zda  zaměstnanci  během své  pracovní  doby vykonávají 

sjednanou práci a dodržují své pracovní povinnosti,  čímž chrání své oprávněné majetkové 

zájmy. Přihlášení se do účtu zaměstnance a kontrola tam uložených zpráv byl z pohledu soudu 

přiměřený  postup  vzhledem  k dosahovanému  cíli.  Předmětem  dohledu  prováděného 

zaměstnavatelem  byla  výlučně  kontrola  dodržování  zákazu  užívat  pracovní  prostředky 

zaměstnavatele  k osobním  účelům,  ne  soukromí  zaměstnance  jako  takové.  Zaměstnavatel 

navíc  mohl  důvodně  předpokládat,  že  na  účtu  budou  pouze  pracovní  a  nikoli  soukromé 

zprávy,  a  tudíž  že  svým  jednáním  nezasáhne  do  soukromí  daného  zaměstnance. 

V rámci zkoumání  přiměřenosti  napadeného  monitoringu  poukázal  soud  i  na  fakt, 

že k napadenému  sledování  došlou  pouze  nárazově  v délce  trvání  několika  dnů 

(konkrétně osm dnů) a že se tedy v žádném případě nejednalo o systematické monitorování, 

které by mohlo představovat potenciální zásah do soukromí zaměstnance.
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Současně byl daným rozhodnutím potvrzen i postup vnitrostátních soudů, neboť přepis 

zpráv byl v rámci soudního řízení použit  pouze k prokázání porušení stanoveného zákazu, 

jež spočívalo v používání firemního účtu u Yahoo! Messenger (a tudíž i firemního počítače) 

k vyřizování soukromých záležitostí, přičemž identita adresátů nebyla zveřejněna. Na základě 

uvedených argumentů tak Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že vnitrostátní soudy 

v předmětném  sporu  rozhodly  v souladu  s ustanoveními  Evropské  úmluvy  a  zachovaly 

tak spravedlivou rovnováhu mezi oprávněnými zájmy jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Tímto  rozhodnutím  Evropský  soud  pro  lidská  práva  nepopřel  existenci  jisté 

očekávatelné  míry  soukromí  na  pracovišti  přiznané  každému  zaměstnanci,  jak  judikoval 

v dřívějších  rozhodnutích.198 Dané  očekávání  však  dle  názoru  soudu  musí  vyplývat 

z objektivních  skutečností,  jež  zakládají  jeho  důvodnost  (těmito  okolnostmi  mohou 

být např. konkrétní pokyny zaměstnavatele či znění interních předpisů upravujících projevy 

soukromí zaměstnanců na pracovišti).

I přes poněkud neobvyklé zdůraznění a převážení majetkových zájmů zaměstnavatele 

nad  ochranou  soukromí  zaměstnance  nepovažuje  autorka  této  diplomové  práce 

obě zmiňovaná  rozhodnutí  za  přelomová,  jejichž  cílem  by  bylo  prolomení  doposud 

restriktivního  výkladu  právních  předpisů  chránících  soukromí  zaměstnance  na  pracovišti 

před zásahy ze strany zaměstnavatele, který momentálně zastává jak judikatura, tak odborná 

literatura na vnitrostátní i evropské úrovni. Představují však nový trend, který by se mohl 

projevit  v odvážnějším  přístupu  zaměstnavatelů  ke  kontrolám  dodržování  pracovních 

povinností svými zaměstnanci, zejména pak v jejich frekventovanosti a invazivnosti. Uvedená 

rozhodnutí  ale  stanovují  nepřekročitelný  korektiv  takového monitoringu,  a  to  přiměřenost 

jeho  provádění  vzhledem  k dosahovanému  cíli,  který  bude  třeba  posuzovat  individuálně 

v každém  konkrétním  případě.  Za  problematické  se  autorce  této  diplomové  práce  jeví 

skutečnost,  že  se  ani  jeden  soud  ve  svém  rozhodnutí  nezabývá  otázkou  informování 

zaměstnanců o potenciálním monitorování jejich činnosti. Ve sporu vedeném před Nejvyšším 

soudem nebylo neinformování zaměstnance nijak rozporováno, a tudíž bylo přijato jako fakt, 

Evropský soud pro lidská práva se danou otázkou sice zabýval, jednoznačně ji však nevyřešil. 

Přitom jsou zaměstnavatelé zamýšlející podrobit své zaměstnance dohledu nabádáni k tomu, 

aby do svých interních předpisů zahrnuli možnost kontroly dodržování stanovených zákazů.199

198 Např. ve svém rozhodnutí ve věci Halford v. Spojené království ze dne 25. června 1997.
199 Srov. Stanovisko WP 249 č. 2/2017 (předsedkyně FALQUE-PIERROTIN, Isabelle). Opinion 2/2017 on data 
processing  at  work. [online].  In:  Brusel,  2017.  [cit.  2017-11-10].  Dostupné  z: 
https://www.helpgdpr.cz/rstsp/clanky.nsf/att/a0358A7984DA858CDC1258197006E9F1E/
$File/Opinion22017ondataprocessingatwork-wp249.pdf
či  NONNEMANN,  František.  Sledování  aktivity  zaměstnance  na  internetu  ve  světle  aktuální  judikatury  
Evropského  soudu  pro  lidská  práva. [online].  2017  [cit.  2017-11-10].  Dostupné  z: 
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Je otázkou, zda lze výše uvedený výklad vztáhnout i na kamerové systémy instalované 

skrytě na pracovišti. Dle zmiňovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu musí být takto potajmu 

zavedené  videokamery  užity  pouze  k  dohlížení  na  dodržování  zákazu 

dle § 316 odst. 1 zákoníku  práce  (zákaz  používat  pracovní  prostředky  pro  osobní  potřebu) 

a zároveň musí  představovat  přiměřený způsob kontroly.  Právě  druhá  podmínka by činila 

v praxi  největší  problémy při uznání  skrytě  pořízeného kamerového záznamu za přípustný 

důkaz,  protože  je  na  kamery  jak  judikaturou,  tak  odbornou  literaturou  nahlíženo 

jako na prostředek ultima ratio, tedy jako na poslední možný prostředek, pokud nelze použít 

jiné možnosti.

Dle  názoru  autorky  této  diplomové  práce  tedy  nelze  absolutně  vyloučit  možnost 

skrytého  zavedení  videokamer  na  pracovišti,  neboť rozmanitost  lidského  života  skýtá 

nepochybně situace, kdy bude na tajně zavedený kamerový systém na pracovišti pohlíženo 

jako  na  oprávněné  řešení,  stejně  jako  ve  výše  uvedeném  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu 

a Evropského soudu pro lidská práva. Obecně lze přepokládat, že k ospravedlnění skrytého 

sledování bude za jinak stejných okolností třeba větší závažnosti či většího ohrožení zájmu 

zaměstnavatele, jež převáží nad zájmem zaměstnance na ochranu soukromí.200 Je však třeba 

konstatovat,  že  v rámci  pracovněprávního  vztahu  může  zaměstnavatel  k monitorování 

zaměstnance  a  jeho  činnosti  vybírat  z dalších  variant  kontroly,  jež  budou  přiměřenější 

vzhledem k dosahovanému cíli a potencionálnímu ohrožení osobnostních práv zaměstnanců. 

Z těchto  důvodů  budou  instalované  kamerové  systémy  pravděpodobně  ve většině  případů 

posuzovány jako prostředky nepřiměřené.

Nejvyšší  soud  subsumoval  výše  nastíněný  skutkový  stav  pod  ustanovení 

§ 316 odst. 1 zákoníku  práce,  nicméně  i  §  316  odst.  2  zákoníku  práce  předvídá  možnost 

podrobit  zaměstnance  skrytému  sledování.  Podmínkou  je  však  informování  zaměstnance 

o „rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.“ V úvahu tak přichází několik variant 

pro řešení  dané  situace  tak,  aby byl  účel  skrytého sledování  dosažen a  zároveň aby byly 

dodrženy  zákonné  předpoklady  takového  monitoringu.  První  možností  je  informovat 

zaměstnance vždy před zahájením sledování, a to v plném rozsahu. Daným postupem dochází 

k popření  samotné  podstaty  skrytého  pozorování  jako  prostředku  zjišťujícího  opravdové 

poměry na pracovišti s ohledem na případné porušování pracovněprávních předpisů. Druhou 

https://www.epravo.cz/top/clanky/sledovani-aktivity-zamestnance-na-internetu-ve-svetle-aktualni-judikatury-
evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-100316.html.
200 MORÁVEK, Jakub.  Kontrola a sledování zaměstnanců – výklad § 316 ZPr. Právní rozhledy, č. 17/2017. 
S. 579.
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variantou je  neinformování  zaměstnanců a využít  tak zcela  potenciál,  který skýtají  ukrytá 

sledovací zařízení. Tento způsob ale lze použít pouze v případě § 316 odst. 1 zákoníku práce 

za  současného  zvážení  přiměřenosti  způsobu  provádění  daného  monitoringu 

(viz výše zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva). Poslední třetí možnost kombinuje dvě předešlé. Zaměstnavatel svým zaměstnancům 

sice nesdělí  konkrétní umístění a nastavení monitorovacích zařízení,  nicméně je informuje 

při vzniku  pracovněprávního  vztahu  o eventualitě  takového  sledování  včetně  obecně 

vytyčeného rozsahu a způsobu kontroly. V plném rozsahu je pak zaměstnavatel povinen splnit 

informační  povinnost  bezprostředně po provedení  skrytého monitorování.201 Takové řešení 

nejenže  naplňuje  předpoklady  uvedené  v odstavci  3  § 316  zákoníku  práce,  ale  využívá 

i funkce  a  účinek  skrytého  sledování.  Dle  názoru  autorky  této  diplomové  práce  je  právě 

toto řešení  tím  nejlepším,  neboť  dává  zaměstnavatelům  možnost  efektivně  chránit 

svůj majetek a své zájmy a rovněž nabízí zaměstnancům prostor pro zvážení svého chování 

na pracovišti  vzhledem ke  svým právům a povinnostem. V zájmu ochrany a  respektování 

soukromí  zaměstnanců  je  vhodné  využít  nastíněný  způsob  informování  nejen  v případě 

monitoringu dle § 316 odst. 2 a 3 zákoníku práce, který výslovně vyžaduje přímé informování 

dotčených osob,  ale  i  v případě  sledování  dle  § 316 odst.  1  zákoníku práce  prováděného 

za účelem kontroly dodržování pracovních povinností.202

Chování  každého  člověka  v soukromí  je  nepochybně  odlišné  od  jeho  vystupování 

na veřejnosti,  a  tudíž  i  zaměstnanec  si  bude počínat  jinak  na pracovišti,  na  kterém může 

docházet  k pozorování  jeho  chování,  a  jinak  se  bude  chovat  v zaměstnání,  kde  takový 

monitoring  nebude  předpokládat.  Dovolení  skrytého  sledování  bez  jasných  mantinelů 

a omezení by však znamenalo popření práva na ochranu soukromí a osobních údajů člověka, 

které  je  v České  republice  zakotveno  na  ústavní  úrovni.  Dle  uvedeného  rozhodnutí 

Nejvyššího  soudu  je  jediným  korektivem  skrytého  sledování  na  základě 

§ 316 odst. 1 zákoníku  práce  požadavek  přiměřenosti  zvoleného  prostředku  sledování 

vzhledem k dosahovanému cíli, který nemusí být vždy z důvodu své neurčitosti považován 

za dostatečný.203

201 Tamtéž. S. 580.
202 NONNEMANN,  František.  Sledování  aktivity  zaměstnance  na  internetu  ve  světle  aktuální  judikatury  
Evropského  soudu  pro  lidská  práva. [online].  2017  [cit.  2017-11-10].  Dostupné  z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/sledovani-aktivity-zamestnance-na-internetu-ve-svetle-aktualni-judikatury-
evropskeho-soudu-pro-lidska-prava-100316.html.
203 Pro srovnání lze uvést právní úpravu v Německu, která skryté sledování kamerovým systémem umožňuje, 
a to za předpokladu splnění následujících podmínek: zaměstnavatel musí mít důvodné podezření, že konkrétní  
zaměstnanec spáchal, nebo páchá trestný čin na svém pracovišti, čímž porušuje zájmy zaměstnavatele; ochrana 
oprávněných zájmů zaměstnavatele převažuje nad ochranou oprávněných zájmů zaměstnance, do kterých může 
být  skrytým monitoringem zasaženo;  sledování  musí  být  provedeno přiměřeným způsobem a jako možnost 
ultima ratio;  a  jediným cílem skrytých videokamer musí  být zjištění  (prokázání)  domnělého trestného činu. 
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3.5. Právní prostředky ochrany osobnostních práv zaměstnanců

Ochrana soukromí zaměstnanců na pracovišti není svěřena pouze státním dozorovým 

orgánům,  ale  i  zaměstnancům  samotným  jsou  příslušnými  právními  předpisy  přiznána 

oprávnění, kterými se mohou domáhat ochrany svých porušených práv.

V případě,  že  se  zaměstnanec  domnívá,  že  kamerový  systém  na  pracovišti 

byl instalován v rozporu s právními předpisy, a tudíž představuje zásah do osobnostních práv 

zaměstnance, může zaměstnanec využít tyto možnosti nápravy:

○ jednat se zaměstnavatelem;

○ obrátit se s podnětem ke kontrole na Státní úřad inspekce práce;

○ podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů;

○ podat žalobu v občanském soudním řízení; anebo

○ podat trestní oznámení či ústavní stížnost.

Pokud je zaměstnanec nespokojený s kamerovým systémem na pracovišti, je nejlepší 

v první řadě kontaktovat samotného zaměstnavatele, který instalaci daného systému nařídil. 

Osobní  jednání  se  zaměstnavatelem na  jedné  straně  posiluje  vztah  důvěry 

mezi ním a zaměstnancem, neboť zaměstnavatel nemá pocit, že ho zaměstnanec za jeho zády 

„udává“ státním orgánům, na druhé straně dává možnost zaměstnavateli vysvětlit a objasnit 

důvody zavedení monitorovacího zařízení a předejít tak zbytečným sporům. I zaměstnanec 

může  na základě  informací  získaných  z přímé  konfrontace  zvážit  další  kroky  ochrany 

svých práv, především zda další kroky podnikne nebo od nich upustí.

Upřednostnění osobní konzultace se zaměstnavatelem před dalšími prostředky ochrany 

práv zaměstnanců předvídá i zákoník práce či ZOOÚ. Možnost obrátit se na zaměstnavatele 

zakotvuje zákoník práce v § 276 odst. 9, ve kterém uvádí, že „[z]aměstnavatel je povinen  

projednat  se  zaměstnancem  nebo  na  jeho  žádost  s  odborovou  organizací  nebo  radou  

zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast  bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  stížnost  

zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.“ Zákoník 

práce nestanovuje, jak by měl zaměstnavatel s podanou stížností naložit, nýbrž zaručuje pouze 

diskuzi o jejím obsahu.204 Podobný postup předpokládá ZOOÚ ve svém § 21, a to v případě, 

pokud se zaměstnanec domnívá, že zaměstnavatel „provádí zpracování jeho osobních údajů,  

Tyto podmínky vyplývají jednak z judikatury Spolkového pracovního soudu (zejm. rozhodnutí sp. zn. 2 AZR 
51/02 ze dne 27. 3. 2003, sp. zn. 1 ABR 21/03 ze dne 29. 6. 2004 a sp. zn. 1 ABR 34/03 ze dne 14. 12. 2004) 
a jednak z ustanovení § 32 Spolkového zákona na ochranu dat.
204 PALLA, Tomáš. Ochrana zaměstnanců před neoprávněným sledováním kamerovým systémem. Právní rádce, 
č. 1/2010. S. 29.
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které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu  

se zákonem, zejména jsou-li  osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.“ 

Zaměstnanci  zde  však  ZOOÚ  oproti  zákoníku  práce  dává  právo  domáhat  se, 

aby zaměstnavatel  podal  vysvětlení  dané  situace,  nebo  aby  odstranil  závadný  stav 

(zejména aby opravil či doplnil shromažďované osobní údaje zaměstnance, nebo aby provedl 

jejich likvidaci), a to neprodleně.205

Jestliže zaměstnavatel nejeví snahu upravit podmínky sledování či se jím podniknuté 

kroky zdají zaměstnanci jako nedostatečné, může zaměstnanec využít další možnosti ochrany 

svých  osobnostních  práv.  Zda  zaměstnanec  iniciuje  osobní  jednání  se  zaměstnavatelem 

či nikoli, záleží čistě na jeho vůli a nepředstavuje tak obligatorní podmínku pro využití dalších 

způsobů obrany svých práv.

Jednou  z prvních  státních  institucí,  na  které  se  zaměstnanci  mohou  obrátit 

se svým podnětem,  je  Státní  úřad  inspekce  práce zřízený  na  základě 

zákona č. 251/2005 Sb.,  o inspekci  práce  (dále  jen „Zákon o inspekci  práce“).  Státní  úřad 

inspekce  práce  má  za  úkol  kontrolovat  dodržování  povinností  vyplývajících 

z pracovněprávních  předpisů,  jež  upravují  pracovněprávní  vztah,  jako  je  např.  úprava 

pracovní doby a odpočinku, odměňování zaměstnanců či zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví  při  práci.  Rovněž  je  Státní  úřad  inspekce  práce  oprávněn  poskytovat  poradenství 

jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům, jež se týká pracovněprávních vztahů a pracovních 

podmínek. Pokud se zaměstnanec domnívá, že zaměstnavatel porušuje jeho práva vyplývající 

z pracovněprávního vztahu, může podat Státnímu úřadu inspekce práce podnět ke kontrole, 

a to i anonymně. Na základě daného podnětu provede Státní úřad inspekce práce kontrolu 

u příslušného  zaměstnavatele  s ohledem  na  nedostatky  vytýkané  v podnětu.  O  výsledku 

kontroly pak informuje podatele, jestliže podnět nebyl zaslán anonymně.

Nezákonný  monitoring  pomocí  kamerového  systému  je  nově  s účinností 

od 29. 7. 2017 postihován jako přestupek na úseku ochrany soukromí a osobnostních práv 

zaměstnanců  dle  §  11a  (v případě  zaměstnavatele  –  fyzické  osoby)  a  §  24a 

(v případě zaměstnavatele – právnické osoby) zákona o inspekci práce, a to pouze v případě, 

že zaměstnavatel  nedodrží při  provádění sledování ustanovení § 316 odst. 2 a 3 zákoníku 

práce,  tedy  pokud  zaměstnavatel  „naruší  soukromí  zaměstnance  na  pracovištích  

a ve společných prostorách“ či „neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech  

jejího provádění.“ Státní úřad inspekce práce je oprávněn uložit při spáchání prvně uvedeného 

205 Srov. JANEČKOVÁ, Eva, BARTÍK, Václav a KOCÁBEK, Pavel. Kamerové systémy v praxi: právní režim  
z  pohledu ochrany osobních  údajů a  ochrany osobnosti.  Praha:  Linde,  2011.  Praktická  právnická  příručka. 
ISBN 978-80-7201-850-5. S. 72 – 74.
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přestupku  (narušení  soukromí)  pokutu  až  do  výše  1 000 000  Kč  a  v případě  druhého 

(neinformování) pokutu až do výše 100 000 Kč.

Jako ústřední dozorový orgán na úseku ochrany osobních údajů byl zřízen zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů. Kompetence 

Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou stanoveny jak národními právními předpisy, tak přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie či mezinárodními smlouvami, jež jsou součástí českého 

právního  řádu.206 Hlavní  činnost  Úřadu pro  ochranu  osobních  údajů  spočívá  v  provádění 

dozoru  nad  dodržováním  příslušných  povinností  stanovených  zákonem  při zacházení 

s osobními údaji, přijímání podnětů a stížností a informování o jejich vyřízení, projednávání 

přestupků a jejich trestání či v poskytování konzultací v oblasti ochrany osobních údajů. Úřad 

pro ochranu osobních údajů výrazně přispívá k rozšiřování povědomí o problematice ochrany 

osobních  údajů  prostřednictvím  publikací  výročních  zpráv,  tiskových  zpráv,  informačních 

letáků  či  poskytování  bezplatného  poradenství.  Rovněž  zefektivňuje,  upřesňuje, 

a tudíž i usnadňuje  uplatňování  právních  předpisů  v praxi  pomocí  vydávání  výkladových 

stanovisek a metodických doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů, vlastního Věstníku 

a  Bulletinu  či  díky  vedení  rubriky  Z rozhodovací  činnosti  Úřadu.  Výkladová  stanoviska 

a metodická doporučení mají sice právně nezávazný charakter, přesto však výrazně ovlivňují 

chování povinných subjektů, neboť udávají směr, kterým se Úřad pro ochranu osobních údajů 

bude při svém rozhodování ubírat.

Domnívá-li  se  zaměstnanec,  že zaměstnavatel  instalovanými videokamerami zasáhl 

do jeho práva  na  ochranu osobních  údajů,  může se  na Úřad pro ochranu osobních  údajů 

obrátit  se svým podnětem  nebo  stížností,  které  lze  podat  osobně  nebo  i  písemně 

včetně elektronické  formy.  Podnět  nebo  stížnost  však  nelze  podat  anonymně.  Úřad 

pro ochranu osobních údajů  je dle  § 29 odst.  1  písm. c)  ZOOÚ povinen přijmout  zaslané 

podněty a stížnosti a po jejich posouzení informovat podatele o jejich vyřízení.  Na základě 

podání  může  Úřad pro ochranu  osobních  údajů  nařídit  provedení  kontrolního  šetření 

na dotčeném  pracovišti,  rovnou  zahájit  správní  řízení  o  spáchání  přestupku  dle  ZOOÚ 

zaměstnavatelem anebo usnesením předá věc k vyřízení  jinému věcně příslušnému orgánu 

veřejné  správy.  Rovněž  může  Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů  podnět  odložit 

a dál se jím nezabývat,  avšak musí  informovat  podatele  o  tomto  rozhodnutí.207 V případě, 

že Úřad  pro ochranu  osobních  údajů  shledá  skutečnosti  uvedené zaměstnancem v podnětu 

či stížnosti pravdivými, uloží zaměstnavateli v souladu s ustanovením § 40a ZOOÚ opatření 

206 VIDRNA,  Jan  a  KOUDELKA,  Zdeněk.  Zaměstnanci  v  objektivu  kamer:  právní  aspekty  monitoringu  
zaměstnanců. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice ABC, 2013. ISBN 978-80-7400-453-7. S. 150.
207 Tamtéž. S. 156.
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k odstranění  zjištěných  nedostatků  a  stanoví  lhůtu  k jejich  odstranění.  Pokud 

tak zaměstnavatel  neučiní,  je Úřad pro ochranu osobních údajů oprávněn uložit  mu pokutu 

až do výše 10 000 000 Kč dle druhu a závažnosti spáchaného přestupku.

Podle údajů Výroční zprávy za rok 2016 vydané Úřadem pro ochranu osobních údajů 

přijal  tento  úřad  v uvedeném  roce 1 728  podnětů  a  stížností  na  porušení  povinností 

stanovených  právními  předpisy  na  ochranu  soukromí  a  osobních  údajů,  přičemž 

143 těchto podnětů  a  stížností  bylo předáno k další  kontrole,  nebo bylo na jejich  základě 

zahájeno správní řízení.

Jednou  z posledních  možností  ochrany  svých  osobnostních  práv  je  oprávnění 

zaměstnance  obrátit  se  s žalobou  na  věcně  a  místně  příslušný  občanskoprávní  soud.208 

Ochranu soukromí a jiných osobnostních práv zakotvuje ustanovení § 81 a násl. občanského 

zákoníku,  přičemž  §  82  odst.  1  občanského  zákoníku  předvídá  uplatnění  těchto  práv 

v rámci občanského  soudního  řízení.  Zaměstnanec  má  dle  daného  paragrafu  právo  žádat, 

aby zaměstnavatel upustil od neoprávněného zásahu do jeho osobnostních práv či  aby byl 

odstraněn následek takového zásahu. Zaměstnavatel je rovněž povinen nahradit zaměstnanci 

škodu  i  nemajetkovou  újmu  včetně  způsobených  duševních  útrap,  které  vznikly 

neoprávněným sledováním kamerovým systémem na pracovišti, a to v případě, že instalací 

monitorovacího  zařízení  zaměstnavatel  porušil  své  povinnosti  stanovené  zákonem, 

a tím zasáhl do zaměstnancových práv. Daný nárok vymezuje ustanovení § 2956 ve vztahu 

s ustanovením  §  2910  občanského  zákoníku.  V případě  občanskoprávního  sporu 

však zaměstnanec  musí  počítat  nejen  s  finanční  nákladností  (soudní  poplatek,  případné 

náklady právního zastoupení),  ale  i  se  skutečností,  že  se  řízení  povede v delším časovém 

horizontu.

Zaměstnanec  má  také  možnost  podat  trestní  oznámení proti  zaměstnavateli, 

neboť porušení právních předpisů stanovených k ochraně osobních údajů naplňuje skutkovou 

podstatu  trestného  činu  Neoprávněné  nakládání  s osobními  údaji 

dle § 180 zákona č. 40/2009 Sb.,  trestní  zákoník.  Jelikož  je  nedotknutelnost  osoby 

a jejího soukromého  a rodinného  života  spolu  s ochranou  osobních  údajů  zakotvena 

i v Listině základních práv a svobod,209 může zaměstnanec využít i svého práva podat ústavní 

stížnost u Ústavního soudu. Ústavní stížnost však lze využít až po vyčerpání všech řádných 

208 Věcnou  a  místní  příslušnost  určuje  zákon  č.  99/1693  Sb.,  občanský  soudní  řád  (dále  jen  „OSŘ“). 
Dle § 9 odst. 1  OSŘ  je  věcná  příslušnost  ve  věci  ochrany  osobnostních  práv  zaměstnanců  dána  okresním 
soudům.  Místní  příslušnost  je  pak  dle  §  84  a  násl.  dána  na  výběr,  a  to  buď obecný soud zaměstnavatele, 
proti kterému  žaloba  směřuje  (v  případě  fyzické  osoby  je  to  místo  bydliště  či  místo  sídla  podnikatele,  
pro právnické  osoby  je  určující  místo  jejich  sídla),  anebo  soud,  v jehož  obvodu  má  zaměstnavatel 
svou organizační složku závodu, ve které došlo k neoprávněnému monitoringu.
209 Článek 7 odst. 1 a článek 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod.
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i mimořádných  opravných  prostředků,  jež  právní  předpisy  poskytují  stěžovateli  k ochraně 

svého  práva,  a zároveň  musí  být  stěžovatel  obligatorně  zastoupen  advokátem (není-li 

advokátem sám).210

Pro  úplnost  je  možné  uvést  Veřejného  ochránce  práv,  který  však  nedisponuje 

kompetencí v oblasti pracovněprávních sporů (s výjimkou stížností na diskriminační jednání), 

nicméně se na něj zaměstnanec může obrátit, jestliže se Státní úřad inspekce práce či Úřad 

pro ochranu osobních  údajů  dopustí  vůči  zaměstnanci  v  rámci  projednávání  jeho podnětu 

nebo stížnosti nezákonného nebo nesprávného či jinak vadného jednání, popř. pokud by byly 

zmiňované státní orgány nečinné.

Na základě  výše  uvedeného výčtu  právních  prostředků ochrany osobnostních  práv 

lze konstatovat, že právní řád České republiky poskytuje širokou a rozmanitou škálu způsobů, 

zejména  s ohledem  na  finanční  náročnost  a  nutnost  vlastního  angažování  se  ve  věci, 

jak se zaměstnanci  mohou  domoci  svých  práv  porušených  neoprávněným  zavedením 

kamerového  systému  na  pracovišti.  Záleží  pak  na  každém  zaměstnanci,  kterou  cestou 

se při uplatňování svých práv vydá.

210 Ústavní  soud.  Průvodce  řízením  o  ústavní  stížnosti [online].  2013  [cit.  2017-10-01].  Dostupné  z: 
https://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti/.
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Závěr

Tato diplomová práce si dala za cíl zmapovat v rámci právního řádu České republiky 

právní úpravu zavedení kamerového systému na pracovišti zaměstnavatelem včetně právní 

úpravy ochrany před zásahy monitorovacích zařízení do osobních práv zaměstnanců. Důraz 

byl kladen zejména na konkrétní podmínky a opatření, které musí vzít zaměstnavatel v potaz 

při  instalaci  videokamer.  Diplomová  práce  se  v první  kapitole  snažila  stručně  nastínit 

technologický  vývoj  videokamer  a  jejich  jednotlivých  komponentů, 

na kterém je demonstrována  variabilita  a  rozmanitost  funkcí  těchto  zařízení, 

a tedy i proměnlivost  intenzity  jejich  dopadů  do  práv  zaměstnanců.  Současně  diplomová 

práce  popsala  postupné  pronikání  digitálních  technologií  do  každodenního  života  lidí, 

což umožnilo  čtenáři  uchopit  problematiku  sledovacích  zařízení  nejen  z pohledu  jejich 

legality,  tedy  souladu  jejich zavedení  s právním  řádem,  ale  i  z hlediska  jejich  legitimity 

projevující  se  postojem společnosti  jako celku  k přístrojům,  jež  nám náš  život  usnadňují, 

ale zároveň představují úložiště dat o našem soukromí.

V následující  kapitole  tato  diplomová  práce  systematicky  vymezila  zákonné 

předpoklady pro zavedení  videokamer na pracovišti,  a  to  na základě výčtu a podrobného 

výkladu  relevantních  právních  předpisů  a  stanovisek  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů. 

Autorka  využila  k doplnění  pojednání  o  daném  tématu  rovněž  odbornou  literaturu 

a judikaturu nejvyšších soudů České republiky. Poslední třetí kapitola se zaměřila na popis 

možných zásahů kamerových zařízení do osobnostních práv zaměstnanců za využití zdrojů 

vyjmenovaných výše.

Na základě zkoumání jednotlivých oblastí uvedených výše se autorka snažila nalézt 

odpovědi  na  výzkumné  otázky  definované  v úvodu  této  diplomové  práce.  Shrnutí 

nejdůležitějších poznatků lze nalézt v následujících odstavcích:

Současná  právní  úprava  v České  republice  umožňuje  zavést  kamerové  systémy 

na pracovišti, a to za podmínek stanovených především zákoníkem práce a ZOOÚ. Obecně 

lze  rozlišit  dva  režimy  sledování  dle  dosahovaného  účelu.  První  je  monitoring 

dle § 316 odst. 1  zákoníku práce,  jehož  cílem je  kontrolovat,  zda  zaměstnanci  nepoužívají 

pracovní prostředky poskytnuté zaměstnavatelem k osobním účelům. Základní  podmínkou 

takové  kontroly  je  její  přiměřenost.  Druhý  způsob  pozorování  již  dopadá  do  samotného 

soukromí zaměstnance a jeho provádění je upraveno v § 316 odst. 2 a 3 zákoníku práce. 
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Zde musí  být  splněn  nejen  předpoklad  existence  závažného  důvodu  na  pracovišti 

spočívajícího  v činnosti  zaměstnavatele,  jenž  by  ospravedlňoval  sledování  zaměstnanců 

objektivy  videokamer,  ale  i  předpoklad  včasného  a  úplného  informování  zaměstnanců 

o způsobu  a  rozsahu  zamýšleného  monitorování.  Jelikož  při  provozování  kamerových 

systémů  dochází  k manipulaci  s osobními  údaji,  je  nutné  podřídit  tento  proces  i  ZOOÚ. 

Zde musí  zaměstnavatel  rozlišovat  mezi  kamerovým  systémem  se  záznamem, 

na který dopadají  příslušná  ustanovení  ZOOÚ,  a  kamerovým  systémem  bez  záznamu, 

jenž je oproštěn od další právní regulace.

Při  zkoumání  druhé  výzkumné  otázky  se  autorka  zaměřila  na  charakterizování 

jednotlivých  prvků  tvořících  osobnost  každého  člověka,  které  mohou  být  narušeny 

kamerovým  monitoringem.  Nejohroženější  složkou  osobnostních  práv  je  soukromí 

zaměstnance jako takové. I na pracovišti má každá zaměstnaná fyzická osoba právo na určitou 

míru soukromí, která musí být ze strany zaměstnavatele respektována a jejíž ochrana musí být 

náležitě  zajištěna,  což  se  projevuje  například  v zákazech  sledovat  určité  prostory 

(toalety či šatny).  Další  oblastí,  která  může  být  sledováním  zasažena,  jsou  osobní  údaje 

jednotlivce.  Hlavním  cílem  právní  úpravy  ochrany  osobních  údajů  je  zajistit  každému 

co největší možnost kontroly nad zpracováním a dalším nakládáním se svými osobními údaji. 

V neposlední  řadě  se  autorka  věnuje  i  možnostem skrytého sledování  a  jeho podmínkám 

vymezeným judikaturou Nejvyššího soudu a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

Na základě získaných poznatků o problematice sledování zaměstnanců kamerovým 

systémem na pracovišti  spatřuje autorka této diplomové práce nedostatky současné právní 

úpravy zejména v její neucelenosti a v nejednoznačnosti některých pojmů, které připouštějí 

vícero výkladů, a tím přispívají k vzniku právní nejistoty. Ochrana soukromí je v zákoníku 

práce upravena pouze jedním paragrafem a ve zbytku se obrací na ZOOÚ, jehož ustanovení 

se zabývají  ochranou  osobních  údajů  a  nikoli  ochranou  soukromí  jako  celku, 

a rovněž i na občanský zákoník.  Ačkoli  možnost  skrytého sledování  předvídá  sám zákoník 

práce v § 316 odst.  2,  chybí jednoznačná úprava takového monitoringu, která by vymezila 

jasné a konkrétní podmínky daného sledování a předešla tím případným sporům a nejistotě 

při jeho zavádění.  V souvislosti  s rychlým  technologickým  rozvojem  a  vývojem  nových 

dokonalejších  sledovacích  zařízení  je  na  místě  upravit  jejich  používání  obecnými  pojmy, 

jako jsou  kupříkladu  „přiměřeným  způsobem“  či  „závažný  důvod.“  V daném  případě 

však tyto pojmy  neplní  zcela  svoji  funkci,  neboť  v současné  době  neexistuje  dostatečné 

množství judikatury, na jejímž základě by mohly být dané pojmy vykládány a přizpůsobovány 

potřebám  společnosti  a  stavu  techniky.  Naproti  tomu  je  však  třeba  ocenit  práci  Úřadu 
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pro ochranu  osobních  údajů,  který  svými  stanovisky  a  doporučeními  přispívá  k jednotné 

interpretaci, a tudíž i k lepší orientaci zaměstnavatelů a zaměstnanců v dané problematice.

Vzhledem k provázání tématu této diplomové práce s technologiemi je nepochybné, 

že se jedná a stále bude jednat o téma aktuální. Již dnes jsou na trhu moderní GPS systémy, 

mikrokamery a dokonce i čipy implantující se pod kůži,211 které sice na jednu stranu usnadňují 

chod kanceláře (například s pomocí čipu se mohou přihlásit zaměstnanci do svých počítačů 

či odemykat  dveře),  na  druhou  stranu  mohou  představovat  vysoké  riziko  pro  soukromí 

zaměstnanců. I samotné videokamery doznaly v posledních letech výrazných změn. Podstatně 

se usnadnil  a  urychlil  přístup k jimi získávaným datům (např.  pomocí  chytrých telefonů), 

zdokonalily  se  funkce  videoanalýzy  a  možnosti  jejího  využívání  (detekce  podezřelého 

chování,  rozpoznávání  obličejů)  a  kamerová  zařízení  jako  taková  se  stala  ještě  menšími 

a levnější  než  kdy  dřív.  Všechny  tyto  pokroky  přispěly  k tomu,  že  kamerové  sledování 

již nelze  odhalit  na  první  pohled  (oproti  počátečnímu  užívání  nápadných  kamer), 

a tudíž představuje stále skrytější a invazivnější způsob dohledu.212 Jaké nové trendy a aparáty 

přinese  budoucnost,  můžeme  jen odhadovat.  Jisté  však  je,  že  digitalizace  a  mechanizace 

společnosti  bude  nadále  narůstat.  Tomu  bude  třeba  přizpůsobovat  právní  předpisy  tak, 

aby dostatečně odrážely každodenní realitu a zároveň poskytovaly potřebnou míru ochrany.

Bez ohledu na vývoj technologií a míru jejich invaze do našich životů je dle názoru 

autorky  daleko  nebezpečnější  postupné  akceptování  jejich  všudypřítomnosti  společností 

samotnou.  Dnes  již  nevzbuzují  pozornost  objektivy  videokamer  na  ulicích,  v obchodních 

domech či nemocnicích, ale naopak jsou vítány jako vhodná bezpečnostní opatření. Dokonce 

existuje i  jistý společenský tlak,  jenž nás nutí pořizovat si nejmodernější mobilní telefony 

vybavené navigačními  systémy a dalšími  aplikacemi  shromažďujícími ve velkém rozsahu 

informace o našem soukromí. Technologie nás obklopují na každém kroku, přičemž většina 

osob vidí pouze jejich pozitivní stránku, která usnadňuje lidem každodenní činnosti a přináší 

jim  nové  možnosti.  Tu  druhou  negativní  stránku  spočívající  v potenciálním  či  reálném 

zneužití si již uvědomuje jen málokdo, a pokud ano, pak je ve většině případů tato skutečnost 

přijímána jako pouhý doprovodný důsledek výhod, jež nám technologie přináší. O to větším 

přínosem  jsou  občanské  iniciativy  a  neziskové  organizace,  jako  je  například  Iuridicum 

211 WOLF,  Vojtěch.  Zaměstnanci  si  nechali  dát  do  ruky  čip.  Zaplatí  s  ním  svačinu  nebo  otevřou  dveře. 
In: Lidovky.cz [online]. 2017. [cit. 2017-10-26]. Dostupné z:  https://byznys.lidovky.cz/zamestnanci-si-nechali-
dat-do-ruky-cip-zaplati-s-nim-svacinu-nebo-otevrou-dvere-19m-/firmy-trhy.aspx?c=A170727_104518_firmy-
trhy_vwl.
212 Stanovisko WP 249 č. 2/2017, č. j. 17/EN (předsedkyně FALQUE-PIERROTIN, Isabelle). Opinion 2/2017 
on  data  processing  at  work.  2017.  Dostupné  z: 
https://www.helpgdpr.cz/rstsp/clanky.nsf/att/a0358A7984DA858CDC1258197006E9F1E/
$File/Opinion22017ondataprocessingatwork-wp249.pdf. S. 9, 10 a 19.
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Remedium či  projekt  udílení  cen  Big  Brother  Awards,  které  se  snaží  upozorňovat 

na zneužívání osobních dat, informovat společnost o svých právech a pomáhat jednotlivcům 

při jejich uplatňování.

Spisovatel  George  Orwell  by  se  nepochybně  divil,  kolik  jeho  vizí  se  dnes  staly 

skutečností  a  kolik  jeho  dalších  nápadů  bude  ještě  nahrazeno  sofistikovanějšími 

a důmyslnějšími  vynálezy.  Přesto  však  autorka  této  diplomové  práce  zastává  názor, 

že současná  společnost  nežije  pod  dohledem  Velkého  bratra  tak,  jak  předvídal  Orwell 

ve své knize  1984.  Na digitální  technologie je  stále  pohlíženo i  jako na potenciální riziko 

pro soukromí osob, existují právní předpisy a státní orgány, jejichž cílem je zajištění ochrany 

osobnostních  práv jedinců,  a  i  sami  jednotlivci  nejsou lhostejní  k tomu,  jak  je  nakládáno 

s informacemi,  které  poskytli  jiným (obzvláště  na  pracovišti  jsou  zavedená  monitorovací 

zařízení často přijímána s velkou nelibostí). Vzhledem ke všem těmto okolnostem není důvod 

pohlížet pesimisticky na současnou míru využívání technických vymožeností ve společnosti. 

Je  však  třeba  si  zachovat  kritický  přístup  k technologiím  a  aktivně  dbát  o  svá  práva 

v této oblasti.

Lze  tedy  souhlasit  s  profesorem Zygmuntem  Baumanem,  polským  sociologem, 

který digitální  dohled  přirovnává  k  meči  s dvojím ostřím,  jejž  lidstvo  prozatím nedokáže 

bezpečně  ovládat213 a  k jemuž  etickému  rozměru  uvádí  následující:  „[D]ohled  se  snad 

může zbavit  některých  svých  mravních  slabin  tím,  že  ukáže  „aplikaci  v péči“.  

Ale za určitou cenu – nikdy  ne  mravně  nevinně.  A  nepřestane  být  dohledem  a  nepřestane  

vzbuzovat mravní pochybnost, která s ním bývá – nikoli neprávem – spojována. Stále marně  

čekáme na dort, který bychom mohli sníst a zároveň si ho nechat … ačkoli se jeho objev  

ohlašuje vždy znovu s každou další technologickou novinkou.“214

213 BAUMAN,  Zygmunt  a  LYON,  David.  Tekutý  dohled. Olomouc:  Broken  Books,  2013.  ISBN  978-80-
905309-1-1. S. 142.
214 Tamtéž. S. 134 a 135.
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Abstrakt

Tématem diplomové práce je právní úprava kamerového systému na pracovišti a popis 

jeho zásahů do osobních práv zaměstnanců. Hlavní důraz je kladen na podmínky, které musí 

zaměstnavatel  splnit,  aby  byl  kamerový  monitoring  na  pracovišti  zaveden  v souladu 

s právním řádem České republiky. Mimoto se diplomová práce věnuje i problematice skrytého 

sledování  a  možnostem  obrany  zaměstnanců  v  případě  neoprávněného  monitorování. 

Tato práce je rozdělena do tří kapitol.

V první kapitole je nastíněn technologický vývoj videokamery a jejích komponentů 

a současně  i  její  postupné  uplatňování  jako  sledovacího  zařízení  ve  veřejném  prostoru 

a následně  i  v  soukromém životě  jednotlivců.  Daná  kapitola  se  věnuje  i  dnešnímu  stavu 

a počtu kamerových zařízení ve společnosti, a to nejen v rámci České republiky, ale i ve světě. 

V důsledku rostoucího počtu videokamer se tato zařízení začala stávat předmětem soudních 

sporů, zejména sporů sousedských, a proto jsou součástí této kapitoly i vybraná rozhodnutí 

Nejvyššího soudu demonstrující postoj a nazírání judikatury na kamerové sledování.

Těžiště  této  diplomové  práce  spočívá  v kapitole  druhé,  jež  se  podrobně  zabývá 

jednotlivými podmínkami zavedení kamerového monitoringu na pracovišti a jejich výkladem. 

První podkapitola vymezuje základní definice potřebné ke zkoumání předmětné problematiky, 

jako  jsou  pojmy  „pracoviště  zaměstnance“,  „kamerový  systém“  a  „kamerové  sledování.“ 

Další podkapitoly  se  pak  zaměřují  na  příslušná  ustanovení  českých  právních  předpisů, 

přičemž  nechybí  jejich  navázání  na  koncepty  a  ideje  ochrany  soukromí  osob  zakotvené 

v mezinárodních  dokumentech  a  právních  předpisech  Evropské  unie.  Současně  jsou 

zohledněny i  změny,  které  přinese v oblasti  ochrany osobních  údajů nařízení  č.  2016/679 

(GDPR).

Poslední  třetí  kapitola  pojednává  o  možných  zásazích  kamerových  systémů 

do osobních  (osobnostních)  práv  zaměstnanců.  Pozornost  je  věnována  zejména  popisu 

jednotlivých složek osobnostních práv člověka, které může monitoring narušit, a způsobům 

ochrany  proti  takovému  zásahu,  jimiž  zaměstnanec  disponuje.  V neposlední  řadě 

se diplomová  práce  zaobírá  též  tématem  skrytého  sledování  zaměstnanců  a  předpoklady 

jeho provádění.

Závěrem  autorka  této  diplomové  práce  hodnotí  současnou  právní  úpravu 

dané problematiky z hlediska její ucelenosti a efektivnosti a současně předkládá své úvahy 

o dalším možném rozvoji a využití nových technologií ve společnosti.
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Abstract

The topic of this  thesis  is  the legal  regulation of camera system in the workplace 

and characterization of its encroachment on personal rights of employees. The main emphasis 

is put on conditions, which employer must fulfil to install a camera system in the workplace 

in compliance with the legal order of Czech Republic.  Furthermore this  thesis is  devoted 

to issues  of  discreet  surveillance  and  of  defence  of employee  options  in  case  of  illegal 

monitoring. This thesis is divided into three following chapters.

In the first chapter, technological development of video camera and its components 

as well its gradual using as surveillance equipment in public space and afterwards in private 

life of persons are described. This chapter deals with today´s situation and number of video 

cameras  in  society,  not  only  in  Czech  Republic  but  also  in  the  whole  world.  Increasing 

amount of video cameras represents as its consequence a reason for legal disputes, especially 

neighborhood´s  legal  disputes.  Considering  that  mentioned  fact,  the  relevant  decisions 

of the Supreme  Court  illustrating  attitude  of  judicature  to  camera  surveillance 

are incorporated in the first chapter.

The thesis´ core is set in the second chapter, which is focused on concrete conditions 

of  installation  of  camera  monitoring  in  the  workplace  and  their  interpretation.  The  first 

subchapter defines the elemental terms, which are “workplace of employee”, “camera system” 

and “camera´s surveillance.” Next subchapters follow up relevant provisions of Czech law 

including focus on concept and idea of protection of private life enshrined in international 

conventions and in the law of the European Union. The thesis takes also into consideration 

current changes brought into the field of personal data protection by the Regulation (EU) 

2016/679 (GDPR).

The  third  chapter,  which  is  the  last  one,  is  dedicated  to  potential  encroachment 

of camera  system  on  personal  rights  of  employees.  The  point  of  this  chapter  lies 

in a description of particular parts of personal rights, which could be breached by monitoring, 

and  of  options  of  defense  against  such  an  invasion.  Discreet  surveillance  of  employees 

and condition of its realizing are also topics treated by this thesis.

In the conclusion, the author of this thesis tries to assess the present legal regulation 

of the  thesis´  topic  from  the  point  of  view  of  its  comprehensiveness  and  efficiency 

and introduces her ideas of another possible expansion and use of new technologies in society.
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