
 

Legal Alert 
 
 

Skutečně mohou 
zaměstnavatelé bez omezení 
číst soukromé zprávy 
zaměstnanců? 

Evropský soud pro lidská práva („ESLP“) rozhodl dne 

12. ledna 2016 ve věci Bărbulescu proti Rumunsku tak, že 

právo zaměstnance na respektování rodinného a soukro-

mého života dle čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod („Úmluva“) nebylo porušeno, 

když jej zaměstnavatel propustil z důvodu soukromé 

chatové korespondence v pracovní době. 

V reakci na toto rozhodnutí se objevila v tisku řada článků 

interpretujících toto rozhodnutí tak, že zaměstnavatele již 

nic neomezuje ve čtení soukromých zpráv zaměstnanců. 

Takový – zjednodušující – závěr však nelze z rozhodnutí 

v žádném případě dovodit, a proto nadále doporučujeme 

zaměstnavatelům, aby byli ve vztahu k soukromí svých 

zaměstnanců a monitorování jejich aktivit opatrní a do-

držovali zásadu přiměřenosti. 

Důvody rozhodnutí 

• Pan Bărbulescu byl zaměstnán rumunskou společ-

ností jako inženýr odpovědný za prodej. Na pokyn 

svého zaměstnavatele si zřídil účet v aplikaci Yahoo 

Messenger za účelem vyřizování požadavků klientů. 

• Zaměstnavatel mu v létě 2007 oznámil, že zjistil po-

užívání tohoto účtu k soukromým účelům v rozporu 

s vnitřními předpisy. Zaměstnanec písemně odpově-

děl, že účet používal pouze ke komunikaci s klienty, 

načež mu zaměstnavatel předložil 45stránkový zá-

znam jeho soukromé korespondence a rozvázal s ním 

pracovní poměr. 

• Pan Bărbulescu se proti výpovědi bránil soudní ces-

tou s tím, že výpověď byla založena na porušení jeho 

práva na ochranu soukromí. U rumunských soudů ne-

uspěl, proto v roce 2008 podal stížnost k ESLP. 

• Soudci ESLP (s výjimkou jednoho disentujícího) do-

spěli k závěru, že čl. 8 Úmluvy nebyl porušen. Při-

hlédli přitom k následujícím skutečnostem: 

o stát splnil své povinnosti vyplývající z Úmluvy; ru-

munské soudy věc řádně posoudily, 

o zaměstnavatel zjišťoval obsah konverzace až na 

základě tvrzení zaměstnance, že účet používal 

výhradně k pracovním účelům,  

o zaměstnanec byl předem upozorněn, že jeho 

zprávy by mohly být sledovány,  

o vnitřní předpisy striktně zakazovaly používání po-

čítačů zaměstnavatele k soukromým účelům, 

o zaměstnavatel postupoval v rámci svých discipli-

nárních pravomocí daných zákoníkem práce, 

o zaměstnavatel prošel pouze zprávy v Yahoo Mes-

sengeru a žádné další dokumenty zaměstnance – 

monitoring tedy byl omezený a přiměřený, 

o je právem zaměstnavatele ověřovat si, zda za-

městnanci využívají pracovní dobu k plnění svěře-

ných pracovních úkolů. 

České právo a judikatura 

• Dle § 316 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci ne-

smějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou 

osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky za-

městnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho te-

lekomunikační zařízení. Dodržování tohoto zákazu je 

zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kon-

trolovat. 



• Nejvyšší soud ČR v podobném případě v roce 2012 

rovněž rozhodl v neprospěch zaměstnance (rozhod-

nutí sp. zn. 21 Cdo 1771/2011). Za platné prohlásil 

okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu roz-

sáhlého navštěvování nepracovních internetových 

stránek v pracovní době.  

Důsledky pro společnosti v ČR 

• Rozhodnutí koresponduje se současným trendem na-

staveným Nejvyšším soudem ČR – větší přísnost vůči 

zaměstnancům zneužívajícím prostředky zaměstna-

vatele a posouzení rozvázání pracovního poměru 

z těchto důvodů jako platného.  

• Právní závady při získávání důkazu sice nemusejí au-

tomaticky vylučovat použití důkazu v soudním řízení, 

avšak zaměstnavateli za sledování zaměstnanců v 

rozporu se zásadou proporcionality může hrozit po-

stih. 

• Důležitým mantinelem v tomto směru je rovněž ús-

tavně zaručené právo na ochranu listovního tajemství 

a tajemství jiných písemností a záznamů. 

• Poškozený zaměstnanec by se mohl soudně domáhat 

přiměřeného zadostiučinění za porušení svého práva 

na soukromí dle občanského zákoníku.  

• Pravidla pro kontrolu elektronické komunikace za-

městnanců jasně vymezil ve svých starších stanovis-

cích také Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“). 

Dle nich zaměstnavatel není oprávněn sledovat, mo-

nitorovat a zpracovávat obsah korespondence svých 

zaměstnanců. Pokud to odůvodňuje podezření ze zne-

užití pracovních prostředků, smí pouze sledovat po-

čet došlých a odeslaných e-mailů, případně včetně 

hlavičky. Tato činnost je zpracováním osobních údajů 

zaměstnance a je tedy nezbytné dodržovat všechny 

zákonem o ochraně osobních údajů stanovené povin-

nosti. Soukromý e-mail zaměstnance smí zaměstna-

vatel otevřít a přečíst pouze výjimečně, v zájmu 

ochrany svých práv, především jestliže je zřejmé, že 

se jedná o pracovní e-mail a z objektivních důvodů, 

jako je např. dlouhodobá nemoc zaměstnance.  

• Za porušování povinností při zpracování osobních 

údajů hrozí zaměstnavatelům ze strany ÚOOÚ po-

kuta. V legislativním procesu je rovněž novela zákona 

o inspekci práce, která má zakotvit možnost sankcio-

novat zaměstnavatele za narušování soukromí za-

městnanců pro inspekci práce. 
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Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány 

na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků 

získaných v době, kdy byl tento text dán do tisku. 

Nicméně konkrétní informace vztahující se k tématům 

uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány 

dříve, než na jejich základě bude učiněno jakékoliv roz-

hodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu současně 

nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní proble-

matiky a veškerých možných konsekvencí. Dále si dovo-

lujeme poznamenat, že na některé záležitosti v tomto 

bulletinu uváděné existují různé právní názory z důvodu 

nejednoznačnosti příslušných ustanovení. Nelze proto 

vyloučit, že v budoucnu převáží jiný než námi uváděný 

výklad. 

 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, 
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nebo níže uvedené advokáty týmu Weinhold Legal: 
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