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Úvod
Osobní údaje jsou nezbytné pro jedinečnou identifikaci člověka a pro popis jeho osobnosti,
která je vytvářena jeho vlastnostmi, zkušenostmi, zájmy atp. Z toho důvodu se ve společenském a
hospodářském styku nikdo neubrání předávání svých osobních údajů dalším osobám, už jen proto,
že každá smlouva vyžaduje definování smluvních stran. Dlouhou dobu zůstávala oblast ochrany
osobních údajů bez povšimnutí jako součást práva ochrany soukromí. S rychlým rozvojem
informačních technologií a s tím spojenou změnou ve všech oblastech života, včetně způsobu a
rozsahu zpracovávání osobních údajů, se však stalo nezbytným toto právní odvětví vyčlenit a
nadále rozvíjet samostatně.
Obecné nařízení je právním předpisem, který reaguje právě na pokrok digitálního světa a
na zastaralost právní úpravy ochrany osobních údajů, která v době moderních počítačových
systémů a databází již neposkytovala skutečné záruky ochrany osobám, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány. Jedná se komplexní úpravu celého právního odvětví, která je ze strany evropského
zákonodárce řešena pomocí nařízení. Už to je samo o sobě pro právnickou veřejnost novinkou,
když takto rozsáhlá oblast zatím nikdy pomocí nařízení řešena nebyla.
V globalizovaném světě s rozvinutými informačními technologiemi, zvláště v prostoru
evropského kontinentu, kde mezi relativně malými státy dochází k intenzivní interakci osob, si lze
těžko představit, že by tato problematika mohla být vytvořena pomocí národních předpisů
jednotlivých států. Takové množství jednotlivých národních úprav by nutně vytvářelo nerovnosti,
které by nejen v obchodním styku přinášely výrazné komplikace pro jednotlivé subjekty, jež by se
musely vyrovnávat s mnoha rozdílnými právními rámci, a tím i požadavky na svoji činnost.
Nebojme se říci, že v tomto projektu evropské integrace lze spatřovat krok správným směrem v
dalším usnadňování společenského a hospodářského styku Evropanů.
Diplomová práce se nejprve věnuje historii vývoje databází, ve kterých jsou osobní údaje
zpracovávány, a rozvoji automatizovaného zpracování dat, což je nezbytné pro pochopení
kontextu vývoje právní úpravy, která se vždy na skutečný stav ve společnosti snaží reagovat.
Zákonodárci však měnícím se podmínkám nedokáží vždy pružně přizpůsobovat právní předpisy a
nejinak tomu bylo i v případě ochrany osobních údajů. A právě vývoji právní úpravy ochrany
osobních údajů věnuji další část své práce, a to právě v návaznosti na popsaný vývoj informačních
technologií.
Práce si neklade za cíl podrobný rozbor obecného nařízení. Pro porozumění dalšímu textu
je však nezbytné, aby byly popsány alespoň klíčové instituty a základní zásady ochrany osobních
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údajů v nově přijaté právní úpravě, což práce činí v návaznosti na popis současné právní úpravy
celého odvětví.
Přijímání obecného nařízení o ochraně osobních údajů provázela mnohdy až hysterická
reakce nejen právnické veřejnosti. Bouřlivá reakce podporovaná médii vytvořila z nové právní
úpravy strašák, který dal vzniknout mnoha publikacím a prezentacím, zejména v digitálním
prostoru internetu. Nutno podotknout, že i přes vznik velikého množství nejrůznějších materiálů,
brožur a textů, málokterý skutečně napomáhá aplikaci právní úpravy na reálné situace, když
většina zůstává u zobecňujících formulací.
Cílem práce je aplikace obecného nařízení na proces přijímání zaměstnance. Autor tak činí
v poslední části se zohledněním skutečnosti, že tento proces mohou různé společnosti provádět
různým způsobem. Žádný právní text nedokáže odpovědět na všechny dílčí otázky, které mohou
během přijímání zaměstnanců vyvstat. V takových případech doporučuje autor práce čtenáři
řešícímu svůj jedinečný případ ptát se po účelu a smyslu právní úpravy ochrany osobních údajů a
pokusit se na danou situaci aplikovat základní zásady ochrany osobních údajů.
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1. Vývoj databází a automatizovaného zpracování dat
Osobní údaje, které zaměstnance unikátně identifikují a vytvářejí jeho profil u
zaměstnavatele, jsou uchovávány pro další použití, které může spočívat například v rozhodování
o odměňování za vykonanou práci. Stejně tak osobní údaje uchazečů o zaměstnání, na základě
kterých jsou porovnáváni s ostatními uchazeči a pomocí kterých se od ostatních uchazečů odlišují,
se uchovávají pro další zpracování. Shromažďování osobních údajů, jejichž ochranou se práce
zabývá, probíhá v databázích, v nichž jsou osobní údaje ukládány jako data, ke kterým je možné
kdykoliv přistupovat a se kterými lze manipulovat. Pro porozumění problematice ochrany
osobních údajů a jejich zpracování je potřeba alespoň základním způsobem porozumět
technologiím, které zpracovávání velkých objemů dat o jedincích umožňují. Proto následuje
exkurs do historie databází.

1.1. Databáze v každodenním životě

Člověk zpracování dat a databázové systémy jako nehmotné objekty téměř nevnímá. Běžně
jsou však bez jeho vědomí elementární součástí jeho každodenních činností. Denně používá
mobilní telefon, kde do databáze ukládá fotografie, telefonuje za využití sítě mobilních operátorů,
chodí na úřady, které nahlížejí do evidence obyvatel, létá s aerolinkami, které pracují s databázemi
pasažérů zejména z bezpečnostních důvodů, nebo třeba využívá nejrůznější věrnostní slevové
programy slibující bonusy při nákupech. V rozličných databázích je ve vyspělých zemích
zaznamenán téměř každý detail o životě jednotlivce. Ne každý si uvědomí, že v nich jsou uloženy
i jeho peníze na bankovních účtech nebo dávné školní či pracovní ne/úspěchy. Při téměř veškeré
aktivitě, ke které je používána výpočetní technika, za sebou člověk zanechává data, ze kterých je
někdo jiný schopný získávat při své činnosti opět pomocí výpočetní techniky informace, které
bude schopen využít ve svůj prospěch nebo zpeněžit.
Využívání takových dat, které za sebou člověk v počítačovém prostředí zanechává, je stále
relativně mladým odvětvím datové analytiky s obrovským ekonomickým a obchodním
potenciálem pro všechny, kdo takto sesbíraná data umí využít. Proto je kladen velký důraz na
bezpečné ukládání dat pro jejich následné zpracování.

1.2. Předchůdci digitálních databází

Předchůdcem čistě automatizovaného zpracování dat a digitálních databází byly kartotéky
jako soubory papírových složek se zaznamenanými údaji. Veškerou manipulaci s nimi prováděl
člověk manuálně. Papírové kartotéky umožňují ukládání třídění a jednoduchou strukturalizaci.
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Práce s takto skladovanými daty je však zdlouhavá a neefektivní, proto byla opuštěna. Nicméně je
vhodné uvést, že nakládání s papírovými kartotékami je svojí logikou a systematikou velmi
podobné spravování databází, jak je známe dnes. Za výhodu papírových kartoték lze označit
nesrovnatelně nižší rizikovost při zpracování dat, kdy k zabezpečení nejsou potřeba softwarové
programy a případná krádež celého svazku je ihned evidentní. Stejně tak kopírování údajů je
náročnější proces než v případě digitálních databází.
Za výrazný krok k digitalizovanému zpracování a uchovávání dat je možno považovat
metodu využívající děrné štítky. Ty byly poprvé použity v roce 1725, kdy je Basile Bouchon využil
pro řízení tkalcovského stavu. Tato technika byla v průběhu 18. století dále zdokonalována, až
v roce 1801 Joseph Marie Jacquard děrné štítky v tkalcovském stavu využil pro mechanizaci
přístroje, což lze považovat za přelom v programovatelnosti strojů. K jednoduchým databázovým
úkolům použil jako první děrné štítky Herman Hollerith.1 Navrhl, jak je využívat k ukládání dat,
a díky tomu vyhrál v roce 1890 ve Spojených státech veřejnou zakázku na sčítání lidu, které bylo
do té doby zdlouhavým a obtížným procesem. Tak proběhlo první velké zpracování dat za využití
elektromechanického stroje. Na metodě založené na technologii děrných štítků byl posléze založen
vývoj prvních programovatelných strojů. Děrné štítky zůstaly v užívání bezmála další století, než
byly zcela nahrazeny.2

1.3. První počítačové databáze

Zřejmě nejvýraznější mezník v oblasti databází a zpracování dat představuje počátek
využívání počítačů po první světové válce. K tomu jako impuls posloužil Social Security Act
z roku 1935, kterým Spojené státy uzákonily základní požadavky na vedení informací o
zaměstnancích. Na tento požadavek zareagovala společnost IBM, když sestrojila první počítač
(UNIVAC I), který byl prodáván zákazníkům ke komerčnímu využití. Tento počítač byl sestrojen
za pomoci projektu EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), který byl státem
podporován na půdě University of Pennsylvania. UNIVAC I byl počítačem tzv. druhé generace.
Předchozí počítače první generace se používaly pouze k matematickým a technologickým
výpočtům a nebyly ke zpracování dat vhodné, neboť využívaly univerzální strojový kód procesorů,
který se pro zpracování dat ukázal jako nevyhovující a nedostatečný.

1
2

Jeho společnost roku 1911 fúzovala s další a vznikla společnost International Business Machines, dnešní IBM
CONNELLY KOHUTOVÁ, Radka. Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana. V Praze: C.H.
Beck, 2013. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-493-3.
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Na konferenci zástupců firem, uživatelů a amerického ministerstva obrany, zkráceně
nazvané CODASYL,3 byl v návaznosti na nevhodnost strojového kódu pro databázové operace
zpracování dat formulován požadavek na vznik univerzálního databázového jazyka. O rok později
v roce 1960 byl jako odpověď sestaven programovací jazyk COBOL (Common business oriented
languague), který se na řadu dalších let stal nejhojněji používaným programovacím jazykem
v oblasti hromadného zpracování dat. S druhou generací počítačů je spojen také počátek obchodu
s nimi, což podněcovalo snahu o co nejlepší využití počítače a výrazně pomohlo k dosažení výše
uvedených úspěchů. Důležitým pokrokem při uchovávání dat byl také přechod z magnetických
pásek na magnetické disky. Magnetické pásky totiž umožňovaly pouze sériové vyvolání dat, což
bylo velmi nepraktické pro jejich vyhledávání a další zpracování.4

1.4. Vývoj moderních databázových systémů

Dvacáté století, zejména jeho druhá polovina, je spojeno s překotným vývojem
výpočetních a informačních technologií. Oblast databázových systémů jako prostředků
uchovávání dat za účelem jejich opětovného použití, jako klasický obor informačních technologií,
nezůstala pozadu. Charles Bachman ze společnosti General Electrics již v roce 1961 sestavil první
databázi se základy systému řízení dat (Database management). Při již zmíněné konferenci
CODASYL byl Bachmanem a dalšími výzkumníky v roce 1965 vytvořen výbor Database Task
Group (DBTG, česky „systém řízení báze dat“), který měl za úkol vytvořit koncepci databázových
systémů. V roce 1971 publikoval výbor DBTG The DBTG April 1971 Report, v němž byla popsána
architektura databázového síťového systému. Na základě výsledků práce skupiny CODASYL
posléze vyvinuly řadu produktů pro skladování dat soukromé společnosti.
Mimo síťových databází se ve stejné době začaly vyvíjet i databáze hierarchické, v nichž
jsou data uspořádána ve stromové struktuře vycházející z kořene, který není v žádném dalším
vztahu. Z kořene vycházejí větve, na kterých jsou další uzly, z nichž mohou vycházet další větve
do dalších úrovní. Po úrovních jsou všechny jednotlivé uzly uspořádány a uzly v jednotlivých
úrovních tvoří datovou strukturu. Pokud z uzlu nevychází další větev, říká se mu list.5 Hierarchická
struktura tak mezi prvky databáze vytváří rodičovské a sourozenecké vztahy po větvích nebo
úrovních. Vícestupňový datový model byl prvním, který se rozšířil do hojného obecného použití.

3

CODASYL, celým názvem „Conference/Committee on Data Systems Languages“, byla komise ustanovená
ministerstvem obrany USA v roce 1959 za účelem standardizace software. Vývoj byl veden společně výrobci a
uživateli počítačů ve spolupráci s ministerstvem obrany USA
4
ZELENÝ, J.; MANNOVÁ, B. Dějiny počítačů, Praha: Scientia, 2006
5
BÍLA Jiří, ŠMÍD Jan, KRÁL František, HLAVÁČ Vladimír. Informační technologie: Databázové a znalostní
systémy. 3., přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009
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Hierarchický systém řízení báze dat IMS použila i společnost IBM např. pro program používaný
pro let na Měsíc Apollo; i tento produkt společnosti IBM vycházel z práce CODASYL, která však
obecně spoléhala na síťový model dat. Neschopnost hierarchických databázových systému
poskytnout možnost definování křížových vztahů mezi prvky databáze spolu s nemožností změny
úrovně, ve které se prvek vyskytuje, aniž by muselo dojít k přeprogramování a kopírování celé
databáze, jsou nevýznamnějšími nevýhodami, které zapříčinily upuštění od jejich používání.
Víceúrovňové modely byly překonány a nahrazeny síťovými databázemi.
Síťový databázový systém je datovým modelem v zásadě podobným hierarchickému, ale
na rozdíl od něho navíc nabízí mnohočetné vztahy, kdy jedna entita může mít i více otcovských
objektů – tzv. mnohonásobné rodičovství. Tato flexibilita je nevětší výhodou síťového modelu.
Nevýhodou pak je obrovská složitost vztahů mezi prvky, která při jejich mnohosti, a tím i při
četnosti vztahů mezi nimi, nastane a je velmi obtížně mapovatelná. Na základě sestavených
diagramů jsou pak psány programy pro sledování cest mezi prvky. Struktura databáze musí být při
každé změně v množinách prvků, podobně jako u hierarchického modelu, vytvořena znovu. To je
vzhledem k náročnosti mapování vztahů a k potřebě znovu programovat nástroj pro mapování cest
mezi prvky stinnou stránkou flexibility síťového modelu a jeho hlavní nevýhodou.6
Pro své nevýhody spočívající v obtížných změnách struktury byla síťová databáze
překonána databází relační. Ta byla vyvinuta v roce 1970, kdy byla popsána Edgarem F. Coddem.
Codd, zaměstnanec IBM, nebyl spokojený s hierarchickými modely dat používanými společností
ani se síťovým modelem vyplývajícím z práce CODASYL. V článku „A Relational Model of Data
for Large Shared Data Banks“ navrhl nový, relační model dat, který opouští systém vázanosti
vztahů (rodičovských vztahů), ale vnímá data jako tabulky. S relačním modelem může pracovat i
uživatel, který není odborníkem v IT. Jeho hlavní výhodou byla možnost práce uživatele pomocí
příkazů v angličtině, které byly vytvářeny nad potřebnými množinami dat, nikoliv nad
jednotlivými datovými záznamy. IBM k relačnímu modelu přistupovala pomalu a s nedůvěrou.
Mimo jiné proto, že tím prakticky zavrhovala svůj dosavadní produkt IMS. Nakonec však vývoj
relačního modelu přeci jen zahájila jako projekt System-R. Zároveň v roce 1972 začala s podporou
americké armády a National Science Foundation na relační databázi pracovat University of
California at Berkeley pod označením projekt Ingres.
Oba projekty spolupracovaly (alespoň personálně) a na jazyku, který vznikl v těchto dvou
projektech, jsou založeny všechny dnešní SQL (Structured Query Languague) 7 databáze, nebo

6

BÍLA Jiří, ŠMÍD Jan, KRÁL František, HLAVÁČ Vladimír. Informační technologie: Databázové a znalostní
systémy. 3., přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009
7
Standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk používaný v relačních databázích pro práci s daty
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z něj alespoň vycházejí. Z této doby pocházejí základy moderních databází, proto lze osmdesátá
léta obecně považovat za počátek rozvoje databází, jak je známe dnes.
V devadesátých letech se začaly objevovat objektové databáze založené na relačním
modelu, kde uživatel definuje vlastní metody, jejichž pomocí s daty pracuje. Výsledkem je vznik
objektově-relačního modelu přístupu k datům.
Svět ukládání dat je dynamickým oborem a databáze se stále vyvíjejí. Zejména je nutno
stále navyšovat objemy dat, s jakými jsou databáze schopné pracovat. Nicméně pro doplnění
obrazu o jejich vývoji je potřeba poznamenat, že vývoj projektů, o kterých je zde hovořeno, trvá
minimálně 10 let, a převratné novinky nelze očekávat ze dne na den.

1.5. Terminologie informační technologie

Jako každý jiný má i obor informačních technologií svoji specifickou terminologii. Katedra
informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze ve svém terminologickém slovníku
definuje informační technologie jako oblast, která zahrnuje hardwarové a softwarové prostředky
pro sběr, přenos, ukládání zpracování a distribuci informací.8 Databázové systémy jsou tak
typickým oborem informačních technologií.
Databáze, jak lze dovodit z jejich dosavadního vývoje, který začal u jednoduchých
papírových kartoték, je pouhým souhrnem navzájem vázaných dat, která jsou uložena v paměti.
Takto skladovaná data jsou nezávislá na programech, které je využívají. Přidávání nových a změna
zapsaných dat je možná. Výběr a využití dat včetně jejich aktualizace se uskutečňuje na pokyn
uživatele v jím zadaném rozsahu.9
Aby databáze mohla být bez problémů využívána více uživateli najednou, udržována a
aktualizována, potřebuje takzvaný systém báze řízení dat. Ten zajišťuje i její zabezpečení pro
případ chybné manipulace s daty uživatelem nebo proti chybám počítače. Jedná se o programový
systém.10 Společně s databází tvoří databázový systém.
Databázový systém jako celek umožňuje komplex souvisejících informací shromáždit do
datové struktury, uchovat a udržet na centrálním místě a dále s nimi pracovat. Základní jednotky
je v něm možné pojmenovat, popsat a spravovat. Data samozřejmě lze vkládat, měnit a mazat,
k čemuž slouží uživatelské obrazovkové formuláře. Výběr dat lze potom provádět pomocí
uživatelem zvolených kritérií, a to i v různých podmnožinách. Nad daty databázový systém
8

Voříšek, J. a kol.: Terminologický slovník. Katedra informačních technologií, VŠE v Praze, 2002
MINIBERGER, Bohumil, Petr ECKHARDT a Antonín ŘÍHA. Úvod do databázových systémů. Praha: Státní
pedagogické nakladatelství, 1983.
10
MINIBERGER, Bohumil, Petr ECKHARDT a Antonín ŘÍHA. Úvod do databázových systémů. Praha: Státní
pedagogické nakladatelství, 1983.
9
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dovoluje provádět výpočty a výsledky seřadit do reportů, které lze uspořádat a ukládat či tisknout
do sestav.11
Pojem „data,“ který je dosud v textu používán a mnohými čtenáři vnímán intuitivně, je
třeba rozlišit od pojmu „informace,“ přičemž tyto pojmy nelze prezentovat bez vzájemné
souvislosti.
Data lze vnímat jako materiál, který lze na informace přeměnit. Jsou to hrubá fakta o
nějakých událostech, která získáváme například měřením nebo pozorováním, a která tak
objektivně zachycují vlastnosti, stavy objektů a probíhající procesy v reálném prostředí kolem nás.
Data lze chápat jako jednoduché reprezentační nástroje faktů s jednosměrným a jedinečným
významem.12 „Data jsou vlastně surovinou, ze které mohou vyvstávat informace. Například data
0212345678 nebo paegas jistě reprezentují něco reálného z okolního světa, ale bez dalšího popisu
nebo kontextu nedávají smysl.“13 K prezentaci a pochopení dat je vždy potřeba nějaký popis nebo
vysvětlivka. Pokud v jednoduché datové struktuře (například tabulce) budou uloženy číselné
hodnoty, budou to data. Pokud však datové struktuře nedodáme popis, například, že se jedná o
vývoj ceny ropy v jednotlivých měsících, nedokážeme dovodit, co tyto hodnoty znamenají.
Pro uživatele dat je důležité jejich dělení podle strukturovanosti. Nestrukturovaná data jsou
téměř nekonečným tokem údajů bez jakéhokoli řazení. Pro jejich uspořádání do formy, která
uživateli dává smysl, je potřeba nějakého zpravidla softwarového pomocníka.14 Strukturovaná data
jsou již nějak utříděna a velmi snadno se tak mohou stát pro svého uživatele informací (například
kontaktní údaje konkrétního instalatéra v internetovém rejstříku).
Informace se z dat stávají v okamžiku, kdy jim přiřadíme význam. Ten může informace
získat za pomoci interpretace na základě předchozích zkušeností, v souvislosti s dalšími vnějšími
okolnosti, či již nabytým věděním. Informace tak mají určitější význam než pouhá data.
V souvislosti s databázemi, daty a informacemi je nezbytné specifikovat též termín
informační systém. Obecně je úkolem informačního systému pomocí naprogramovaných procesů
vytvářet z dat relevantní informace a poskytovat je uživateli. Jednoduše tak můžeme informační
systémy vnímat jako systémy procesů sloužících k ukládání, zpracování a následnému vyvolání

11

BÍLA Jiří, ŠMÍD Jan, KRÁL František, HLAVÁČ Vladimír. Informační technologie: Databázové a znalostní
systémy. 3., přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009
12
CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum,
2005. ISBN 80-246-1037-x.
13
SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001. C.H. Beck pro praxi. ISBN isbn807179-409-0.
14
SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001. C.H. Beck pro praxi. ISBN isbn807179-409-0.

12

informací.15 Zmíněný internetový rejstřík firem, který je schopen na dotaz uživatele poskytnout
kontaktní údaje instalatéra v dané oblasti, je příkladem takového informačního systému a uživatel
ho používá, aniž by o tom věděl. Nejčastějšími informačními systémy jsou soukromé podnikové,
které jednotlivé společnosti vedou a udělují do nich přístup zpravidla pouze vlastním
zaměstnancům v rozsahu podle jejich pracovního zařazení. Občané se pak mimo pracovní poměr
často setkávají s veřejnými informačními systémy, např. webové, knihovní, muzejní atp.

15

CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia: úvod od oboru "knihovnictví a informační věda" a jeho perspektivy.
Opava: Filozofická fakulta Slezské univerzity v Opavě, 1992.
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2. Vývoj mezinárodní právní úpravy ochrany osobních údajů
Právo na ochranu osobních údajů se stalo předmětem úpravy mezinárodního práva jako
součást přirozeného základního lidského práva na soukromí.
Společensko-technologická situace zprvu neposkytovala záminku k nutnosti vyčlenění
ochrany osobních údajů do speciálních ustanovení tak, jak ochranu osobních údajů známe dnes.
Rizikovost hmotných databází a manuálního zpracování dat v kartotékách byla nesrovnatelně nižší
v porovnání s digitalizovanými databázemi a automatizovaným zpracováním dat, proto
postačovalo, že ochrana osobních údajů byla realizována pouze jako součást práva na ochranu
soukromí. Z práva na ochranu soukromí se právo na ochranu osobních údajů začalo vyčleňovat
v 90. letech 20. století. S překotným vývojem databází po druhé světové válce se zpracování
osobních údajů globalizovalo, když se najednou stalo snadným dopravit obrovské množství dat
doslova na druhý konec světa během okamžiku pomocí internetu. Zároveň opětovné vyvolání dat
a jejich změna se s vývojem počítačů staly záležitostí snadno proveditelnou i laikem, a to během
několika sekund, bez potřeby složité manipulace s množstvím materiálu v papírových složkách.
S vývojem snadného nakládání s daty přišel zároveň i značný nárůst objemu získávaných dat, ať
již z bezpečnostních nebo komerčních důvodů. Uchovávání obrovského množství často i citlivých
osobních údajů na jednom místě přineslo kromě pozitiv i negativa v podobě bezpečnostního rizika.
Osoba s potřebným oprávněním (nebo i bez něj, pokud zabezpečení dokáže překonat) může data
během okamžiku kopírovat do svého počítače, na jiný přenosný hardware, či je rovnou komukoli
zaslat e-mailem. To je mnohem snadnější a rychlejší než vyhledávání dat a jejich případná krádež
z kartotéky. Samozřejmě se s rozvojem digitálních databází vyvíjí i jejich zabezpečení, nicméně
zcela zamezit, ať již nechtěnému nebo úmyslnému úniku dat, prakticky není možné.

2.1. Základy ochrany soukromí OSN

Počátky mezinárodněprávní úpravy ochrany soukromí jsou zakotveny ve Všeobecné
deklaraci lidských práv přijaté Valným shromážděním Organizace spojených národů roku 1948
v San Francisku. Právo na soukromí je Všeobecnou deklarací lidských práv stanoveno jako jedno
ze základních lidských práv,16 a to článkem 12 ve znění:

16

srov. ČEPELKA, ČESTMÍR, ŠTURMA, PAVEL Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008,
s. 97 a násl. ISBN 978-80-7179-728-9;
Všeobecnou deklaraci lidských práv lze jako právní obyčej považovat za jeden z pramenů mezinárodního práva

14

„Nikdo 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.“17
Tento článek, zjednodušeně řečeno, stanoví zákaz svévolného zasahování do soukromého života
a korespondence.
Obsah článku 12 Všeobecné deklarace lidských práv byl o 17 let později převzat do
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech přijatého na zasedání Organizace
spojených národů v New Yorku roku 1966.18

2.2. Cesta k ochraně osobních údajů na půdě Rady Evropy a OECD

Další mezinárodní úmluva obsahující právo na soukromí byla vypracována Radou Evropy.
Jedná se o Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, která ve svém článku
8 zakotvuje právo na respektování soukromého a rodinného života. K jejímu podpisu došlo v Římě
4. listopadu 1950.
Na půdě Rady Evropy byla dále vypracována komparativní studie, která ukázala, že
členské státy sdílí fundamentální principy ochrany osobních údajů, požadavky a povinnosti
uvalené na zpracovatele osobních údajů a stejně tak základní práva osob, jejichž údaje jsou
zpracovávány. Studie nicméně také odhalila nerovnosti v právní úpravě a v návaznosti na to byla
v roce 1976 ustanovena Committee of Experts on Data Protection (CDCJ), která se o dva roky
později přejmenovala na Project Group on Data Protection (CJ-PD). Cílem skupiny byla práce na
Úmluvě na ochranu dat v takové podobě, aby ji bylo možné přijmout nejen členskými státy Rady
Evropy. Skupina od počátku kooperovala s OECD. Výsledkem bylo, že OECD přijala Pravidla
ochrany soukromí a přeshraničních toků osobních údajů (Guidelines on the Protection of Privacy
and Transborder Flows of Personal Data), která sice nejsou závaznou úmluvou, ale posloužila
jako dobrý základ a vodítko pro národní právní úpravy. Zároveň o práci expertní skupiny projevilo
zájem Evropské společenství a přijalo její výsledky jako základ své další práce na legislativní
úpravě ochrany osobních údajů.19

17

Článek 12; Všeobecná deklarace lidských práv: Valné shromáždění Spojených národů, 10. 12. 1948
POTOČNÝ, MIROSLAV, ONDŘEJ, JAN Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 6. doplněné a rozšířené
vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 100. ISBN 978-80-7400-398-1: obsah je považován za minimální obecný
standard lidských práv, vzhledem k nutnosti kompromisů pro závazné přijetí státy rozdílných zřízení a hodnot
19
GONZÁLEZ-FUSTER, Gloria. The emergence of personal data protection as a fundamental right of the EU. New
York: Springer, 2014. Law, governance and technology series, v. 16, s. 86 a násl., ISBN 3319050222.
18
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2.2.1. Úmluva č. 108

Za pomyslný start právní specializace ochrany osobních údajů se považuje Úmluva o
ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování dat, č. 115/2001 Sb. m. s., známá jako
Úmluva 108 (Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing
of Personal Data – ETS 108), přijatá 28. ledna 1981,20 která byla finálním výsledkem práce
expertní skupiny. Úmluva 108 je přelomem v ochraně osobních údajů pro svoji závaznost,
komplexnost a konkrétní definice. Ty jsou obsaženy v článku 2:
„a)

„osobní údaje“ znamenají každou informaci týkající se identifikované nebo

identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“);
b)

„automatizovaný soubor dat“ znamená každý soubor údajů, který je předmětem

automatizovaného zpracování;
c)

„automatizované zpracování“ zahrnuje následující operace uskutečňované zcela

nebo zčásti pomocí automatizovaných postupů: ukládání na nosiče dat, provádění logických
a/nebo aritmetických operací s těmito daty, jejich změna, výmaz, vyhledávání nebo rozšiřování;
d)

„správce souboru údajů“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, veřejný

orgán, agenturu nebo jinou instituci, jež je podle vnitrostátního právního řádu příslušná
rozhodnout, jaký je účel automatizovaného souboru údajů, které druhy osobních údajů mají být
uloženy a jakými postupy budou zpracovány.“21
Definice osobního údaje, správce ani zpracování se od přijetí úmluvy nezměnila.22
Článek 3 Úmluvy 108 stanoví, že: „Smluvní strany se zavazují uplatnit tuto Úmluvu na
automatizované soubory osobních údajů a jejich automatizované zpracování ve veřejném a
soukromém sektoru,“ a neupravuje tak zpracování dat, které není automatizované. Některé státy
včetně České republiky23 svým prohlášením však působnost Úmluvy 108 rozšířily i na osobní
údaje, které se automatizovaně nezpracovávají.
K Úmluvě 108 byl 8. listopadu 2001 přijat Dodatkový protokol č. 1. 24 Podle něho každá
smluvní strana zřídí jeden nebo několik orgánů odpovědných za dodržování příslušných opatření
vnitrostátního práva. Za tímto účelem má uvedený orgán zejména pravomoc vyšetřovat a
zasahovat, včetně práva účastnit se soudních řízení, nebo může upozornit příslušné soudní orgány

20

Tento den se proto stal mezinárodním dnem ochrany osobních údajů
Článek 2; Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů, Štrasburk 28. 1. 1981
22
ŽŮREK, Jiří. Praktický průvodce GDPR. Olomouc: ANAG, 2017. Právo (ANAG), s. 13., ISBN 978-80-7554-0973.
23
Prohlášení: „Česká republika prohlašuje, že podle článku 3 odstavce 2 písmene c) Úmluvy o ochraně osob se
zřetelem na automatizované zpracování osobních dat uplatní tuto Úmluvu rovněž na soubory osobních údajů,
které se nezpracovávají automatizovaně.“ bylo odsouhlaseno Parlamentem České republiky 24. září 2003.
24
Česká republika podepsala 10. duna 2002
21
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na porušení ustanovení vnitrostátního práva. Zároveň každý orgán dozoru v rámci svých
kompetencí projedná stížnosti podané kteroukoli osobou týkající se ochrany jejích práv a
základních svobod z hlediska zpracování osobních údajů. Orgány dozoru jsou ve výkonu svých
funkcí zcela nezávislé.25
Dodatek byl přijat v reakci na pokrok v oblasti databází, a tím v oblasti zpracování
osobních údajů, s nímž souvisel nárůst v množství skladovaných dat a jejich migrace mezi
osobami.

2.3. Právo na ochranu osobnosti v Evropské Unii

Globalizace a nastalý technologický pokrok v oblasti zpracování dat spolu s jednou
z nejdůležitějších hodnot Evropské unie – svobodou pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, si
vyžádaly zlepšení právní úpravy ochrany osobních údajů a sjednocení právního rámce jejich
zpracování a předávání nejen mezi členskými státy, ale i vůči třetím státům.
„Vyvstala tak nutnost regulovat zpracování osobních údajů takovým právním
instrumentem, který by ochranu osobních údajů při jejich zpracování podrobně upravil jako celek,
reflektoval by technologický vývoj od přijetí Úmluvy č. 108 a zároveň by právní úpravu
v evropském prostoru alespoň částečně sjednotil.“26
Historický vývoj práva na ochranu osobních údajů z práva na soukromí je nastíněn
v předchozích kapitolách popisujících cestu od Všeobecné deklarace lidských práv OSN k Úmluvě
108 Rady Evropy. Všechny popsané dokumenty právní úpravu v evropském prostoru tvořily a
formovaly. Co se týče Evropské unie, jako historický základ právní úpravy ochrany osobních údajů
je nutno zmínit Listinu základních práv EU.
Právo na ochranu osobních údajů zde není (zejména proto, že se jedná o poměrně mladý
dokument) pouhou součástí práva na ochranu soukromí, jako je tomu ve Všeobecné deklaraci
lidských práv, ale je mu zde věnován samostatný článek číslo 8, který stanoví:
„1.

Každý člověk má právo na ochranu údajů osobního charakteru, které se ho týkají.

2.

S těmito údaji musí být nakládáno čestně, pouze k přesně danému účelu a na

základě souhlasu dotyčné osoby či na základě jiného legitimního opodstatnění uvedeného
v zákoně.

25

Článek 1; Dodatek č. 1 k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů,
Štrasburk 8. 11. 2001
26
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Každý člověk má právo na přístup k údajům sebraným o jeho osobě a na jejich
zpřesnění.
3.

Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci.“27

Z dikce článku 8 je patrné, že vychází z již existující právní úpravy, a to konkrétně ze
směrnice 95/46/ES a z Úmluvy 108, když shrnuje a zdůrazňuje základní principy ochrany osobních
údajů tam obsažené. Konkrétně se jedná o vyjádření rovnosti v přístupu k právu na ochranu
osobních údajů, zásadu legality zpracování osobních údajů a rovněž jsou zde zdůrazněna základní
práva subjektů údajů ve vztahu k jejich zpracovávaným údajům.28
I primární právo Evropské unie obsahuje právo na ochranu osobních údajů, a to ve Smlouvě
o fungování Evropské unie v článku 16:
„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.“29
Význam článku 16 spočívá zejména v tom, že tvoří právní základ pro přijímání legislativních
opatření sekundárního práva, zejména tedy pro níže popsanou Směrnici 95/46/ES a obecné
nařízení o ochraně osobních údajů.
Na začátku kapitoly zmiňovaná nutnost přijmout úpravu, která by právní ochranu osobních
údajů řešila jako celek a zároveň ji sjednocovala na celém evropském prostoru, byla naplněna
v podobě zmíněné Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů.30 V kapitole o Úmluvě 108 byl zmíněn zájem ze strany Evropského společenství na pracích
expertní skupiny Rady Evropy. Inspirace Úmluvou 108 je skutečně ve směrnici 95/46/ES patrná

27

Článek 8, Listina základních práv EU, 7. prosince 200 Nice
více viz: MORÁVEK, Jakub. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2013. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR), s. 110 a násl., ISBN 978-80-7478-139-1.
29
Článek 16, Smlouva o fungování Evropské unie
30
Důvody a účel přijetí směrnice jsou patrné z recitálů. Jejich shrnutí lze veskrze nalézt v recitálu č. 9, ze kterého
vyplývá, že se směrnice přijímá: „v důsledku rovnocenné ochrany vyplývající ze sblížení vnitrostátních právních
předpisů nebudou moci členské státy nadále bránit mezi sebou volnému pohybu osobních údajů z důvodů
ochrany práv a svobod osob, zejména práva na soukromí; že členské státy budou mít k dispozici volný prostor,
kterého budou moci při provádění směrnice využít hospodářští a sociální partneři; že budou moci upřesnit ve
svých právních předpisech obecné podmínky zákonnosti zpracování údajů; že členské státy budou přitom usilovat
o zlepšení ochrany zajišťované až dosud jejich právními předpisy; že v mezích tohoto volného prostoru a v
souladu s právem Společenství může při provádění směrnice dojít ke vzniku odlišností a že to může mít dopad na
pohyb údajů jak uvnitř jednotlivých členských států, tak ve Společenství“.
28
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s tím, že ochranu osobních údajů pojímá komplexně a vztahuje se jak na automatizované, tak
neautomatizované zpracování dat. Z povahy směrnice je zřejmé, že při transpozici do národních
právních řádů členských států mohly vzniknout rozdíly. Tyto rozdíly mezi úpravami jednotlivých
národních právních řádů skutečně vznikly a v průběhu dalších let se zvětšovaly. Zároveň, přestože
směrnice reagovala na technologický pokrok, který se udál od prací na Úmluvě 108, nemohla
zachytit vysoké tempo vývoje, kterým svět digitálních databází a automatizovaného zpracování
dat prošel na přelomu tisíciletí. Pokračující globalizace je pak jen další příčinou, proč bylo nutné
přistoupit k pracím na právní úpravě, která odpoví na všechny popsané výzvy. Tyto tendence
vyústily ve vydání Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení Směrnice
95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „obecné nařízení“).

2.4. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Pro právní stát je zajištění ochrany osobních údajů reflektující digitální prostředí dnešní
doby nezbytnou součástí právního rámce. Zároveň je nasnadě přeshraniční povaha právního
odvětví ochrany osobních údajů, když v obchodním styku, v rámci něhož své osobní údaje často i
nevědomky předáváme, velmi často vstupujeme do právního vztahu se zahraničními osobami.
Stejně tak je nutno vzít v potaz snadnost přenosu obrovského množství dat bez ohledu na státní
hranice, a také bezpečnostní rizika databází, která nejsou územně limitována. Z těchto důvodů
přistoupila Evropská unie k regulaci ochrany osobních údajů prostřednictvím nařízení, které pro
své vlastnosti, jimiž jsou závaznost a přímá aplikovatelnost, nejlépe sjednotí legislativu členských
států. Použití formy nařízení pro takto komplexní oblast právních vztahů je revoluční nejen tím,
že nařízení se přímo dotýká milionů subjektů zpracování osobních údajů, ale také tím, že občané
budou poprvé v takovém rozsahu přímo aplikovat právní předpis Evropské unie.31
Obecné nařízení vydané v reakci na pokrok v informačních technologiích představuje
sofistikovaný a důsledný komplex ochrany osobních údajů. Větší důmyslnost ochrany s sebou
nese výrazné zvětšení rozsahu počtu ustanovení právní úpravy. Terminologicky se obecné nařízení
od předchozí legislativy výrazně neodlišuje. Stejně tak základní zásady ochrany osobních údajů
vykazují kontinuitu s dosavadní právní úpravou, což je pozitivně přijímáno především právní
veřejností, pro kterou je orientace v novém systému díky tomu snazší. To nic nemění na tom, že

31
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takto obsáhlá novelizace celého právního odvětví s sebou vždy nese velkou míru právní nejistoty
a ani u obecného nařízení tomu není jinak.
Práva samotných subjektů zpracování osobních údajů, o která v obecném nařízení jde
především, jsou v souladu s účelem nové právní úpravy jednoznačně lépe a šířeji chráněna a
zajištěna posílením jejich vymahatelnosti. Zároveň, aby na některé správce nebyly kladeny
zbytečně vysoké nároky, které by mohly přinášet neúměrnou ekonomickou zátěž, rozlišuje obecné
nařízení jednotlivé správce podle rizik, která se s jeho činností, typem a rozsahem jím
zpracovávaných osobních údajů pojí, a podle toho jim přiřazuje povinnosti. Zmíněné přeshraniční
aspekty zpracování osobních údajů jsou obecným nařízením zohledňovány v nových ustanoveních
upravujících předávání osobních údajů do třetích zemí a v agendě svěřené Evropskému sboru pro
ochranu osobních údajů, který má napomáhat sjednocování interpretace národními dozorovými
úřady.32

2.4.1. Přístup k obecnému nařízení

V předchozím textu je uvedeno, že se jedná o poměrně výjimečnou situaci, kdy podstatná
část laické veřejnosti přijde v nutnosti aplikace právního předpisu do přímého styku s nařízením.
Proto je pro usnadnění orientace vhodné poukázat na rozdíly ve struktuře nařízení od běžných
národních zákonů, na které je občan zvyklý. Obecné nařízení má svoji normativní část, která je
obdobná zákonům. Rozdílné je, že paragrafy jsou nahrazeny články a v úvodu je zařazena
preambule tvořená recitály. Recitály poskytují vodítko při výkladu ustanovení normativní části a
je v nich vylíčen pohled evropského zákonodárce. Některé recitály mají při interpretaci zásadní
význam. V českém právním prostředí by se svým účelem daly přirovnat k důvodové zprávě.33
Normativní část obsahuje 99 článků a její obsah často vychází z rozhodovací praxe Soudního
dvora Evropské unie, výkladových stanovisek pracovní skupiny WP29 nebo aplikační praxe
národních dozorových úřadů členských států, a to zejména v oblastech, kde byly v předchozí
právní úpravě odhaleny nedostatky.34
Pro další výklad obecného nařízení bude stěžejní role Evropského sboru pro ochranu
osobních údajů, který vznikl jako nezávislý orgán přetvořením pracovní skupiny WP29. Ta byla
sestavena na základě předchozí Směrnice 95/46/ES a je tvořena zástupci dozorových úřadu na poli

32
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ochrany osobních údajů jednotlivých členských států a zástupci Evropského inspektora ochrany
osobních údajů a Evropské komise. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů má na základě
článku 70 obecného nařízení pravomoc vydávat pokyny, doporučení a osvědčené postupy pro
praxi, což by i přes svoji nezávaznost mělo představovat silný nástroj sjednocování přístupu
národních dozorových úřadů. 35

2.5. Další části nově přijímaného právního rámce ochrany osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je doplněno Směrnicí Evropského parlamentu
a Rady 2016/680 (dále jen „trestněprávní směrnice“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2016/681 (dále jen „PNR“). Z povahy užité formy směrnice vyplývá, že musí být provedeny
národními právními řády členských států. Trestněprávní směrnice se zabývá ochranou osobních
údajů fyzických osob při vyšetřování trestných činů a výkonu trestu a PNR se zabývá využíváním
osobních údajů cestujících při ochraně před terorismem a závažnou trestnou činností. Na
pracovněprávní vztahy, kterým se bude text dále věnovat, nemá tato úprava vliv, proto nebude
dále podrobněji rozebírána. Důležitým právním předpisem, který bude obecné nařízení v aplikační
praxi doplňovat, je takzvané e-Privacy nařízení, které bude zaměřeno na ochranu subjektů při
používání prostředků elektronické komunikace. Bezprostředně na pracovně právní vztahy nařízení
nebude mít vliv. Do procesu přijímání zaměstnance může zasáhnout pouze ve fázi, kdy zájemce o
zaměstnání navštíví web budoucího zaměstnavatele a zanechá za sebou digitální stopu v podobě
cookies či v okamžiku e-mailové komunikace s budoucím zaměstnavatelem.

35
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3. Právní úprava ochrany osobních údajů v České republice
Právním odvětví ochrany osobních údajů začalo být v České republice rozvíjeno až po
listopadu 1989. Vládnoucí ideologie působící na území České republiky mezi lety 1948-1989
ochranu soukromého života, včetně osobních údajů, nepřipouštěla. Po listopadovém převratu tak
bylo celé odvětví vytvářeno zcela nově, a to od ústavní úrovně. Vývoj ochrany osobních údajů byl
urychlen zejména v okamžiku, kdy se Česká republika ucházela o členství v Evropské unii a
musela přijmout odpovídající právní úpravu.

3.1. Právní úprava ochrany osobních údajů na úrovni ústavního práva

Na ústavní úrovni patří ochraně osobních údajů místo v Listině základních práv a svobod,
a to zejména v článku 10:
„Ochrana osobnosti
(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.“
Zde se přiznává každému právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o jeho osobě. Z pohledu ochrany osobních údajů je
dále nutné zmínit ještě článek 7 Listiny, který zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí.

3.2. Právní úprava ochrany osobních údajů na úrovni zákona

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník obsahuje v první hlavě obecné části zásady, na
nichž má být civilní právo postaveno. Mezi nimi je i v § 3 odst. 2 písm. a) stanoveno, že: „každý
má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí,“ tedy je
zde položen základ obecného práva na soukromí. Dále je ochrana osobnosti včetně práva na
soukromí rozvedena v § 81. Toto ustanovení každému přiznává právo domáhat se toho, aby bylo
od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Speciálně je pak
v občanském zákoníku chráněna podoba a soukromí člověka, když § 84 a násl. stanoví, že zachytit
jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je
možné jen s jeho svolením. Stejně tak následné rozšiřování podoby člověka je opět možné pouze
s jeho svolením.
22

Ochrana práva na soukromí je rozvedena i v § 86, podle kterého nikdo nesmí zasáhnout do
soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména bez svolení člověka nelze 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.
Rozdíl mezi ochranou osobnosti a ochranou osobních údajů lze spatřovat v tom, že ochrana
osobnosti představuje tradiční součást soukromého práva a může být chápána jako obecná úprava,
která se aplikuje na oblast tělesné i duševní integrity. Oproti tomu úprava ochrany osobních údajů
je veřejnoprávní regulací a představuje zvláštní úpravu, která se aplikuje na kvalifikované
nakládání s informacemi o fyzické osobě.36
Poslední instancí ochrany před nejzávažnějšími porušeními práv je v našem právním řádu
trestní právo. Nejinak je tomu i v právu na ochranu osobních údajů. Trestný čin neoprávněného
nakládání s osobními údaji definovaný v § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku nejen
jako úmyslný, ale i jako nedbalostní, spočívá v neoprávněném zveřejnění, sdělení, zpřístupnění,
jiném zpracování nebo přisvojení osobních údajů, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s
výkonem veřejné moci, nebo v porušení státem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti
neoprávněným zveřejněním, sdělením nebo zpřístupněním třetí osobě osobních údajů získaných v
souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce.
Speciální zákonná úprava ochrany osobních údajů byla v České republice poprvé přijata
v podobě dnes již derogovaného zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních
systémech. K přijetí tohoto zákona došlo dokonce před přijetím Listiny základních práv a svobod.
Největší problém zákona o ochraně osobních údajů v informačních systémech spočíval v jeho
omezení na zpracování osobních údajů v počítačových databázích. Nedostatek působnosti zákona
na hmotné kartotéky je potřeba zdůraznit zejména v kontextu situace v 90. letech 20 století, kdy
počítačové databáze tvořily stále menšinový podíl při zpracování osobních údajů.
Tento nedostatek právní úpravy byl odstraněn až zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů. Zákon o ochraně osobních údajů prošel v roce 2004
velkou novelizací v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a s nutností dosažení
souladu české národní úpravy ochrany osobních údajů se zmiňovanou směrnicí 95/46/ES.
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Důležitý, a v praxi na první pohled zaznamenatelný, institut je zakotven v § 2 zákona,
kterým se zřizuje Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“ nebo „Úřad“). Tím je mimo
jiného také prováděna směrnice 95/46/ES, konkrétně její článek 28 odstavec 1. Zákon podle
důvodové zprávy svěřuje Úřadu především funkci zajišťování dozoru v oblasti ochrany osobních
údajů.37 Recitály 62 a 63 směrnice 95/46/ES nároky na ÚOOÚ doplňují a precizují:
„(62): vzhledem k tomu, že zřízení orgánů dozoru v členských státech vykonávajících zcela
nezávisle své úkoly je zásadním prvkem ochrany osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů;
(63)

vzhledem k tomu, že tyto orgány musejí být vybaveny nezbytnými prostředky pro

plnění svých úkolů, včetně pravomocí provádět šetření a zasahovat, zejména pokud jsou těmto
orgánům podány stížnosti, nebo pravomoci obrátit se na soud; že musejí přispět k průhlednosti
zpracování údajů prováděného v členském státu, kterému podléhají.“
Zákon o ochraně osobních údajů bude, stejně jako směrnice 95/46/ES, zrušen ke dni nabytí
účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

3.2.1. Zákon o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů bylo přijato spolu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování
či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. I samo obecné nařízení o ochraně osobních údajů umožňuje, či
dokonce předpokládá přijmout za účelem řešení některých dílčích aspektů nový zákon na národní
úrovni. Tímto zákonem bude v České republice zákon o zpracování osobních údajů.38 Přijetí
zákona o zpracování osobních údajů není pouhou novelizací předchozího zákona o ochraně
osobních údajů, což je zdůrazněno i změnou jeho názvu. Zákon o zpracování osobních údajů je
podle předkládací zprávy přijímán, a:
„Hlavním cílem předloženého návrhu zákona a novelizace právních předpisů je tedy
provést implementaci shora uvedeného sekundárního předpisu Evropské unie, včetně adaptace na
nařízení, zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s těmito předpisy a tím splnit povinnost, která
plyne České republice z členství v Evropské unii. Neprovedení transpozic uvedených právních
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předpisů EU by znamenalo nesplnění závazků plynoucích z členství České republiky v Evropské
unii, což ve svém důsledku povede k uvalení finančních sankcí.“39
Prostor pro vnitrostátní úpravu, který zákon o zpracování osobních údajů jako doplňkový
právní předpis podle svých ustanovení naplňuje, je dán zejména v oblastech souhlasu zákonného
zástupce se zpracováním osobních údajů v souvislosti s elektronicky poskytovanými službami
dítěti mladšímu 13 let, mlčenlivosti pověřence a jemu podřízených osob, definice veřejných
subjektů, akreditace subjektů splňujících požadavky pro vydání osvědčení o ochraně osobních
údajů.40 Dále se nový zákon o zpracování osobních údajů podle předkládací zprávy vypořádává
s požadavky na některé organizační záležitosti fungování ÚOOÚ:
„Zásadní otázkou, kterou je v navrhovaném předpisu, zejména v souvislosti s adaptací na
obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nutno řešit, je model dozoru nad zpracováním
osobních údajů a s tím související kapacity ÚOOÚ pro výkon úkolů a pravomocí podle čl. 57 a 58
obecného nařízení. Okruh dosud úřadem vykonávaných činností je obecným nařízením rozšiřován
a měněn tak, aby dozor nad ochranou osobních údajů mohl být účinně vykonáván i v nových
podmínkách, vůči novým technologiím ochrany údajů a procesními postupy obstál v prostředí
globální internetové ekonomiky i jednotného hospodářského prostoru EU.“41
ÚOOÚ tak s nabytím účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů zůstane
dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů.

3.3. Specifika ochrany osobních údajů ve vztahu k pracovnímu právu

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích se primárně řídí popsanými
předpisy, které jsou jednotné pro celou oblast ochrany osobních údajů.
Stěžejním předpisem pracovněprávních vztahů je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Z pohledu ochrany osobních údajů je zřejmě nejvýraznější § 316, který v druhém odstavci stanoví,
že:
„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.“
39

Předkládací zpráva k Návrhu zákona o zpracování osobních údajů
Nový návrh zákona o zpracování osobních údajů: česká adaptace GDPR a dvojí metr při ukládání pokut?, Jaroslava
Kračúnová, Lívia Kuľhová, 19. 9. 2017, Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/novy-navrh-zakona-ozpracovani-osobnich-udaju-ceska-adaptace-gdpr-a-dvoji-metr-pri-ukladani-pokut-106385.html?mail
41
Předkládací zpráva k Návrhu zákona o zpracování osobních údajů
40

25

V dalším odstavci je upraveno, za jakých podmínek smí zaměstnavatel zavést kontrolní
mechanismy, a je založena jeho informační povinnost o způsobech provádění a rozsahu kontroly.
Odstavec 4 pak stanovuje, že:
„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,
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.“
Další speciální povinnosti při zpracování osobních údajů zaměstnanců zákoník práce
stanovuje, když zaměstnavateli ukládá například povinnost vést osobní spis zaměstnance
obsahující písemnosti nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu nebo
evidenci pracovní doby či úrazů.
Další ustanovení ukládající zaměstnavateli povinnosti provádět určené zpracování
osobních údajů jsou pak obsaženy ve speciálních právních předpisech jakými jsou zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění nebo zákon č.
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.42

3.4. Význam ochrany osobních údajů (nejen) v pracovním právu

Při ochraně osobních údajů v pracovním právu se setkávají svět právních norem (právo
ochrany osobních údajů a pracovní právo) a svět digitální (datová analytika počítačových databází
při automatizovaném zpracování dat), který je velmi dynamickým a rychle se vyvíjejícím
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prostředím.43 Pro zákonodárce, ať již na evropské nebo národní úrovni, je nelehkým úkolem
udržovat legislativní rámec ochrany osobních údajů aktuální a odpovídající technické vyspělosti.
Snahu o udržení kroku s dobou můžeme spatřovat v popsaném vyčlenění práva na ochranu
osobních údajů z práva na soukromí. Tím vznikla zcela nová oblast právních norem, které musely
být zařazeny do existujícího právního systému. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů pak lze
považovat za další navazující krok ve vývoji práva na ochranu osobních údajů.
Zároveň je nutno připomenout skutečnost, že, jak bylo popsáno spolu s vývojem právní
úpravy výše, právo na ochranu osobních údajů patří mezi základní lidská práva a stát, má-li si
ponechat kvalifikaci právního státu, je povinen ho zajistit.44
Účel, význam a smysl ochrany osobních údajů pak je nezbytné znát pro možnost pochopení
skutečného obsahu právních norem45 a pro jejich výklad a interpretaci.46 Při výkladu norem práva
na ochranu osobních údajů v současné právní úpravě je pochopitelně nutné vycházet
z mezinárodního a zejména evropského práva (především primárního) a zároveň je nezbytné
připomenout úpravu ochrany osobních údajů na ústavní úrovni, která se odráží v celém systému.
S přihlédnutím k výše popsanému lze konstatovat, že úprava určená k ochraně osobních
údajů má minimálně dvojí účel. Jednak je samozřejmě účelem poskytnout ochranu osobnosti a
osobních údajů subjektům údajů před nepřiměřenými zásahy, které jim hrozí prostřednictvím
zpracování osobních údajů, a provést tak zejména článek 7 odst. 1 ve spojení se článkem 10 odst.
3 LZPS. Zároveň z evropského práva vyplývá související cíl sblížení národních úprav s cílem
zajistit volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob.47 Tomuto účelu výrazně napomohlo přijetí
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
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4. Klíčové instituty a zásady právního rámce ochrany osobních údajů
Okamžik nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů lze považovat za
přelom v této právní oblasti pro všechny dotčené subjekty, a to nejen v rámci Evropské unie,
jelikož v mnoha případech dopadá i na správce působící mimo členské státy.

4.1. Základní zásady zpracování osobních údajů

Základní zásady zpracování osobních údajů jsou v obecném nařízení zakotveny v článku 5.
Jak vyplývá z povahy základních zásad, musí být všechny články obecného nařízení vykládány
v souladu s nimi a všechny zpracovatelské činnosti se od nich odvíjejí. Lze je vnímat jako
nejzákladnější povinnosti uvalené na zpracovatele, od kterých se odvíjejí veškeré další. Konkrétně
jde o zásady zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů,
přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti a o zásadu odpovědnosti.
Prvním požadavkem je princip zákonnosti, který znamená, že zpracování musí vždy
probíhat na základě právního titulu a nesmí být v rozporu se zákonem. Právní tituly, na základě
kterých může správce zpracovávat osobní údaje, jsou uvedeny v článku 6 obecného nařízení. Bez
nich by zpracování bylo od počátku nezákonné. V rozporu se zákonem by pak zpracování bylo i
v okamžiku, kdy by sledovalo nelegální účel nebo se obecně příčilo platnému právnímu řádu.48
Zásada zákonnosti je doplňována zásadami korektnosti a transparentnosti, které kladou na
správce požadavek chovat se při zpracování očekávatelným „fair“ způsobem, tedy informovat
subjekty zpracování v uložené míře a být směrem k nim ohledně zpracování otevřený. Povinnosti
konkretizující zásadu korektnosti a transparentnosti jsou dále rozvedeny v článcích 12 až 14
obecného nařízení.
Důležitou zásadou zpracování je zásada účelového omezení, která ukládá správci
povinnost provádět zpracování osobních údajů pouze za tím účelem, k němuž byly údaje získány.
Účelové omezení tak správci vymezuje, jak může osobní údaje využít a nakládat s nimi. Vymezení
účelu může vyplývat přímo ze zákona nebo může být stanoveno. Stanovení účelu však musí
proběhnout nejpozději během shromažďování osobních údajů.49 To neplatí pro další zpracování
podle článku 6 obecného nařízení.
Jaké údaje může správce zpracovávat, vymezuje zásada minimalizace osobních údajů. Ta
stanovuje, že zpracovávané osobní údaje musí být přiměřené a relevantní s tím, že jejich
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zpracování může probíhat pouze v nezbytném rozsahu vzhledem ke stanovenému účelu
zpracování.50
Pro subjekty zpracování možná nejvíce využitelnou zásadou je zásada přesnosti, která
správci ukládá povinnost zpracovávané údaje uchovávat přesné, tzn. odpovídající skutečnosti, a
v případě potřeby a změn aktualizované. Míra přesnosti se posuzuje vzhledem k účelu zpracování.
Za tímto cílem musí v případě, že se zpracovávané osobní údaje této zásadě příčí, učinit vhodná
opatření, aby je opravil nebo vymazal. Přesnost údajů se nemusí rovnat jejich pravdivosti. Tak
tomu bude například v okamžiku, kdy subjekt zpracování uvede údaje neúplné nebo lživé.51
Uchovávání osobních údajů je limitováno zásadou omezení uložení, která ukládá správci
povinnost anonymizace nebo vymazání osobních údajů, které již vzhledem k účelu zpracování
nepotřebuje, jelikož shromažďování osobních údajů ve formě umožňující identifikaci subjektů
údajů je povolena po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely zpracování. Ve spojitosti se zásadou
korektnosti a transparentnosti popsanou výše, by subjekt zpracování v relevantních případech měl
být informován i o době, po kterou budou jeho údaje zpracovávány.52
Náležité zabezpečení osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním
nebo před náhodnou ztrátou, zničením či poškozením je zajištěno zakotvením zásady integrity a
důvěrnosti. Základní povinností správce v rámci náležitého zabezpečení je přijmout vhodná
technická a organizační opatření. Zásada integrity a důvěrnosti je rozvedena v článku 32 obecného
nařízení. Lze ji považovat za jednu z hlavních a nejdůležitějších zásad při zpracování osobních
údajů.53
Správce má povinnost zajistit zpracování údajů v souladu s uvedenými zásadami. Novým
institutem obecného zařízení, který se promítl přímo do základních zásad článku 5, je povinnost
správce nejen zajistit, ale i prokázat soulad zpracování se všemi uvedenými zásadami. K dodržení
této snad kontrolovatelné zásady odpovědnosti budou správci především uchovávat veškerou
dokumentaci prokazující jejich snahu zachovat soulad zpracování s obecným nařízením.
Vzhledem k nutnosti zajištění souladu zpracování s obecným nařízením budou správci muset volit
aktivní a preventivní přistup k zabečení zpracování a volit vhodná opatření.54
Uvedené základní zásady spolu s navazujícími ustanoveními obecného nařízení je nutno
vykládat ve vzájemných souvislostech a vnímat jako funkční celek. Zásadu odpovědnosti správce
50
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obecné nařízení doplňuje tzv. přístupem založeným na riziku. Díky tomuto rozumně založenému
principu tak nebudou správci provádějící zpracovatelské operace v malém rozsahu bez větších
rizik nuceni dodržovat opatření, která se dotýkají velkých zpracovatelů provádějící rizikové
operace se shromážděnými osobními údaji. Některé instituty a nároky obecného nařízení se tak
nedotknou zdaleka všech správců, ale pouze těch, kteří splňují určitá kritéria rizikovosti. Míru
zabezpečení a přijatá opatření tak bude správce volit podle kontextu zpracování, které provádí,
s ohledem na jeho povahu a rizika. Zpracování osobních údajů pro pracovněprávní účely obecně
přílišné riziko nepředstavuje.55

4.2. Základní instituty ochrany osobních údajů

Definice institutů, na nichž jsou obecné nařízení a celkově ochrana osobních údajů
postaveny, jsou obsaženy v článku 4. Jedná se o stěžejní pojmy pro výklad a aplikaci dalších
ustanovení nejen obecného nařízení, ale i dalších předpisů o ochraně osobních údajů.

4.2.1. Osobní údaj a subjekt údajů

Odstavec 1 článku 4 obecného nařízení definuje osobní údaje spolu se subjektem údajů
jako: „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt
údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“.
Definice osobního údaje je nezbytná pro určení působnosti obecného nařízení. Ustanovení
obecného nařízení se vztahují pouze na zpracování údajů vyhovujících této definici. Definice
osobního údaje je velmi široká a restriktivně se k ní nestaví ani SDEU, který ji při výkladu pojímá
spíše extenzivně, když za osobní údaj za určitých podmínek považuje například i IP adresu.56
Subjekt údajů je možné za identifikovatelný považovat, pokud ho správce, zpracovatel
nebo jiná osoba dokáže určit za pomoci dalších údajů, kterými disponuje nebo které jsou například
veřejně dostupné. Identifikovatelnost se posuzuje vždy vzhledem ke konkrétní situaci, o kterou se
jedná,57 a tato možnost musí být rozumně předpokládatelná
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definice osobního údaje je pojata objektivně. Ve vztahu k pracovnímu právu a zaměstnaneckému
poměru lze jednoznačně konstatovat, že složky vedené zaměstnavatelem pro jednotlivé
zaměstnance obsahují osobní údaje podle obecného nařízení.
Naopak údaje vztahující se k od počátku neurčitelné osobě nebo údaje, které přestaly být
přiřaditelné k určité osobě (například pomocí procesu anonymizace), jsou anonymními údaji.59
Údaje, které prošly anonymizací, nesmí být rozumně předpokládatelným způsobem možné opět
k určitě osobě přiřadit.60

4.2.2. Zvláštní kategorie osobních údajů

Obecné nařízení v článku 9 vymezuje zvláštní kategorie osobních údajů, jejíž význam
spočívá podrobení těchto údajů přísnější ochraně. Do zvláštní kategorie osobních údajů, kterou
můžeme označit jako citlivé osobní údaje, obecné nařízení řadí informace vypovídající o:
„rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém
přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za
účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo
sexuální orientaci fyzické osoby.“
Jejich zpracování obecné nařízení obecně zakazuje, přičemž stanovuje výjimky, jakou je
mimo jiné i výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů. Správce osobních údajů,
včetně zaměstnavatele, který se často snaží o budoucím zaměstnavateli získat co nejvíce informací,
by měl být schopen citlivé osobní údaje jednoznačně identifikovat, aby nezanedbal soulad
samotného zpracování, titulu pro zpracování i zabezpečení shromažďovaných dat s požadavky
obecného nařízení.

4.2.3. Zpracování osobních údajů

Dalším stěžejním pojmem obecného nařízení je zpracování osobních údajů, jehož definice
zůstala s přijetím nové právní úpravy nezměněna. Článek 4 odstavec 2 obecného nařízení jej
definuje tak, že zpracováním je: „jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo
soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako
je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění,
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění,
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení“.
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Pozitivem skutečnosti, že definice nebyla změněna, je použitelnost dřívější judikatury a
relevantních právních stanovisek. O zpracování se tak bude jednat bez ohledu na to, zda je činnost
prováděna za pomoci informačních technologií, či zcela manuálně. Z pracovněprávní agendy
můžeme opět konstatovat, že vedení personálních spisů zaměstnavatelem a následná manipulace
s nimi a údaji obsaženými v nich, je zpracováním. „Klíčem pro rozlišení, kdy se o zpracování
osobních údajů jedná a kdy už nikoliv, je právě účel dané činnosti. Je-li účelem práce s daty jako
takovými, byť i pasivní (tzn. jejich pouhé uchovávání) nebo poslední (anonymizace nebo likvidace
dat), pak se o zpracování osobních údajů jedná. Naproti tomu, pokud je přístup k datům pouhým
nepravidelným a nahodilým důsledkem jiné činnosti, jako je zejména servis či oprava technických
prostředků pro zpracování dat, které z podstaty věci mohou, ale ve všech případech nemusejí
zahrnovat i nárazový přístup k datům, o zpracování ve smyslu Nařízení (obecného nařízení – pozn.
autora) se nejedná.“61
Výše zmíněná zásada zákonnosti zpracování je rozvedena v článcích 6 až 8 obecného
nařízení. Aby zpracování bylo v souladu s touto zásadou, musí být založeno na jednom z obecným
nařízením aprobovaných právních titulů. Bez existence právního titulu by zpracování bylo vždy
nezákonné od samotného počátku.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je pochopitelně legislativou upraven
nejpodrobněji. Správce osobních údajů by měl vždy nejprve zvážit, jestli není dán jiný právní titul
pro zpracování, jako například plnění smlouvy nebo oprávněný zájem, a teprve pokud takový titul
není dán, vyžadovat po subjektu údajů jeho souhlas se zpracováním osobních údajů. Více
k souhlasu se zpracováním osobních údajů viz kapitola 4.2.8.

4.2.4. Profilování a automatizované rozhodování

V pracovněprávních vztazích je pro zaměstnavatele důležitá znalost pojmu profilování.
Článek 4 v odstavci 4 uvádí, že profilováním se rozumí: „jakákoli forma automatizovaného
zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů
vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího
pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů,
spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.“ Profilování je tak automatizované
zpracovávání osobních údajů, jako informací o konkrétní osobě, pomocí informačních technologií
za účelem co nejpřesnější předpovědi budoucího chování určité osoby nebo predikce jeho budoucí
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situace a vývoje. Profilování se využívá v mnoha oblastech od marketingu, kde se na základě
vytvořených profilů na uživatele cílí relevantní reklama, přes bankovní sektor, až právě po
pracovněprávní vztahy, kde lze profilování využít pro výběr nejvhodnějšího uchazeče o
zaměstnání.
Rozhodování na základě profilování je upraveno logicky společně s automatizovaným
individuálním rozhodováním v článku 22 obecného nařízení, který v prvním odstavci nejprve
uvádí, že: „Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho
obdobným způsobem významně dotýká.“
Ve druhém odstavci pak uvádí výjimky, kdy se první odstavec nepoužije. Jedná se o
případy, kdy je rozhodnutí: „nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a
správcem údajů,“ nebo pokud je „povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce
vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných
zájmů subjektu údajů.“ Třetí, a pro správce a zpracovatele nejdůležitější, výjimkou z prvního
odstavce je rozhodnutí, které je: „založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.“
Třetí odstavec pak uvádí, že: „V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c) provede
správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů,
alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout
rozhodnutí.“
Výše uvedená úprava automatizovaného rozhodování se tak uplatní v případech, kdy o
závažných věcech (např. právech a povinnostech62) subjektu údajů je rozhodnuto na základě
předem vyvinutého automatického procesu (algoritmu). Stanovuje se, kdy je takové rozhodnutí
přípustné, zajišťuje se právo subjektu údajů nebýt předmětem automatizovaného rozhodování a
poskytuje subjektu údajů základy ochrany jeho práv.
Profilování je automatizované zpracování osobních údajů, v němž je zahrnuto i hodnocení
zpracovávaných informací a jejich analýza, nebo je prováděna předpověď na jejich základě. Na
pouhé profilování jako takové dopadají základní zásady ochrany osobních údajů uvedené v článku
4 a není samo o sobě zakázáno. Restrikce článku 22 dopadají na profilování, na které je navázáno
automatizované rozhodnutí.
K působnosti článku 22 je nutno dodat, že vzhledem k tomu, že je zde uvedeno, že subjekt
údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, nebude se tento vztahovat na rozhodování, do něhož je v některé fázi zařazen lidský
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faktor (například schvalování, ověřování atd.). V pracovněprávní agendě, zejména v procesu
přijímání zaměstnance, lze předpokládat, že lidský faktor zařazen bude.

4.2.5. Pseudonymizace

Při pseudonymizaci se podle článku 4 obecného nařízení jedná o „zpracování osobních
údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných
informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně
technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či
identifikovatelné fyzické osobě.“
Pseudonymizace je tak stále zpracováním a stále se jedná o osobní údaje. Je to však proces,
který zvyšuje ochranu uchovávaných dat. Od anonymizace se pseudonymizace odlišuje tím, že
anonymizované údaje již není možné spojit s konkrétními osobami, což je u pseudonymizace
snadné. Jedná se, zjednodušeně řečeno, o „rozpojení“ osobních údajů od určitých či určitelných
subjektů s možností je s nimi opět spojit. Velké společnosti disponují databázemi zaměstnanců, ve
kterých uchovávají jejich osobní údaje. Pokud by v této databázi jejich jména nahradili
vygenerované kódy s tím, že identifikaci, který kód přísluší ke kterému jménu, by společnost vedla
na jiném místě v jiné databázi, jednalo by se o pseudonymizované osobní údaje. Pokud by
společnost potřebovala získat osobní údaje některého zaměstnance, musela by napřed v jedné
databázi zjistit jeho kód a ve druhé pak osobní údaje. Pro případné zneužití osobních údajů by
osoba, která chce data například odcizit, musela proniknout do dvou databází namísto pouze do
jedné.

4.2.6. Správce

Obecné nařízení definuje správce osobních údajů jen drobně odlišně přičemž, odchylky
nemají pro praxi výrazný vliv. Správcem je podle článku 4 odstavce 7: „fyzická nebo právnická
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje
účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny
právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria
pro jeho určení.“
Definici je nutno doplnit o článek 5 bod 2, podle kterého správce odpovídá za dodržování
zde uvedených zásad zpracování osobních údajů, které jsou rozvedeny výše v textu práce.
Odpovědnost správce je pak dále rozvedena v článku 24 obecného nařízení, podle kterého správce:
„S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a
34

různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede správce vhodná technická a
organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s
tímto nařízením. Tato opatření musí být podle potřeby revidována a aktualizována.“
Veřejnoprávní odpovědnost pak lze dovodit v každém pravidle obsaženém v obecném
nařízení, které správci ukládá nějakou povinnost, jejíž splnění je vymáháno hrozící správní sankcí.
Článek 79 obecného nařízení, který deklaruje, že každý subjekt údajů má právo na účinnou
soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle tohoto nařízení byla porušena v důsledku
zpracování jeho osobních údajů v rozporu s obecným nařízením, zakládá odpovědnost
soukromoprávní.
Velmi často, zejména v oblasti datové analytiky, to není správce sám, kdo zpracování
provádí. Touto činností správci pověřují specializované společnosti, které jako zpracovatelé pak
samotnou činnost (např. analýzu dat) provádějí. To nic nemění na statusu správce, který tímto
pověřením určil slovy obecného nařízení účel a prostředky zpracování, což je podle dikce
obecného nařízení rozhodným kritériem při posuzování, zda se jedná o správce či nikoliv. Pokud
je zpracování osobních údajů uloženo zákonem, což je případ právě určitých evidencí uložených
každému zaměstnavateli zákoníkem práce (například evidence odpracované doby nebo pracovních
úrazů), neurčil účel zpracování on nýbrž zákonodárce. V tomto případě vyplývá status správce
z jeho specifického postavení.63
Článek 28 v odstavci 10 uvádí, že „pokud zpracovatel poruší toto nařízení tím, že určí
účely a prostředky zpracování, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce“. Pokud
tedy zpracovatel bez souhlasu správce změní účel zpracování, či k původnímu účelů přidá zcela
nový účel, bude nést status správce. „Pokud zpracovatel bez souhlasu správce určí (či spíše změní)
pouze prostředky zpracování, tento následek to samo o sobě obvykle mít nebude. Klíčový pro
určení správce je totiž účel zpracování a jeho právní titul, prostředky jsou v tomto kontextu jen
technickým prvkem k dosažení stanoveného účelu.“64

4.2.7. Zpracovatel

V definici pojmu zpracovatel přináší obecné nařízení také změny, stejně jako u správce
však dopad těchto změn na aplikaci v praxi bude takřka nulový. Zpracovatelem se podle článku 4
odstavce 8 rozumí každá: „fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný
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subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.“ Obecné nařízení tak vymezuje subjekty,
které mohou zpracovatelem za daných okolností být. Zákon o ochraně osobních údajů naopak ve
své definici v § 4 písm. k) uvádí, že zpracovatelem může být: „každý subjekt, který na základě
zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.“
Definice obecného nařízení je však natolik široká, že těžko bude existovat subjekt, který by podle
českého zákona zpracovatelem byl, ale podle obecného nařízení byl vyloučen.
Nic se nemění na konstrukci, že správce, a to i správce se zákonným zmocněním, může
zpracováním zcela nebo zčásti pověřit jiný subjekt, který bude zpracovatelem. Při pověření
správce osobních údajů vymezí účel zpracování a alespoň rámcově prostředky zpracování. Pokud
není zpracovatel v této pozici na základě zákonného zmocnění, je nezbytné, aby byl touto činností
pověřen na základě písemné smlouvy, která je blíže upravena v článku 28 obecného nařízení.
Aplikovaně na okruh zaměstnavatelů je nutno konstatovat, že: „Vždy však platí, že se jedná o
osobu (zpracovatele – pozn. autora) odlišnou od správce, s vlastní identitou. Zpracovatelem tak
není např. HR oddělení při vedení personální nebo mzdové agendy, nicméně pokud je mzdové
účetnictví vedeno externí společností, tak ta již zpracovatelem bude.“65
Zákon o ochraně osobních údajů v § 15 předpokládá mimo zpracovatele i existenci další
osoby. Tyto „další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností
přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů.“ Jedná se o osoby, které s daty mohou přijít do styku například při
údržbě nebo aktualizaci databází, serverů atp. Intenzita jejich manipulace a styku s daty však není
dostatečná pro to, aby mohly být považovány za zpracovatele. Přesto zákonodárce logicky správně
upravil povinnost jejich mlčenlivosti i s ohledem na zabezpečení shromážděných dat.

4.2.8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

V procesu přijímání zaměstnance budou webové portály pro nabídku a poptávku
pracovních pozic i samotní zaměstnavatelé v některých případech, kdy nepostačí jiný titul pro
zpracování, potřebovat souhlas se zpracováním osobních údajů potenciálních zaměstnanců.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je pro soukromoprávní správce nejdůležitějším
právním titulem pro zpracování osobních údajů. Obecné nařízení souhlas subjektů údajů se
zpracováním osobních údajů vymezuje v článku 4 odst. 11 jako: „jakýkoli svobodný, konkrétní,
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informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným
potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů“.
Podle obecného nařízení musí být souhlas udělen prohlášením či jiným zjevným
potvrzením. Je to zdánlivě nenápadná změna oproti předchozí právní úpravě, která má však
obrovský dopad na praxi. Subjekt údajů tak vždy bude muset souhlas udělit svým aktivním
nevynuceným jednáním. Dřívější praxe, kdy nečinnost subjektu se rovnala souhlasu se
zpracováním, předem vyplněné souhlasy na webových formulářích nebo souhlas bez dalšího
zařazený do všeobecných obchodních podmínek, tak již nebude přípustná. To je důležité pro
webové portály, kde uchazeči volné pozice vyhledávají, i pro potenciální zaměstnavatele, kteří,
pokud osobní údaje uchazečů chtějí nadále zpracovávat, musejí souhlas vyhovující požadavkům
obecného nařízení získat.
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5. Aplikace obecného nařízení v procesu přijímání zaměstnance
Právní předpisy na ochranu osobních údajů jsou vzhledem ke své povaze mnohdy těžko
uchopitelné a jejich aplikace na konkrétní situace je nejasná. Účelem této kapitoly je celý proces
popsat a zjistit, jaké dopady na něj má obecné nařízení. Během přijímání zaměstnance může
docházet k více zpracováním osobních údajů různými zpracovateli stejně tak jako přijímání
zaměstnance se může dít více způsoby. Celý proces může zaměstnavatel realizovat sám bez využití
dalších subjektů, nebo může využít služeb externích HR agentur či specializovaných webových
portálů. Aplikace obecného nařízení je níže popsána s ohledem na všechny uvedené možnosti.

5.1. Identifikace databází v procesu přijímání zaměstnance

V návaznosti na výklad v předchozích částech a pro usnadnění vysvětlení aplikace
obecného nařízení je nezbytné identifikovat výskyt databází a automatizovaného zpracování dat
v procesu přijímání zaměstnance ve všech jeho fázích, a to i s ohledem na skutečnost, že tento
proces často neprobíhá pouze přímo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Databází a informačních systémů využívají webové portály, na kterých se na trhu práce
střetává nabídka s poptávkou (například jobs.cz, prace.cz atp.). Zájemce o nové zaměstnání si zde
zpravidla samostatně vytvoří profil a udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů obvykle
pro účely evidování jeho osoby a pro personalizaci obsahu zobrazovaných nabídek a dále podle
způsobu fungování portálu souhlasí například i se zpřístupněním svých údajů náborářům
potenciálních zaměstnavatelů. Zájemcovy osobní údaje jsou následně uloženy do databáze.
Stejně jako zaměstnanec se registruje i zaměstnavatel, který taktéž udělí souhlas se
zpracováním osobních údajů a s podmínkami inzerce. Náborář zaměstnavatele pak může za
pomoci informačního systému, který data čerpá z databáze daného portálu, vyhledávat vhodné
zájemce o zaměstnání, kteří dali souhlas se zobrazením svých profilů náborářům.
Pokud by uchazeč na předmětnou pozici nebyl přijat, může mít zaměstnavatel zájem na
uchování jeho osobních údajů například pro případ, že by ho později shledal vhodným kandidátem
pro jinou neobsazenou pozici. Zaměstnavatel tak může zaměstnance požádat o udělení souhlasu
se zpracováním jeho osobních údajů pro takové účely a uchovávat je v interní databázi, do níž mají
přístup náboráři společnosti.
V případě, že zaměstnavatel nábor nových zaměstnanců neprovádí vlastními silami, ale
spolupracuje se specializovanými HR společnostmi, jedná se o další subjekt, na který je nutno
obecné nařízení jako na zpracovatele aplikovat. I HR agentura bude mít často zájem, aby mohla
osobní údaje uchazečů o zaměstnání nadále uchovávat, aby je mohla oslovit znovu s jinou
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nabídkou. Takovéto databáze jsou klíčovými pro úspěšné provozování HR agentur, proto ty mají
velký zájem na jejich tvoření. V tomto případě bude získání souhlasu subjektu údajů opět
nezbytným krokem.
Automatizované zpracování osobních údajů v procesu přijímání zaměstnance je běžným
jevem využívaným při zpracování osobních údajů. Dochází k němu vždy, když je evidence
uchazečů vedena v počítačové databázi. O automatizované zpracování by se nejednalo pouze
v případě, kdy by zaměstnavatel získal od uchazečů požadované dokumenty (například životopis)
napřímo bez využití výpočetní techniky a nezadával je následně do počítače, nebo pokud by
přijímací proces prováděl přijímacím pohovorem opět bez využití výpočetní techniky. Taková
metoda náboru zaměstnanců dnes není běžná. Pokud by zároveň anebo následně docházelo
k automatizovanému hodnocení kritérií, kterým uživatel má podle požadavku potenciálního
zaměstnavatele vyhovovat, jednalo by se o profilování. Pokud by v návaznosti na automatizované
zpracování včetně profilování došlo k rozhodnutí bez aktivní účasti člověka, jednalo by se o
automatizované rozhodnutí. To však stále není ani přes pokročilost informační techniky běžným
jevem. Právním aspektům a důsledkům uchovávání osobních údajů uchazečů zaměstnavatelem,
automatizovaného zpracování osobních údajů a profilování během přijímání budoucího
zaměstnance se práce dále věnuje v dalších částech textu.

5.2. Základní rámec povinností zaměstnavatele

Zaměstnavatel je bezesporu v právním vztahu se zaměstnancem silnější stranou. Obecně
platí, že právní předpisy usilují o co pokud možná nejvyšší ochranu slabších stran. Přesto však
nelze ochranu zaměstnance před například potenciální diskriminací na základě získaných osobních
údajů vnímat bezmezně. „Konkrétně by mělo být právní úpravou na úseku ochrany osobních údajů
v pracovněprávních vztazích zajištěno, aby měl zaměstnavatel právo shromažďovat a dále
zpracovávat osobní údaje zaměstnance v rozsahu nezbytném (určení této míry je odvislé od testu
proporcionality) pro realizaci svých práv a plnění svých povinností, které mu vyplývají ze
zvláštních právních předpisů s tím, že na základě získaných údajů zaměstnavatel nesmí
zaměstnance jakkoli diskriminovat.“66
Pro aplikaci obecného nařízení zaměstnavatelem je nezbytné jeho podřazení zákonné
terminologii. Z toho pohledu je zaměstnavatel správcem osobních údajů, jelikož „určuje účely a
prostředky zpracování osobních údajů,“67 a samozřejmě se na něj vztahuje odpovědnost za
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dodržování všech zásad zpracování osobních údajů z článku 5 obecného nařízení. V souvislosti se
zaměstnaneckým poměrem lze akcentovat zejména zásadu transparentnosti, podle které by měl
zaměstnavatel dbát na informovanost zaměstnanců jako subjektů údajů a v souladu se zásadou
přesnosti je pravidelně aktualizovat. Zaměstnavatel také bude muset především dbát zásady
účelového omezení a nebude smět využívat osobní údaje zaměstnanců pro jiné účely, než jaké
vyplývají ze zaměstnaneckého poměru. V souladu se zásadou odpovědnosti pak zaměstnavatel
musí být schopen soulad se základními zásadami zpracování osobních údajů nejen zajistit, ale také
dodržovaný soulad prokázat.

5.3. Právní titul pro zpracování zaměstnavatelem

Právním titulem ve smyslu článku 6 obecného nařízení pro zpracování osobních údajů je
pro zaměstnavatele shromažďujícího a porovnávajícího informace o uchazečích plnění smlouvy.
Titul plnění smlouvy je pro správce relevantním nejen v okamžiku, kdy je zpracování nezbytné
k plnění nějakého smluvního vztahu, ale také k jeho uzavření.68 Zpracování na základě titulu
splnění (uzavření) smlouvy však nesmí vybočit z účelu, který je daný kontrakčním procesem (jak
je popsán výše). Správce v podobě zaměstnavatele tak nemusí na základě obecného nařízení od
uchazeče získávat souhlas se zpracováním. V tomto duchu rozhoduje i Úřad pro ochranu osobních
údajů: „Zaměstnavatel, který má v úmyslu přijmout nového zaměstnance na základě výběrového
řízení, shromažďuje osobní údaje předem neurčitého počtu osob (uchazečů), které projeví svůj
zájem stát se jeho zaměstnancem, a to bez jejich souhlasu na základě § 5 odst. 2 písm. b) zákona
č. 101/2000 Sb. (jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu
údajů – pozn. autora), neboť takové zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření (pracovní)
smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů (přihláška do výběrového řízení).“69 Citované
rozhodnutí sice vychází z dnes již neúčinné právní úpravy, ovšem změny dotčených ustanovení
jsou minimální a vzhledem k tomu obstojí i ve světle nové právní úpravy.
Právní praxe je však taková, že si většina zaměstnavatelů souhlas obstarává, a to zejména
od doby, kdy obecné nařízení vstoupilo v platnost a mediálním prostorem proběhla informační
kampaň, která správce znejistěla a vystrašila, mnohdy na základě chybného výkladu.
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5.4. Osobní údaje shromažďované zaměstnavatelem během přijímacího řízení

Každý zaměstnavatel si musí v procesu přijímání zaměstnance odpovědět na otázku, jaké
údaje o uchazečích může shromažďovat. Postup před vznikem pracovního poměru je upraven
v první hlavě druhé části zákoníku práce. Odstavec 2 § 30 uvádí, že: „Zaměstnavatel smí vyžadovat
v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází
o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní
smlouvy.“ Citované ustanovení je vykládáno více způsoby. „Bylo by chybné se v této souvislosti
omezovat pouze na údaje nutné pro identifikaci v rámci pracovní smlouvy či podobně zužující
přístupy – i když i takové se vyskytují. Citované spojení (odstavec 2 § 30 zákoníku práce – pozn.
autora) je třeba vykládat jako všechny údaje, které jsou nutné ke svobodnému a vážnému
rozhodnutí zaměstnavatele o tom, že s konkrétním zaměstnancem uzavře pracovní poměr, tj.
všechny údaje nutné k tomu, aby byla oferta zaměstnání zaměstnavatele ve vztahu k uchazeči o
zaměstnání právním úkonem (jednáním) se všemi obligatorními náležitostmi, zejména ve smyslu
svobody vůle, resp. absence omylu.“70
Fenoménem počátku 21. století jsou bezpochyby sociální sítě. Vzhledem k tomu, že
ovlivnily i proces přijímání zaměstnance, věnuje se této problematice v následující části i tato
práce. Uchazeči o zaměstnání na sociálních sítích o sobě sdílí velké množství informací. Někteří
své profily ponechávají veřejné, takže k jimi sdílenému obsahu mají přístup i náboráři
potenciálního zaměstnavatele, které nezná. Vzhledem k tomu, že se zde uchazeč nekontroluje tolik
jako na přijímacím pohovoru a často jedná spontánně, jsou sociální sítě velkým lákadlem pro
náboráře. K problematice získávání informací ze sociálních sítí bylo vydáno stanovisko Pracovní
skupiny WP 29, které uvádí: „Zaměstnavatelé by se však neměli domnívat, že pouhá veřejná
dostupnost osobního profilu na sociálních sítích jim dovoluje zpracovávat tato data pro své vlastní
účely. Pro takové zpracování je potřeba mít právní důvod, jako třeba oprávněný zájem. Než začne
prohlížet profil uchazeče na sociálních sítích, měl by zaměstnavatel zvážit, zda daný profil má
obchodní nebo osobní účel, což může být důležitým ukazatelem zákonné přípustnosti prohlížení.
Zaměstnavatelé navíc smí shromažďovat a zpracovávat osobní údaje vztahující se k žadateli o
práci jen v rozsahu potřebném a podstatném z hlediska výkonu práce, o kterou je žádáno.“71
Vzhledem k tomu, že i v tomto případě zaměstnavatel zpracovává osobní údaje uchazečů
o zaměstnání, bude potřebovat, aby mu svědčil nějaký právní titul podle obecného nařízení.
Takovým titulem v tomto případě je oprávněný zájem podle článku 6 bodu 1 písm. f) obecného
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nařízení, když správce v podobě zaměstnavatele má bezpochyby zájem na výběru vhodného
zaměstnance pro nabízenou pozici. Zaměstnavatel by však na základě uvedeného stanoviska měl
rozlišovat, o jakou sociální síť se jedná. Bude tak zajisté v pořádku, pokud si prohlédne uchazečův
profil na profesní sociální síti LinkedIn a porovná jej například se zaslaným životopisem. Vyšší
míru opatrnosti by již měl náborář zaměstnavatele zvolit při prohlížení sítě Facebook. I zde mu
může svědčit titul oprávněného zájmu, pokud si ověřuje například informace pro výkon pozice
spojené s riziky, které z pracovní náplně vyplývají.
Pokud správci pro zpracování svědčí titul oprávněného zájmu, musí podle článku 6 bodu 1
písm. f) zkoumat, zda před jeho zájmy nemají „přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.“ Zejména během prohlížení neprofesních
sociálních sítí tak zaměstnavatel bude muset dbát velké míry opatrnosti a zejména dbát na základní
zásady zpracování osobních údajů, především zásady minimalizace údajů a dále omezení uložení
a účelového omezení.
Zmiňovaný § 30, který zaměstnavatele omezuje v rozsahu údajů, které v souvislosti s
jednáním před vznikem pracovního poměru může od zaměstnance vyžadovat, je potřeba doplnit §
316 odst. 4. Na základě tohoto ustanovení nesmí zaměstnavatel „vyžadovat od zaměstnance
informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním
vztahem.“ Demonstrativně jsou zde uvedeny informace, jako je: těhotenství, rodinné a majetkové
poměry, sexuální orientace, původ, členství v odborových organizacích, členství v politických
stranách nebo hnutích, příslušnost k církvi nebo náboženské společnosti, či trestněprávní
bezúhonnost s tím, že je zde možná výjimka v případech, kdy je pro to dán věcný důvod spočívající
v povaze práce, která má být vykonávána. Tato výjimka se uplatní u údajů týkajících se
těhotenství, rodinných a majetkových poměrů a trestněprávní bezúhonnosti. Ustanovení má
zřejmý charakter proti diskriminačnímu postupu zaměstnavatelů a uplatní se tak i během postupu
před přijetím zaměstnance.72 Kapitolu lze uzavřít výčtem informací o uchazečích, které
zaměstnavatel s přihlédnutím ke svému oprávněnému zájmu a na druhou stranu k limitům daným
právní úpravou může v každém případě vyžadovat tak, jak je uvádí Morávek v publikaci Ochrana
osobních údajů v pracovněprávních vztazích: „(a) jméno, příjmení, akademický titul; (v některých
lze do této kategorie zařadit i rodné příjmení a všechna předcházející příjmení zaměstnance, resp.
uchazeče o zaměstnání), (b) datum narození, (c) bydliště (trvalé i přechodné), (d) další kontaktní
údaje typu e-mail, telefon, atp., (e) státní příslušnost, (f) údaje o vzdělání a kvalifikaci, (g) přehled
o předchozí odborné praxi vztahující se ke sjednávané práci, (h) rodné číslo – vyjádří-li jeho
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nositel/nebo zástupce nositele se zpracováním souhlas, anebo vyžaduje-li to zvl. právní předpis,
(i) posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu sjednané práce, (j) informaci o zdravotním postižení,
(k) pracovní posudek z předchozího zaměstnání, (l) u mladistvých osob údaje o rodičích –
zpravidla kontaktní a další potřebné údaje k možnosti verifikace, (m) všechny další údaje nutné
k tomu, aby zaměstnavatel mohl svobodně a vážně rozhodnout, zda s uchazečem uzavře pracovní
poměr – tato kategorie je relativní.“73

5.5. Povinnost smazat osobní údaje po ukončení přijímacího řízení

Při procesu přijímání zaměstnance je účelem zpracování osobních údajů zaměstnavatelem
zjistit, který uchazeč je nejvhodnější. S tím souvisí i otázka dalšího uchování osobních údajů,
pokud uchazeč nebude přijat. Problematice uchování osobních údajů neúspěšného uchazeče po
skončení výběrové řízení se Morávek v citované publikaci Ochrana osobních údajů
v pracovněprávních vztazích věnuje také. Za racionálnější považuje názor, že částí právnické
veřejnosti přijímaná teorie, že by měl zaměstnavatel získána data smazat a neúspěšné uchazeče
informovat, není správná, když racionálnější přístup je, aby zaměstnavatel mohl údaje o
uchazečích legitimně uchovávat pro případné soudní řízení, které by mohl uchazeč zahájit
v okamžiku, kdy by se domníval, že zaměstnavatel při výběru zaměstnance postupoval
diskriminačně. Za rozumnější tuto teorii považuje též autor práce, jelikož v opačném případě by
zaměstnavatel přišel o reálnou možnost unést své důkazní břemeno při dokazování, že jeho výběr
neproběhl diskriminačním způsobem. Aby však při dalším uchování osobních údajů vyhověl
zásadám zpracování osobních údajů podle obecného nařízení, bude muset uchovávat pouze údaje
nezbytně nutné (zásada minimalizace údajů), vymazat osobní údaje v okamžiku, kdy uchazeči
uplyne promlčecí lhůta pro podání žaloby (zásada omezení uložení) a nevyužít osobní údaje pro
žádný jiný účel (zásada účelového omezení). Úřad pro ochranu osobních údajů však razí rozdílnou
rozhodovací praxi, když v již citovaném rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů
judikoval: „Dle správního orgánu je jednání o uzavření smlouvy v případě výběrového řízení na
volné pracovní místo ukončeno v okamžiku, kdy je uchazeč vyrozuměn o tom, že nebyl na pracovní
místo vybrán, nebo kdy je s ním naopak v případě jeho výběru uzavřena např. pracovní smlouva.
Při posuzování této otázky správní orgán zejména vycházel z § 43b odst. 1 písm. c) zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, dle kterého návrh na uzavření smlouvy, i když je neodvolatelný,
zaniká dojitím projevu o odmítnutí návrhu navrhovateli. Analogicky tedy platí, že v předmětné věci
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mohl účastník řízení bez souhlasu uchazeče zpracovávat jeho osobní údaje pouze do okamžiku,
kdy mu sdělil, že nebyl na pracovní místo vybrán. Pro další zpracování jeho osobních údajů by
poté musel mít jeho prokazatelný souhlas, neboť nepřijatý uchazeč oprávněně předpokládal, že
jednání o uzavření pracovní smlouvy bylo ukončeno.“ V souladu s rozhodovací praxí Úřadu pro
ochranu osobních údajů je i stanovisko pracovní skupiny WP 29, ve kterém je pro příklad
zpracováno několik situací, kdy zaměstnavatel zpracovává osobní údaje, a proces přijímacího
řízení je mezi nimi. Stanovisko uvádí, že: „Údaje shromážděné během náboru by, obecně řečeno,
měly být vymazány hned poté, co je jasné, že práce nebude dotyčnému jednotlivci nabídnuta nebo
jím nebyla přijata.“74 Lze tak uzavřít, že zaměstnavatel po skončení výběrového řízení musí
osobní údaje uchazečů o zaměstnání vymazat.
Pokud by si zaměstnavatel chtěl uchovat osobní údaje uchazečů o zaměstnání i po tom, co
rozhodl, že uchazeč nebude přijat, nebo po jeho odmítnutí, bude k tomu již potřebovat další právní
titul. Tím bude souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů podle článku 6 odstavce 1 písm.
a) obecného nařízení. Pro unesení požadavků zásady odpovědnosti správce a pro pozdější možnost
prokázání souladu s obecným nařízením, by souhlas měl být písemný.

5.6. Využití externí společnosti zajišťující nábor uchazečů

V souvislosti s externími společnostmi jako zprostředkovateli pro nábor pracovních sil je
vhodné zpočátku definovat používaný termín uchazeče o zaměstnání u klientů (tedy potenciálních
budoucích zaměstnavatelů). Například společnost Hays75 uvádí, že pro účely ochrany osobních
údajů uchazeči „jsou osoby ucházející se o pracovní pozice nabízené nebo propagované ze strany
Hays, včetně plných, částečných a dočasných pracovních úvazků a OSVČ najatých k plnění
určitých rolí u klientů Hays, a dále osoby, které Hays spekulativně zaslaly své životopisy bez
návaznosti na konkrétní pracovní pozici. Nezávislí dodavatelé, OSVČ a zaměstnanci dodavatelů
nebo jiných třetích stran, které nabízejí pracovní pozice prostřednictvím Hays nebo klientů v rámci
nabídek MSP (Programy Managed Service Provider – klienti zadávající řízení externích
zaměstnanců (včetně OSVČ, nezávislých dodavatelů a dočasných zaměstnanců) externím
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poskytovatelům personálních služeb – pozn. autora) a jiných budou v souladu s těmito Zásadami
ochrany osobních údajů považováni za uchazeče.“76 Na podobně široké definici uchazečů o
zaměstnání panuje shoda napříč personálními agenturami.
Uchazeč o zaměstnání se za účelem usnadnění nalezení vhodného zaměstnání a možného
budoucího oslovení personální agenturou v okamžiku, kdy se objeví vhodný inzerát, registruje na
stránkách personální agentury, či jí předá osobně svůj životopis, a vytvoří si tak svůj profil. Stejně
tak se může zaregistrovat až v okamžiku, kdy chce prostřednictvím personální agentury reagovat
na konkrétní jím vybraný inzerát.
Účelem zpracování osobních údajů personální agenturou je usnadnění hledání zaměstnání,
hledání vhodných uchazečů o zaměstnání a provedení celého náborového procesu. Personální
agentury obvykle zprostředkovávají i komunikaci se zaměstnavateli a pomáhají posuzovat a
vyhodnocovat kandidáty pro dané pozice.
Právním titulem pro zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání je zpravidla
souhlas, který uchazeč personální agentuře dává vytvořením svého profilu. Personální agentura by
od uchazeče měla získat také souhlas se sdílením jeho osobních údajů s potenciálními
zaměstnavateli, kterým jeho osobní údaje bude předávat v okamžiku, kdy se bude domnívat, že
uchazeč je pro konkrétní pozici vhodným kandidátem.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeč uděluje personální agentuře zpravidla na
několik let. Společnost ho na základě souhlasu zařadí do databáze potenciálních uchazečů o
zaměstnání pro své výše uvedené náborové účely. Takové databáze jsou velice důležitou součástí
majetku personálních společností a klíčem k úspěchu v jejich zprostředkovatelské činnosti.
Zpracovávané údaje o uchazečích o zaměstnáních budou v zásadě shodné s těmi, které by
v náborovém procesu získával ke zpracování zaměstnavatel, jak je popsáno v kapitole 5.4.
Externí personální společnosti údaje podle výše popsaného účelu zpracovávají zejména za
účelem svých zprostředkovatelských aktivit. Proto je nezbytné je ve smyslu obecného nařízení
považovat za správce a budou na ně dopadat všechny správcovské povinnosti podle obecného
nařízení. Dotýkat se jich budou zejména ty, které jsou zdůrazňovány jako klíčové pro
zaměstnavatele v kapitolách výše. V případě předání osobních údajů uchazečů tak budou oba,
zaměstnavatel a personální společnost, správci osobních údajů.

76

Ochrana osobních údajů Hays. Nejnovější pracovní nabídky v Praze, Brně a České Republice [online]. Copyright
© Copyright Hays plc 2018 [cit. 22.11.2018]. Dostupné z: https://www.hays.cz/revised-privacypolicy/index.htm#candidates

45

5.7. Využití specializovaných serverů pro nabídku a poptávku práce

Zaměstnavatelé a externí společnosti zajišťující nábor uchazečů obvykle inzerují volná
pracovní místa na webových serverech (například jobs.cz nebo prace.cz). Uchazeči si zde na
druhou stranu vytvářejí profesní profily, aby na inzeráty mohli odpovídat, a dávají také možnost
náborářům, aby je mohli sami oslovit přímo. Uchazeči také mohou webový portál používat bez
vytvoření profilu (bez své registrace) a pouze si prohlížet nabídky volných míst zaměstnavatelů.
Uchazeč při vytvoření svého profilu zadává své osobní údaje. Vždy zadává minimálně své
identifikační údaje, jako jsou jméno a příjmení, a dále také kontaktní údaje jako e-mail nebo
telefon. Pokud chce uchazeč zvýšit své šance, aby jej oslovil některý z náborářů, vytvoří si
životopis, čímž dává k dispozici další osobní údaje. Ke zpracování tak obvykle poskytuje také
údaje o svém věku nebo datu narození, akademickém titulu, vzdělání, předchozí praxi, jazykových
dovednostech a často i další údaje jako jsou koníčky, dobrovolnictví atp. Výčet osobních údajů,
které jsou uchazeči poskytovány, nelze provést taxativně, neboť uchazeči mohou vyplnit vše, co
považují za důležité, relevantní či zajímavé.
Uchazeč o zaměstnání vytvořením svého profilu dává souhlas se zpracováním osobních
údajů ke konkrétnímu účelu, kterým v případě pracovních portálů bude usnadnění získání nových
nabídek na daném portálu77 po určitou dobu. Na základě tohoto uděleného souhlasu bude portál
jako správce osobních údajů uchovávat osobní údaje uchazeče a uchazeč bude portál používat
k vyhledávání vhodných nabídek. Webové portály většinou dávají uživatelům na vybranou, zda
jejich profil má být veřejný, tzn. vyhledatelný náboráři, kteří mohou uchazeče sami oslovit, nebo
zda má být skrytý. Zveřejněním profilu dává uchazeč souhlas s tím, že jeho osobní údaje uvedené
v životopisu budou náborářům přístupné. Pro tuto oblast činnosti, kdy si uchazeč vytvoří profil,
jenž případně zpřístupní náborářům, kteří portál využívají také, je společnost provozující webový
portál správcem osobních údajů a vztahují se na ni veškeré povinnosti správce uvedené
v předchozích částech práce.
Společnost provozující webový portál však není jediným správcem osobních údajů v celém
přijímacím procesu, v rámci kterého je webový portál využíván. Pokud se uchazeč rozhodne na
nějaký inzerát zareagovat, je správcem osobních údajů zaměstnavatel, kterému jsou osobní údaje
předány. Zaměstnavatel jako správce osobních údajů vytvoří nebo nechá vytvořit na webovém
portálu inzerát s nabídkou práce, čímž určí účel zpracování. Webový portál pak v pozici
zpracovatele osobní údaje uchazečů předá zaměstnavateli, který s nimi dále nakládá. O právních
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titulech ke zpracování osobních údajů zaměstnavatelem jako správcem a dalších právních
aspektech bylo pojednáno v předchozích kapitolách práce.
Společnost provozující webový portál tak může být jediným správcem osobních údajů
uchazeče, pokud ten si zde vytvořil profil, nereaguje na žádný pracovní inzerát a pouze si prohlíží
nabídky a případně má svůj profil zveřejněný náborářům.
Společnost provozující webový portál může být také pouze zpracovatelem, pokud se zde
uchazeč neregistroval, našel nabídku volné pozice, na kterou se rozhodl zareagovat, a při odesílání
reakce neudělil svůj souhlas se zpracováním svých údajů nad rámec své odpovědi na konkrétní
inzerát konkrétního zaměstnavatele. Tento souhlas by spočíval zpravidla ve vytvoření
uživatelského profilu, kde by již společnost provozující webový portál byla správcem. Webový
portál tak pouze provede zpracování (spočívající převážně v předání) osobních údajů pro
zaměstnavatele jako správce.
A konečně třetí, již popsaná varianta, kdy je společnost provozující webový portál
správcem i zpracovatelem osobních údajů. Správcem je v oblasti účelu usnadnění nalezení vhodné
nabídky uchazečem – tedy při prohlížení nabídek registrovaných uchazečem a při případném
zveřejnění jeho profilu náborářům. Zpracovatelem je ve chvíli, kdy zpracovává (předává) osobní
údaje zaměstnavateli jako správci, na jehož inzerát registrovaný uchazeč s vytvořeným profilem
odpovídá.
Společnost provozující webový portál jako správce bude muset dbát v tomto případě
zejména zásady minimalizace údajů a nebude smět požadovat údaje, které k účelu usnadnění
získání nových nabídek nejsou potřeba. Správce by v tomto případě měl zajisté klást velký důraz
na zásadu transparentnosti a poskytovat uchazečům o zaměstnání dostatek informací o zpracování.
Vzhledem k tomu, že se často bude jednat o kompletní životopisné profily subjektů údajů, měl by
správce klást velký důraz na integritu a důvěrnost a zpracovávané údaje co nejlépe zabezpečit před
veškerými riziky. Pokud by webový portál chtěl uživateli nabízet další služby (rekvalifikační
kurzy atp.) jako personalizované nabídky na základě poskytnutých osobních údajů, bude muset
získat souhlas subjektu údajů se zpracováním i pro takové účely, aby neporušil zásadu účelového
omezení.

5.8. Práva uchazečů o zaměstnání

V rámci posílení pozice uchazečů o zaměstnání jako subjektů údajů, kteří jsou ve vztahu
se správci zpravidla v pozici slabší strany, a ke zrovnoprávnění vztahu mezi nimi, jim obecné
nařízení přiznává řadu práv a záruk uplatnění těchto práv. Ty jsou upraveny zejména v článcích
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12 až 22 obecného nařízení s tím, že zajištění možnosti jejich uplatňování je pro správce rovněž
podmínkou založenou obecným nařízením. V dalším textu se práce bude věnovat právům subjektů
údajů, které jsou relevantní ve vztahu uchazeče o zaměstnání s potenciálním zaměstnavatelem.

5.8.1. Transparentnost postupu, právo na informace

V článcích 12 až 14 upravuje obecné nařízení „transparentnost a korektnost zpracování –
tedy v zásadě otázky komunikace se subjekty údajů, otevřenosti ve věcech zpracování a férovosti
jednání se subjekty.“78 Změna oproti předchozí právní úpravě spočívá v rozšíření informací, které
je správce povinen bez dalšího sdělovat, a ve zvýšení důrazu na požadavek na jasnost a
jednoduchost komunikace. Svojí povahou se jedná o pasivní právo uchazečů o zaměstnání, když
potenciální zaměstnavatel musí všem uvedeným požadavkům transparentně a srozumitelně
vyhovět, aniž by o ně uchazeč aktivně žádal. Informace, které je potenciální zaměstnavatel povinen
sdělovat, jsou rozděleny podle toho, zda je získal od uchazeče nebo nikoliv. V případě budoucích
zaměstnavatelů však půjde většinou o informace, které byly získány od uchazečů.
Obecné nařízení uvádí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 musí poskytovat
a sdělení podle článků 15 až 22 a 34 provádět: „stručným, transparentním, srozumitelným a
snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.“79
V rámci úpravy transparentnosti postupů správce je na zaměstnavatele kladena obecná
povinnost usnadňovat uplatňování práv uchazečů o zaměstnání jako subjektů údajů podle
obecného nařízení. Ke korektnosti jednání správců má přispět také úprava ověřování totožnosti
subjektů údajů a stanovení lhůt na vyhovění právu na informace uplatněnému subjektem údajů
pomocí žádosti. Lhůta je stanovena bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho
měsíce s tím, že s ohledem na složitost a počet žádostí ji lze prodloužit o dva měsíce. Základní
podmínkou uplatňování žádostí o informace nebo provedení opatření je jejich bezplatnost.

5.8.2. Právo na přístup k osobním údajům

Předchozí kapitola pojednávala o pasivním právu na informace subjektů údajů a o způsobu,
jakým k subjektům údajů má správce při vzájemné komunikaci přistupovat. Pasivní právo na
informace rozhodně není jediný způsob získávání informací, který obecné nařízení do rukou
subjektů údajů svěřuje. Článek 15 svěřuje subjektům údajů aktivní právo na přístup k osobním
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údajům, které správce zpracovává, konkrétně: „právo získat od správce potvrzení, zda osobní
údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup
k těmto osobním údajům.“80 Subjekt údajů má také právo získat informace o tom, jaký je účel
zpracování a doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, kategorie osobních údajů, kdo
jsou příjemci, kdo je zdrojem osobní údajů, pokud to není subjekt údajů sám, a zda dochází
k automatizovanému rozhodování. Subjekt údajů má také právo získat informace o svém právu na
výmaz osobních údajů, na vznesení námitek a informace o možnosti podání stížnost u dozorového
úřadu. Pokud jeho osobní údaje správce nezpracovává, je samozřejmě povinen žádajícímu sdělit i
tuto skutečnost. Uchazeči o zaměstnání tohoto práva mohou využít například v okamžiku, kdy si
nejsou jisti, zda některá z personálních společností nebo některý z potenciálních zaměstnavatelů
stále drží jeho osobní údaje, či pokud chce zjistit, odkud se k dotyčné společnosti jeho osobní údaje
dostaly.
K těmto právům subjektů údajů, tedy uchazečů o zaměstnání, musejí správci, ať již jsou
jimi zaměstnavatelé nebo externí personální společnosti, přistupovat za dodržení všech zásad a
pravidel chování v komunikaci uvedených v předchozí kapitole (článek 12 obecného nařízení).
Každý správce by však měl mít nastavenou takovou organizační strukturu i technické prostředky,
aby byl všem žádostem subjektů údajů schopný v uvedené lhůtě vyhovět a všechny informace, na
které má subjekt údajů nárok, sdělit.

5.8.3. Právo na opravu a doplnění

Článek 16 obecného nařízení dále rozvíjí zásadu přesnosti, když subjektu údajů poskytuje:
„právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho
týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.“81 Pokud tedy subjekt údajů například
pomocí žádosti podle článku 15 (viz předchozí kapitola) zjistí, že osobní údaje jsou nepřesné, a
učiní prohlášení o tom, jak mají být doplněny či opraveny, musí je správce aktualizovat a upřesnit.
Správce „není povinen aktivně vyhledávat nepřesné osobní údaje např. formou ročního obesílání
subjektů údajů s žádostí o revizi údajů. V závislosti na kontextu a účelech zpracování může být pro
některé správce praktické při osobním kontaktu, písemném styku nebo v rámci zabezpečeného
internetového rozhraní správce, kam je subjekt údajů přihlášen, požádat subjekt údajů o kontrolu
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aktuálnosti, především identifikačních a kontaktních osobních údajů.“82 Takovou potřebu
aktualizace osobních údajů budou jistě mít externí personální společnosti, které bude vždy zajímat,
zda potenciální uchazeči o zaměstnání již požadovanou pozici získali, nebo zda zaměstnání stále
hledají.

5.8.4. Právo na výmaz

Pokud uchazeč již zaměstnání získal a ví, že souhlas se zpracováním osobních údajů
poskytl několika personálním společnostem a několika dalším potenciálním zaměstnavatelům, u
nichž nakonec do pracovního poměru nenastoupil, a chtěl by, aby u nich jeho osobní údaje nadále
zpracovávány nebyly, může využít svého tzv. práva být zapomenut podle článku 17 obecného
nařízení, podle kterého: „subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu
vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje
bez zbytečného odkladu vymazat.“83 Správce má povinnost údaje bez zbytečného odkladu
vymazat, pokud je dán některý z důvodů uvedených v článku 17. V něm jsou vypočteny důvody
vyžadující aktivní jednání subjektu údajů i důvody, které platí pro správce bez dalšího. V poměru
mezi potenciálním zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání jimi bude nejčastěji skutečnost, že
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo že subjekt údajů
odvolává souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány, a současně neexistuje další
právní důvod pro jejich zpracování. V úvahu přichází rovněž důvod, že osobní údaje byly získány
protiprávně. Zde by postačovalo, aby byly získány v rozporu se zásadou zákonnosti, tedy bez
náležitého právního titulu. Ke smazání osobních údajů na základě odvolání souhlasu je
pochopitelně zapotřebí aktivního jednání subjektu. Vyhověno mu však bude pouze za
předpokladu, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Pak je
ovšem správce musí vymazat bez dalšího, tedy i bez potřeby aktivního jednání subjektu údajů.
Za určitých okolností nemusí správce požadavku na výmaz vyhovět. Situace, kdy správce
může nadále osobní údaje zpracovávat, jsou uvedeny v odstavci 3 článku 16 obecného nařízení.
V souvislosti s pracovněprávním vztahem je nutno uvést, že pokud subjekt údajů žádá vymazání
svých osobních údajů na základě odvolání svého souhlasu, nebo protože se domnívá, že již nejsou
potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, nemusí mu správce vyhovět, pokud osobní údaje
potřebuje zpracovávat pro splnění právní povinnosti, kterou vyžaduje právo Evropské unie nebo
právo národní, nebo pokud je potřebuje uchovat pro obhajobu právních nároků. První zmiňovaný
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důvod je relevantní, pokud pracovní poměr vznikl, a zaměstnavatel tak musí vyhovět evidenčním
požadavkům zákoníku práce a dalších zákonů. Druhý důvod nastupuje v okamžiku, kdy lze
očekávat právní spor s uchazečem o zaměstnání. Takový spor může vzniknout například, když se
uchazeč domnívá, že během příjímacího řízení bylo postupováno diskriminačně.
V souvislosti s výmazem osobních údajů je vhodné připomenout, že se nemusí nutně jednat
o jejich úplné fyzické zlikvidování, ale že je možná též anonymizace. Tu budou využívat
především personální společnosti, které získané informace budou moci využít například ke
statistickým účelům. Proces zničení i anonymizace, je stále zpracovatelskou operací a správce je
během takové manipulace s osobními údaji stále povinen plnit veškeré své povinnosti a vyhovět
všem nárokům na zabezpečení. Zaměstnavatel by proto měl být obezřetný, a to při likvidaci
například životopisů získaných v papírové podobě i při likvidaci digitálních dat. Při likvidaci
papírových zdrojů je na místě na proces dohlédnout až do skutečného zničení, pro likvidaci
digitálních dat je vhodné se poradit s odborníkem v oblasti informačních technologií.

5.8.5. Právo na omezení zpracování

Na zaměstnavatele či personální společnosti v pozici správce též může dopadnout
povinnost omezit zpracování. Tuto povinnost mají zejména v situacích, kdy subjekt údajů popírá
přesnost osobních údajů. Dále v okamžiku, kdy již osobní údaje nepotřebují pro účely zpracování,
ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.
Článek 4 odstavec 3 obecného nařízení definuje omezení zpracování jako: „označení
uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.“ Omezení zpracování
je dočasnou operací, správce musí subjekt údajů předem informovat, že omezení bude zrušeno.
Během omezení lze osobní údaje podle článku 18 odstavce 2 obecného nařízení zpracovávat:
„pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních
nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého
veřejného zájmu.“
V praxi tak správce osobní údaje po dobu zpracování musí dostatečně odlišit od ostatních,
aby nedocházelo k jejich dalšímu zpracování. Může je přesunout do jiné složky, nebo zřetelně
označit.
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5.8.6. Oznamovací povinnost správce

Článek 19 obecného nařízení stanoví povinnost správce oznámit: „jednotlivým příjemcům,
jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení
zpracování.“ Tato povinnost se vztahuje k odstavcům 5.8.3, 5.8.4 a 5.8.5 této práce věnujícím se
právu na opravu a doplnění, právu na výmaz a právu na omezení zpracování. Informace o
provedených opravách, výmazech a omezeních tak musí správce poskytnout všem příjemcům,
kterým byly osobní údaje poskytnuty. V úvahu tato povinnost přichází zejména u personálních
společností, které poskytly osobní údaje uchazečů o zaměstnání potenciálním zaměstnavatelům.
Pokud by o to subjekt údajů požádal, musí ho správce informovat také o všech příjemcích, kterým
jeho osobní údaje poskytl.
Příjemcem osobních údajů je podle obecného nařízení: „fyzická nebo právnická osoba,
orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se
jedná o třetí stranu, či nikoli.“84 V praxi je to prakticky každý, komu správce osobní údaje
poskytne.

5.8.7. Právo na přenositelnost údajů

Zaměstnavatelé i personální agentury by si měli být vědomi práva na přenositelnost údajů.
Jedná se o zcela nový institut, který je obecným nařízením do právního rámce zakotven poprvé.
Subjektu údajů umožňuje „získat osobní údaje, jež poskytl správci a které se ho týkají, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému
správci, a to i prostřednictvím původního správce, a to v případě, že zpracování je založeno na
souhlasu subjektu údajů nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně.“85 Podstatným je
v ustanovení požadavek na strukturovaný a strojově čitelný formát.
Přenositelnost je též označována jako portabilita. „… cílem je umožnit převádění osobních
údajů mezi správci tak, aby se rozšířily možnosti subjektu tím, že se usnadní přesouvání,
kopírování a předávání osobních údajů z jednoho IT prostředí do jiného. Toto právo by také mělo
podpořit soupeření mezi správci, kterými budou zejména poskytovatelé internetových služeb a ecommerce, a tím zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Mělo by dojít k omezení situací, kdy
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subjekt zůstává u používání jedné služby a nezačne používat jinou jen z toho důvodu, že již
investoval velké množství času do využívání první, například vytvářením vlastního obsahu.“86
Žůrek pak uvádí: „Ideou tohoto práva je umožnit uživatelům přechod mezi poskytovateli
služeb na sektorové úrovni, a tím zvýšit konkurenceschopnost.“87
Z výše uvedeného je evidentní, že toto právo se pracovněprávního prostředí příliš
nedotkne. Správci však musí mít znalost tohoto práva, aby mohli subjekt údajů náležitě
informovat.

5.8.8. Právo vznést námitku

Na základě článku 21 obecného nařízení má subjekt údajů také právo vznést námitku proti
zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace. Nulíčkův Praktický
komentář k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů uvádí: „Jedná se zejména o situace, kdy
subjekt údajů neměl možnost ovlivnit to, že jsou jeho údaje zpracovány, a zároveň se nejedná o
plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem, kdy je tato nemožnost obhajitelná. Subjekt
údajů má takto možnost vznést tři druhy námitek proti zpracování. Jsou to námitky proti:
-

zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

-

zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného
zájmu a nakonec

-

zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.“88

V pracovněprávním poměru se tak typicky právo vznést námitku příliš uplatňovat nebude.
Správce, včetně zaměstnavatele, však musí subjekty údajů na toto právo v souladu se zásadami
komunikace řádně upozornit.

5.8.9. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně
profilování

Úvodem této problematiky je potřeba zdůraznit, že se jedná o institut ochraňující proti
výhradnímu automatizovanému individuálnímu rozhodování o člověku v okamžiku, kdy
rozhodnutí má pro subjekt údajů právní účinky, nebo se ho obdobným způsobem významně
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dotýká. Pokud je tedy pouze část procesu prováděna bez účasti fyzické osoby, která se ho v některé
fázi účastní, nebo rozhodnutí nemá právní nebo významné účinky pro subjekt údajů, nelze toto
právo aplikovat.
Obecné nařízení v článku 22 stanovuje limity, kdy je rozhodování na základě algoritmu
přípustné, a stanovuje minimální záruky transparentnosti a obrany pro takový postup.
Automatizované rozhodování je povoleno, zejména pokud je nezbytné k uzavření nebo plnění
smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu
subjektu údajů. Pro tyto případy správce provede: „vhodná opatření na ochranu práv a svobod a
oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva
vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.“89
V přijímacím procesu by se tak jednalo o situaci, kdy by uchazeči zaměstnavateli zaslali
své osobní údaje (například životopis v předepsané automatizovaně zpracovatelné formě), a ty
byly následně automaticky pomocí informačních technologií zpracovány, uchazeči porovnáni na
základě předem daných algoritmů a vyřazeni, pokud nesplňují stanovená kritéria. Přes značnou
pokročilost digitálního světa a existenci umělé inteligence taková praxe není častá a
zaměstnavatelé dávají přednost osobnímu posouzení personalisty. Nelze však vyloučit její aplikaci
ve větším měřítku v budoucnu.
Pokud by zaměstnavatel skutečně využíval třídění životopisů na základě algoritmu, o
automatizované individuální rozhodování by se jednalo. Právní účinky sice pro uchazeče takové
rozhodnutí nemá, neexistuje totiž právní nárok na uzavření pracovního poměru, jedná se však o
rozhodnutí, která má významné účinky pro subjekt údajů. Právo by právo nebýt předmětem
automatizovaného individuálního rozhodování subjektu údajů v tomto případě svědčilo.90
Zaměstnavatel by si tak, pokud této praxe využívá, měl obstarat výslovný souhlas subjektu údajů
s rozhodováním na základě algoritmu.
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Závěr
Zpracovávání osobních údajů se nelze při životě ve společnosti 21. století vyhnout, přičemž
člověku často ani nemusí přijít na mysl, že ke zpracování jeho osobních údajů zrovna dochází a že
informace o jeho osobě jsou zrovna ukládány, či vyvolávány z nějaké databáze.
Vše začalo u papírových kartoték. Ty jsou hmotnou podobou databází, což jim zaručuje
nižší rizikovost ve smyslu případného nepozorovaného úniku dat. Je bezesporu obtížnější data
kopírovat manuálně, než je stáhnout do nějaké formy externí paměti či poslat pomocí elektronické
pošty.
Rozvoj informačních technologií mocně podpořený oběma světovými válkami, které
maximalizovaly snahy o technický pokrok, dal vzniknout prvním počítačům. Spolu s nimi začaly
vznikat i první databáze. Oboje se ve vzájemném vztahu postupně zdokonalovalo až do dnešního
stavu, který jistě není konečný. Vývoj databázových systémů a programovacích jazyků nadále
svižně pokračuje s tím, že dnes je při vývoji potřeba počítat také s účastí umělé inteligence a s
celkovým trendem automatizace.
Není divu, že při natolik překotném vývoji technologií právní rámec často zaostával. Právo
na ochranu osobních údajů bylo nejprve součástí práva na ochranu soukromí. Tak tomu bylo i
v mezinárodním právu, kde základy práva na ochranu soukromí jsou poprvé výraznějším
způsobem zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948. Za počátek vzniku
samostatného právního odvětví ochrany osobních údajů a jeho následné specializace lze považovat
Úmluvu 108. Ta položila základy definic klíčových institutů ochrany osobních údajů, jak je známe
dnes.
Na půdě Evropské unie je pak zlomovým předpisem týkajícím se ochrany osobních údajů
Směrnice 95/46/ES vytvořená na právním základě poskytnutém ochraně osobních údajů Smlouvou
o fungování Evropské unie. V práci opakovaně zmiňovaný prudký technologický pokrok však
způsobil, že i Směrnice přestala být vyhovujícím nástrojem poskytujícím subjektům zpracování
osobních údajů dostatečné právní záruky ochrany.
Zároveň z povahy zvoleného nástroje směrnice vyplývá, že při transpozici do národních
právních úprav mohlo dojít, a také skutečně došlo k rozdílům ve výsledné podobě právních úprav
napříč Evropskou unií. Proto bylo napříště jako forma právní úpravy zvoleno Evropským
zákonodárcem nařízení. Je to to poprvé, co je takto komplexní právní úprava řešena pomocí
nařízení, a poprvé, kdy se i laická veřejnost prakticky seznámí s přímou aplikací práva Evropské
unie. Výhody přijatého způsoby řešení jsou nasnadě, když správci, zpracovatelé, a nakonec i
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subjekty zpracování osobních údajů nemusí čelit při přeshraničních aktivitách rozdílům v právních
úpravách a mohou se spolehnout na právní povědomí nabyté ve svém domovském státě.
Pátá část práce je zaměřena na aplikaci obecného nařízení na proces přijímání zaměstnance.
Celý proces je popsán včetně variant, jak může probíhat. Autor se zabývá i zapojením externích
specializovaných společností pro nábor zaměstnanců, nebo dnes populárním využíváním
webových portálů.
Nejprve jsou identifikovány různé databáze vznikající v tomto procesu, aby si čtenář
aplikaci obecného nařízení snadněji spojil s úvodním výkladem o databázích, a snadněji se tak
v problematice zorientoval a uvědomil si skutečně konkrétní využití databází v popisované
proceduře. Dále autor rozebírá základní rámec povinností zaměstnavatelů, kde navazuje na výklad
o klíčových institutech obecného nařízení. Následně se práce zaobírá ochranou osobních údajů v
jednotlivých stadiích procesu přijímání zaměstnance. Podrobně je zde rozebráno, jaké údaje a
jakým způsobem může zaměstnavatel o uchazeči o zaměstnání shromažďovat, se zdůrazněním
přítomných rizik. Autor se pak blíže věnuje i povinností smazat osobní údaje po skončení
výběrového řízení.
Zmíněna je i problematika využívání externích společností specializovaných na nábor
nových zaměstnanců, která je rozebírána z pohledu ochrany osobních údajů s tím, že je zde
pamatováno na rozdělení rolí podle obecného nařízení. Stejně tak je popsána role webových
portálů, na kterých aktivně funguje trh práce, a jejich úkoly při ochraně osobních údajů.
Závěrem se práce věnuje ochraně osobních údajů z pohledu uchazečů o zaměstnání, když
představuje jednotlivá jejich práva, zamýšlí se nad jejich relevancí v náborovém procesu a
upozorňuje na konkrétní kroky, kterým by měl zaměstnavatel věnovat pozornost.
Zaměstnancům pověřeným náborem nových kolegů může práce přinést odpovědi na
některé jejich konkrétní otázky, především však může být vodítkem pro to, jaký přístup k ochraně
osobních údajů zvolit.
Zmíněný rozruch, který právní úpravu provází, je rozdmýcháván zejména informacemi o
pokutách, které správce osobních údajů mohou postihnout. Maximální částky sice jsou skutečně
vysoké, vždy se však posuzuje konkrétní případ a situace. Správcům osobních údajů tak autor při
jejich snaze o ochranu osobních údajů doporučuje zejména dodržování základních zásad, jak je
v relevantních částech práce popsáno včetně uvedení, na které konkrétní zásady by si správci
v daném případě měli dát zejména pozor. Čtenáři pokoušejícímu se aplikovat ochranu osobních
údajů v procesu přijímání zaměstnance autor práce doporučuje, aby se namísto slepé snahy o
„papírové“ dodržování ochrany za účelem uspokojení požadavků hrozící kontroly skutečně za
pomoci racionálního uvažování snažil minimalizovat zpracování osobních údajů a zároveň
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maximalizovat jejich ochranu. Informování subjektů údajů by pak mělo být samozřejmostí. Pokud
tak zaměstnavatel bude činit opravdu transparentním, jasným a srozumitelným způsobem,
odměnou mu bude nejen soulad s obecným nařízením, ale také nárůst sympatií v očích uchazečů
o zaměstnání.
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Role databází v procesu přijímání zaměstnance ve vztahu k GDPR
Abstrakt
S rozvojem databází a počítačů se objevila možnost automatizovaného zpracování dat tak,
jak ho v podobě vyspělých databází známe dnes. Během půl století přešla společnost od
papírových kartoték na plně automatický způsob manipulace s daty. To se samozřejmě přímo
dotýká i zpracovávaných osobních údajů. Na překotný vývoj ve světě informačních technologií
musela zareagovat i právní úprava ochrany osobních údajů, která byla zpočátku součástí práva na
ochranu soukromí. Práce se vývoji práva na ochranu osobních údajů nevěnuje izolovaně, ale právě
v kontextu vývoje informačních technologií a právní úpravu představuje v souvislosti se vznikem
zaměstnaneckého poměru, čímž nabízí čtenáři širší pochopení.
Cílem práce je odpovědět na bouřlivé reakce, které přijímání obecného nařízení za podpory
médií provázejí. Zejména pak má práce poskytnout čtenáři skutečné vodítko při aplikaci obecného
nařízení na proces přijímání zaměstnance v situaci, kdy ve veřejném prostoru vzniklo k obecnému
nařízení velké množství materiálů, které však práva a povinnosti formulují na velmi obecné úrovni
a při řešení konkrétní problematiky svým uživatelům neposkytují dostatečnou pomoc.
Autor práce proto čtenáře nejprve seznámí s klíčovými instituty a základními zásadami
ochrany osobních údajů, aby byla orientace v následujícím textu co nejpříjemnější. Následně je
nastíněn základní rámec povinností zaměstnavatele v návaznosti na základní zásady obecného
nařízení. Poté se autor věnuje naplnění cíle práce v podobě konkrétní aplikace obecného nařízení
na proces přijímání zaměstnance, který je zde prizmatem ochrany osobních údajů rozčleněn do
fází, a dále podle toho, zda zaměstnavatel činí nábor sám nebo využívá služeb specializované
externí společnosti. Práce pamatuje i na možnost využití populárních webových portálů, na kterých
se na trhu práce potkává nabídka s poptávkou. Čtenář je vždy upozorněn na to, v jaké pozici dané
subjekty vystupují, a na jaké své povinnosti by se měl především soustředit. Ve svém závěru se
práce věnuje jednotlivým právům uchazečů o zaměstnání s tím, že autor opět poskytuje zamyšlení
nad jejich relevancí v náborovém procesu.
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The role of databases in the recruitment process in relation to GDPR
Abstract
With the development of databases and computers, the possibility of automated data
processing has emerged as we know it in the form of advanced databases today. Within half a
century, the company switched from a paper file to a fully automatic way of manipulating data.
This of course directly affects the processing of personal data. The law on the protection of
personal data, which was initially part of the right to privacy, had to respond to the rapid
development in the world of information technology. Working with the development of the right
to protection of personal data is not addressed in isolation, but in the context of the development
of information technology, and thus states the whole legal framework in the context, thus offering
readers a wider understanding.
The aim of the work is to respond to the stormy reactions that accompany the adoption of
the general regulation with the support of the media world. In particular, to provide the reader with
a real guide in applying the general regulation to the recruitment process in a situation where a
large number of materials have been created in the public space, but they are kept at a very general
level and do not provide real help to their users when dealing with specific issues.
Therefore, the author of the work will first familiarize readers with the key institutes and
basic principles of personal data protection in order to make the orientation in the text as pleasant
as possible. It then outlines the basic framework of the employer's obligations following the basic
principles of the General Regulation. Then, the author devotes himself to fulfilling the purpose of
the work in the form of a specific application of the general regulation to the recruitment process,
which is divided into phases by the personal data protection prism, also depending on whether the
employer recruits himself or uses the services of a specialized external company. The work also
remembers the use of popular web portals where demand is on the labor market. A reader from the
ranks is always alerted to the position of the entity and what its responsibilities should concentrate
on. In doing so, the thesis in its conclusion deals with the individual rights of job seekers with the
fact that the author again provides a reflection on their relevance in the recruitment process.
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