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Zpracování osobních údajů zaznamenalo v důsledku rozvoje společnosti 
v posledních letech rapidní vývoj, co se týká rozsahu i prostředků k němu 
využívaných, což se samozřejmě dotklo i pracovněprávní oblasti, v níž 
je přirozenou a zároveň nedílnou součástí vztahů vznikajících mezi za-
městnavateli a zaměstnanci při výkonu závislé práce.

V nedávné minulosti, ještě ani ne před pár desítkami let, bylo zpraco-
vání osobních údajů zaměstnanců vcelku jednoznačně ohraničeno, jelikož 
se jejich osobní údaje zpracovávaly prakticky výhradně ke mzdovým a úzce 
souvisejícím účelům, a to navíc výhradně v manuální evidenci, u níž nehro-
zila rizika, která se vyskytují v dnešním digitálním globalizovaném světě.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců pro mzdové a související účely 
přetrvává samozřejmě i dnes, ovšem jak pro tyto, tak i pro nové účely, které 
se objevily vývojem společnosti, jsou v pracovněprávní oblasti využívány 
moderní prostředky, jež s sebou nesou zvýšené riziko zásahu do soukromí 
zaměstnanců při zpracování osobních údajů, ať už se jedná např. o samot-
nou výpočetní techniku nahrazující manuální personální evidenci, anebo 
třeba i o GPS lokátory, kamerové systémy, identifikační systémy pracující 
na bázi otisku prstu atd. Mezi nové účely zpracování osobních údajů za-
městnanců patří např. zpracování osobních údajů pro poskytování bene-
fitů a zapojení třetích subjektů do jejich poskytování, využívání  fotografií 
zaměstnanců, např. v informačním systému či na internetových stránkách 
zaměstnavatele, nebo jednotná personální politika mateřské společnosti 
projevující se předáváním osobních údajů zaměstnanců do zahraničí, kdy 
mnozí personalisté často stojí před neúměrnými požadavky mateřských spo-
lečností předat veškerou personální evidenci, nejčastěji ve formě zpřístupnění 
celého personálního systému, či naopak povinně využívat personální systém 
poskytovaný mateřskou zahraniční společností. Nejnověji ochrana osob-
ních údajů zaměstnanců nabyla na důležitosti také v souvislosti se zpraco-
váváním jejich osobních údajů pro účely předcházení pandemie covidu-19.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců je tak v současné době daleko 
komplexnější a s nutností aplikovat Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR), které představuje aktualizovaný rámec pravidel pro zpra-
cování osobních údajů, logicky vyvolává mnohé otázky či obavy ze strany 
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personalistů nebo osob, které mají na starosti zajištění souladu zpracování 
osobních údajů (nejen) zaměstnanců.

Zajištění souladu zpracování osobních údajů zaměstnanců ze strany 
zaměstnavatele s příslušnými právními předpisy, tedy jak (především) se zá    -
koníkem práce a dalšími předpisy z oblasti pracovního práva, tak od 25. květ -
 na 2018 s GDPR, je o to důležitější, že jde o zpracování osobních údajů 
prováděné subjektem, který je v daném vztahu tradičně považován za sil-
nější stranu, což se odráží i v některých přístupech při zpracování osobních 
údajů, jimž se věnuje tato publikace.

V současné době je nezbytné, aby i v menších či středních organiza-
cích existovala osoba, která bude dbát na soulad zpracování osobních 
údajů zaměstnanců, nebo i zároveň zákazníků – fyzických osob a dalšího 
prováděného zpracování osobních údajů. V těchto organizacích, které ne-
mají právní tým nebo pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou většinou 
za soulad, především co se týká zpracování osobních údajů zaměstnanců, 
organizačně odpovědní personalisté či účetní. Ti musí aplikovat jak obecný 
předpis, kterým GDPR je, tak i další právní předpisy na konkrétní zpraco-
vání, což nemusí být vždy jednoduché. Zajištění bezproblémového a trans-
parentního zpracování osobních údajů zaměstnanců je neopomenutelnou 
částí při získávání jejich důvěry.

Tato publikace si proto klade za cíl poskytnout personalistům a účet-
ním, ale i dalším osobám, které přicházejí do styku s osobními údaji za-
městnanců, nezbytné znalosti o zpracování osobních údajů podle GDPR 
(První část – výklad GDPR s důrazem na personální oblast, poskytující 
nezbytný, základní, vhled do zpracování osobních údajů) a také jim po-
skytnout odpovědi na otázky vyplývající z různých životních situací, se kte-
rými se během své činnosti setkávají (Otázky a odpovědi – druhá část), 
a to i ve vztahu k zákonům primárně upravujícím vztah mezi zaměstna-
vateli a zaměstnanci tak, aby mohli při zajišťování personální činnosti 
a s ní souvisejícího nezbytného zpracování osobních údajů zaměstnanců 
vykonávat tuto činnost bez obav z postihu zaměstnavatele nebo Úřadu pro 
ochranu osobních údajů či stížností zaměstnanců.

Pro řádné nastavení zpracování osobních údajů je důležité znát i do-
zorovou praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového 
úřadu, proto druhé, aktualizované, vydání této publikace přináší navíc 
i příklady z této praxe ve vztahu k pracovněprávní oblasti, což ještě více 
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napomůže odpovědným zaměstnancům správně nastavit zpracování osob-
ních údajů zaměstnanců.

Přeji Vám, aby pro Vás byla tato publikace cenným zdrojem informací 
o GDPR. Při jeho aplikaci mějte vždy na paměti základní pravidlo, že zpra-
cování osobních údajů má sloužit lidem, nikoliv naopak.

Děkuji Michálkovi, Simonce a rodičům za radost a podporu v životě.

JUDr. Jiří Žůrek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 
Od května 2010 do března 2021 působil na Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, z toho mimo jiné šest let jako ředitel Odboru konzultačních agend 
a rok a půl jako ředitel Odboru dozoru. Od počátku svého působení na Úřadu 
se zabýval stížnostní a konzultační agendou, včetně jejího přímého výkonu 
ve formě posuzování a vyhodnocování přijatých podnětů a poskytování 
stanovisek správcům, subjektům údajů a dalším zainteresovaným osobám 
v oblasti zpracování osobních údajů, a posléze se věnoval koordinaci a me-
todickému vedení dozorové činnosti Úřadu v prvním stupni a rozhodoval 
ve správních řízeních vedených v prvním stupni s odpovědnými subjekty. 
Od dubna 2018 je držitelem certifikátu CIPP/E Mezinárodní asociace profe-
sionálů v oblasti ochrany soukromí.
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Tato a následující kapitoly této části obsahují nejdůležitější informace 
o GDPR, které byste měli znát, abyste mohli tento předpis úspěšně apliko-
vat nejen v personální praxi, ale analogicky i na jiná zpracování, která za-
městnavatel, jakožto správce osobních údajů, provádí, přičemž při výkladu 
je důraz maximálně kladen na jejich vazbu k pracovněprávní oblasti. Byť 
otázky a odpovědi v druhé části této publikace přinášejí okamžité odpovědi 
na konkrétní otázky využitelné pro rychlé vyřešení problému, doporučuji 
pro úplné pochopení GDPR a jeho smyslu přečíst i tuto výkladovou část, 
jelikož i ta již obsahuje velmi mnoho cenných informací k personální ob-
lasti, na základě kterých si vytvoříte celkový obrázek o řešené problema-
tice, což vám rovněž pomůže v tom, abyste sami nalézali odpovědi na vámi 
či zaměstnanci kladené otázky a řešené problémy. Ostatně zajištění sou-
ladu zpracování osobních údajů zaměstnanců není otázkou získání jedné 
odpovědi (byť v určitém okamžiku získání rychlé odpovědi může být žá-
doucí), ale představuje soustavnou a cíle vědomou činnost, k níž je nutné 
znát i širší souvislosti.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dub-
 na 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jak zní celý název (dále jen 
„GDPR“), představuje aktualizovaný obecný právní rámec zpracování 
osobních údajů v Evropské unii.

GDPR není revolucí, jak se mnohdy o tomto předpise hovořilo, ale v zá-
kladech kontinuálně navázalo na jeho předchůdkyni – směrnici 95/46/ES1),  
která byla v českém prostředí provedena zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů. Protože se dá přeneseně říci, že GDPR je v zá-
kladech kontinuitní i se zákonem o ochraně osobních údajů (již zrušeným), 
lze tudíž konstatovat, že pro toho, kdo dodržoval pravidla zakotvená v zá-
koně o ochraně osobních údajů, nemohlo GDPR představovat revoluci, ale 
spíše jen evoluci reagující na současný stav společnosti a techniky.

1) Celým názvem směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. říj- 
na 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů. Byla přijata v roce 1995, proto její text nemohl být 
poplatný současné době a muselo dojít k revizi pravidel zpracování osobních údajů 
v Evropské unii. Výsledkem revize je GDPR, které tuto směrnici nahradilo.
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 Chytrý personalista
 ✓ 

-
-

 ✓ 

 ✓ 
-

 ✓ 

 Relevantní ustanovení

Po výkladu pojmu osobního údaje je nutné pochopit i pojem zpracování, aby 
bylo možné správně aplikovat GDPR z hlediska jeho věcné působnosti, pro-
tože to se vztahuje na zpracování osobních údajů. Na  zpracování informací, 
které nejsou osobními údaji, se GDPR nevztahuje. GDPR se nevztahuje ani 
na nakládání s osobními údaji jiným způsobem, než je jejich zpracování.

Podle definice GDPR se zpracováním osobních údajů rozumí jaká-
koliv operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji 
nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných 
postupů, jako jsou shromáždění, zaznamenání, uložení, vyhledání, zpří-
stupnění přenosem atd. Aby se jednalo o zpracování, musí být přítomna 
systematičnost operací zpracování, tj. na nahodile shromážděné osobní 
údaje, nejsou-li dále předmětem zpracování, se GDPR nevztahuje15).

15) Například nevyžádaný životopis – viz otázka 1.9.
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-
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-
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-

-
-
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Osobní údaje zaměstnanců zpracovává zaměstnavatel zpravidla sám pro-
střednictvím vlastních zaměstnanců (kteří, jak jsme si již vysvětlili, nejsou 
ani správci, ani zpracovatelé) a vlastními prostředky. V mnoha případech 
však zaměstnavatel nemusí disponovat dostatečnými personálními ani dal-
šími prostředky ke zpracování osobních údajů a v takovém případě, aby 
mohl zpracování provádět, si musí najmout externí subjekt, aby pro něj 
osobní údaje na základě jeho pokynů zpracovával. Stejně tak může jakýko-
liv správce dojít k názoru, že externí subjekt pro něj provede zpracování lev-
něji, než pokud by jej prováděl vlastními silami. V takových případech jde 
o vztah správce a zpracovatele. Jeho podstatou je, že zpraco vatel na pokyn 
správce provádí s osobními údaji správcem stanovené operace zpracování, 
které mu za tím účelem poskytl.

Za učebnicový případ vztahu správce a zpracovatele v personální oblasti 
se považuje využití externí mzdové účtárny ke zpracování mezd zaměst-
navatelem. Ta, na základě pokynů zaměstnavatele, zpracovává osobní údaje 
pro zaměstnavatele, jejichž zpracování by si jinak musel provádět vlastními 
zaměstnanci a prostředky. Externí mzdová účtárna je tudíž vůči zaměst-
navateli, který si ji najal, zpracovatelem. Musíme mít však stále na paměti, 
že externí mzdová účtárna bude mít zpravidla také vlastní zaměstnance, 
přičemž vůči těmto vlastním zaměstnancům je v pozici správce.

Nejlepší výtahy, s. r. o.  
(správce) osobních 

údajů vlastních 
 zaměstnanců

Externí mzdová účtárna

Zpracovatel 
osobních údajů 
zaměstnanců 

správce Nejlepší 
výtahy, s. r. o.

Správce osobních 
údajů vlastních 
zaměstnanců

V jiných případech se může jednat v pozici zpracovatele o IT posky-
tovatele služeb (cloudu apod.), který na základě pokynů správce provádí 
s osobními údaji cílené operace (zálohuje na vlastních úložištích nebo úlo-
žištích zaměstnavatele, či provádí jiné operace s osobními údaji). Zpraco-
vatelem však není pouhý poskytovatel (prodejce) účetního či personálního 
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pokud zpracování pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody 
subjektů údajů, zpracování není příležitostné nebo zahrnuje zpracování 
zvláštních kategorií osobních údajů či osobních údajů týkajících se roz-
sudků v trestních věcech. 

Jelikož zpracování osobních údajů v rámci personální agendy ze své po-
vahy není nikdy příležitostné, nelze výjimku z povinnosti vést záznamy 
o činnostech zpracování pro organizace s méně než 250 zaměstnanci 
uplatnit.

Záznamy musí být v případě potřeby aktualizovány.

VZOR možného základního záznamu o činnostech zpracování pro perso-
nální agendu u správce:

Záznam o činnostech zpracování – PERSONÁLNÍ AGENDA

Verze záznamu 1.1

Tento záznam je účinný od 1. 4. 2022. Nahrazuje verzi 
1.0 ze dne 25. 5. 2018.

Správce Nejlepší výtahy, s. r. o. 
Pracovní 2019 
110 00 Praha 1
IČ: 12345678
kontaktní osoba: JUDr. Jiří Pracant

Účel zpracování Nábor zaměstnanců, včetně nabídek vhodných  pracovních 
pozic v budoucnu, vedení mzdové, personální a souvise-
jící agendy s uskutečňováním základního pracovněpráv-
ního vztahu, uskutečňování jednotné personální politiky 
s mateřskou společností, poskytování benefitů zaměst-
nancům, účast zaměstnavatele ve veřejných soutěžích, 
ochrana majetku kamerovým systémem (pro ten existuje 
samostatný záznam).

Právní důvody 
zpracování

Článek 6 odst. 1 písm. a), b), c), f) GDPR*)

*) V záznamech je vhodné podrobněji rozlišit, jaké právní dů-
vody jsou využívány pro konkrétní účely. Například článek 6 
písm. a) GDPR pro vyslovení souhlasu uchazečů pro uchování 
životopisu na 2 roky pro další možné nabídky v budoucnu.
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Vznesení námitky neznamená automaticky povinnost přestat osobní 
údaje pro daný účel zpracovávat. Správce však musí pro další zpracování 
prokázat závažné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo 
právy subjektu údajů. Musí se tedy námitkou řádně zabývat a pro další zpra-
cování dostatečně zdůvodnit závažné důvody pro zpracování. V případě, 
že jsou osobní údaje výlučně zpracovávány na základě „oprávněných zájmů 
správce“ a subjekt údajů úspěšně vznese námitku proti zpracování, vzniká 
právo na výmaz a v souladu s článkem 17 odst. 1 písm. c) GDPR je povin-
ností osobní údaje zlikvidovat, resp. je pro tento účel přestat zpracovávat, 
pokud jsou tytéž osobní údaje využívány i pro další účely (např. pro plnění 
zákonem stanovených povinností).

 Příklad  Zaměstnanec vznese námitku proti rozsahu předávaných osobních 
údajů zaměstnanců mateřské společnosti. Nelíbí se mu, že jsou mateřské spo-
lečnosti předávány veškeré osobní údaje, které zaměstnavatel o zaměstnanci 
zpracovává. Na základě vznesené námitky se zaměstnavatel zaměří i na rozsah 
předávaných osobních údajů a zjistí, že takto široký rozsah předávaných osob-
ních údajů nesplňuje požadavky zásady minimalizace, tj. předávat osobní údaje 
pouze v nezbytném rozsahu pro splnění účelu. Proto učiní kroky k tomu, aby byl 
rozsah předávaných osobních údajů mateřské společnosti omezen pouze na ne-
zbytnou míru, a to nejen u zaměstnance, který vznesl námitku, ale i u ostatních. 
Zredukovaný rozsah již bude adekvátní pro naplnění závažných oprávněných 
důvodů pro předání osobních údajů mateřské společnosti (jméno, příjmení, 
kontaktní údaje, pracovní zařazení, mzdové náklady apod.). 

Poznámka: Příklad se týká případu, kdy jsou osobní údaje mateřské společnosti 
předávány jako dalšímu správci, nikoliv jako zpracovateli. Proti zpracovateli, 
resp. využití zpracovatele, vznést námitku tak, jak je v článku 21 GDPR konci-
pována, nelze.

Vznést námitku lze i proti přímému marketingu, tj. pokud správce šíří, 
typicky vůči svým zákazníkům, obchodní sdělení (po e-mailu či  poštou), 
může adresát vznést námitku proti takovému přímému marketingu 
a správce je povinen s přímým marketingem vůči adresátovi přestat, což 
GDPR i výslovně zmiňuje. Viz také otázka 2.21 týkající se zasílání firemního 
časopisu zaměstnancům.



106

V případě předávání osobních údajů do třetích zemí ale navíc přistu-
puje specifická okolnost, která musí být splněna, ať už se jedná o předávání 
správce–zpracovatel, nebo správce–správce. Je to požadavek na institucio-
nální zabezpečení osobních údajů v zemi, do které mají být předávány. 
Jednoduše řečeno, zájem je, aby osobní údaje nebyly předávány z vysoce 
chráněné oblasti (místní působnost GDPR) do oblasti, ve které by osobní 
údaje nebyly vůbec chráněny, resp. právní řád by jim  nepřisuzoval 
 adekvátní ochranu. Proto GDPR stanoví podmínky, za kterých mohou být 
osobní údaje předávány do třetích zemích, aby byl zajištěn  požadavek 
na jejich institucionální ochranu. Tyto podmínky tedy musí být před pře-
dáním osobních údajů do třetích zemí splněny, ať už jde o předání zpraco-
vateli, nebo dalšímu správci. Těmto aspektům, které se týkají jak předávání 
správce (dceřiná společnost) – správce (mateřská společnost)55), tak i předá-
vání ve vztahu správce (dceřiná společnost) – zpracovatel (mateřská společ-
nost)56), se budou věnovat další části této kapitoly. 

Nejjednodušší situace panuje u předávání osobních údajů v rámci zemí, 
které jsou členy Evropské unie, resp. zemí z Evropského hospodářského 
prostoru (EHP)57). GDPR v článku 1 odst. 3 stanoví, že volný pohyb osob-
ních údajů v Evropské unii není z důvodu ochrany fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán. Takové 
ustanovení je logické, jelikož tam, kde platí stejný právní rámec (GDPR), 
existuje i stejná ochrana, a proto není nutné klást z důvodu institucionální 
bezpečnosti osobních údajů omezení.

Složitější situace nastává u předávání osobních údajů do států mimo Evrop -
skou unii (resp. EHP), tj. do třetích zemí. Zatímco u členských zemí 
 Evropské unie si můžeme být jisti, že každá tato země poskytuje osobním 
údajům adekvátní ochranu, a proto není nutné ochranu „dozajišťovat“, 

55) Například pokud dceřiná společnost předává adekvátní rozsah zaměstnanců mateř-
ské společnosti pro výkon jednotné personální politiky.

56) Například pokud je mateřská společnost využívána jako zpracovatel osobních údajů 
zaměstnanců dceřiné společnosti.

57) Kromě států Evropské unie je možné bez dalšího předávat osobní údaje i do Norska, 
Lichtenštejnska a na Island.
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Příklad informace ohledně kamerového systému formou piktogramu v pro-
storách zaměstnavatele:

PROSTOR JE STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM  
SE ZÁZNAMEM  

Správce: Nejlepší výtahy, s. r. o., IČ: 12345678
Získat podrobnější informace o kamerovém sytému a uplatnit práva je možné 
na e-mailu kamery@nejlepsivytahysro.cz nebo intranetu68), případně u bez -
pečnostního technika (tel., e-mail).

Samolepky s piktogramy lze koupit v papírnictví či na internetu. Neexis-
tuje jejich přesně stanovená podoba, měly by pouze obsahovat základní ne-
zbytné náležitosti, tj. informaci o monitorování, kdo je provozovatel a kde 
lze získat podrobnější informace a uplatnit práva.

-

-

-
-

Jak vidno z výše uvedeného výňatku kontrolního protokolu Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, kontrolující se při kontrole kamerového systému 
zaměřují i na řádné označení monitorovaných prostor. Správné označení 
takových prostor tak předejde možnému konstatování porušení GDPR 
ze strany správce.

68) Pokud by se jednalo o označení prostor, kam má přístup i veřejnost, je nutné rozšířit 
kontaktní údaje na zdroj informací např. o hlavní vrátnici nebo webové stránky, a na-
opak odstranit informaci o intranetu.
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Ve shora uvedeném výňatku z kontroly vyhodnotili kontrolující zís-
kané informace tak, že kontrolovaná osoba neporušila podmínky GDPR 
ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rámci uchovávání výpisů z Rejst-
říku trestů u konkrétních profesí.

 Rychlá odpověď  Taková informace by měla být od uchazečů zjišťována 
jen v případě, kdy to odůvodňuje povaha vykonávané práce a je-li takový 
požadavek přiměřený. Pokud je již uchazeč vybrán, tj. je již fakticky přijí-
mán do zaměstnání, je zaměstnavatel naopak povinen zjistit, zda se nový 
zaměstnanec nenachází v exekuci. Tato povinnost vyplývá z § 294 zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Někteří zaměstnavatelé mají tendenci od uchazečů plošně zjišťovat, zdali 
se nachází v exekuci. Důvodem je zejména snaha předejít administrativ-
nímu zatížení, ke kterému v souvislosti se zaměstnancem v exekuci  do chází, 
zvláště pokud se u zaměstnavatele vyskytne takových zaměstnanců více.

Při odpovídání na položenou otázku, tedy zda může zaměstnavatel 
od uchazečů zjišťovat, nenachází-li se v exekuci, musíme vycházet z § 30 
odst. 2 zákoníku práce, který stanoví, 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. A dále vzít v úvahu 
§ 316 odst. 4 písm. b) zákoníku práce, který umožňuje požadovat informace 
o majetkových poměrech, pouze je-li pro to dán věcný důvod spočívající 
v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přimě-
řený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní 
předpis.

Údaj o exekuci bezprostředně nesouvisí s uzavřením pracovní smlouvy, 
jelikož pro zaměstnavatele jsou pro uzavření smlouvy s uchazečem pri-
márně podstatné informace mající vztah k předpokládané pracovní činnosti 
(zejména dostatečné vzdělání, praxe, kvalifikace). Pouze v případě, kdy 
by byl u zaměstnavatele dán věcný důvod spočívající v povaze práce, 
která má být vykonávána, a tento požadavek by byl přiměřený, by bylo 
možné tento údaj zjišťovat. Důvodem však nemůže být „předcházení ad-
ministrativním nárokům“.
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zaměstnancům, resp. aby si nepočínal tak, že svým neopatrným jednáním 
zpřístupní informace jiným podřízeným, kteří by mohli spatřit výplatní 
pásky jiných.

 Rychlá odpověď  Pokud je pro poskytování benefitu nezbytné předat 
osobní údaje zaměstnanců, jde o dva rozdílné správce, kteří osobní údaje 
využívají pro jimi stanovené účely. Poskytovatel benefitu není v pozici 
zpracovatele.

Zaměstnavatel může zaměstnancům zajišťovat různé druhy benefitů. Ně-
které benefity však z povahy věci předpokládají předání osobních údajů 
zaměstnanců poskytovateli, a to kvůli prokázání zaměstnaneckého vztahu, 
který opravňuje k čerpání benefitu, jenž zaměstnavatel u jeho poskyto-
vatele platí. Nejčastěji jde o předávání seznamu zaměstnanců, kteří jsou 
oprávněni benefit čerpat. Na základě tohoto seznamu poskytovatel benefitu 
na místě ověří, zda jde o osobu, které má umožnit vstup zdarma či se sle-
vou. Údaje tak využívá pro vlastní účely, a je proto v pozici správce osobních 
údajů. Poskytovatel benefitu je tedy dalším správcem osobních údajů, niko-
liv zpracovatelem pro zaměstnavatele. Předávání osobních údajů se bude 
dít na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby (benefitu) zaměst-
nancům zaměstnavatele.

 
 

 Rychlá odpověď  Nikoliv, jde o nezbytné zpracování osobních údajů pro 
splnění smlouvy či právní povinnosti správce.

S rozmachem různých benefitních programů, které nejsou poskytovány 
samotným zaměstnavatelem, vzniká otázka, zdali zaměstnavatel potře-
buje souhlas zaměstnanců se zpracováním osobních údajů pro účely pře-
dání nezbytných osobních údajů poskytovateli benefitu. 
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Skončením základního pracovněprávního vztahu dochází k útlumu účelů, 
pro které byly osobní údaje zaměstnavatelem zpracovávány, a vesměs jsou 
dále využívány pouze pro vypořádání práv a povinností a pro povinné ucho-
vání dokumentů po stanovenou dobu98). Relevantní dokumenty s osobními 
údaji budou také uchovávány k hájení práv zaměstnavatele, resp. k případ-
nému doložení, že dostál v průběhu či po skončení základního pracovně-
právního vztahu svým povinnostem (pracovní smlouva, výpověď).

Zpravidla dochází k pozbytí právního důvodu „plnění smlouvy“, le-
daže by i po skončení základního pracovněprávního vztahu vyplývaly 
např. z pracovní smlouvy určité povinnosti (např. konkurenční doložka).

Ty dokumenty, které je nutné po skončení základního pracovněprávního 
vztahu uchovávat, či je bude zaměstnavatel uchovávat z vlastního rozhod-
nutí pro ochranu svých práv, je nutné bezpečně uložit, tj. z hlediska jejich 
ochrany nadále udržovat adekvátní standard zabezpečení.

 

 Rychlá odpověď  Ne, osobní spis obsahuje i relevantní dokumenty (osob-
 ní údaje), které je zaměstnavatel ze zákona povinen či oprávněn z důvodu 
ochrany svých práv uchovávat i po skončení základního pracovněprávního 
vztahu. Nepotřebné dokumenty/osobní údaje je však nutné v přiměřené 
době po ukončení pracovního poměru zlikvidovat.

Osobní spis zaměstnance obsahuje podle § 312 odst. 1 zákoníku práce jen 
písemnosti (osobní údaje), které jsou nezbytné pro výkon práce v pracov-
ním poměru či na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní  poměr.

Skončením pracovního poměru pozbývají některé dokumenty v osobním 
spise relevanci a již nejsou z pohledu zaměstnavatele potřebné. Nepotřebné 
dokumenty by tak měly být po skončení základního pracov ně právního 
vztahu zlikvidovány. Naopak některé dokumenty jsou i po skonče  ní pra-
covního vztahu nadále relevantní, resp. jejich uchování přímo nařizují zá-
kony, a lze je zlikvidovat až po uplynutí stanovené doby. K likvidaci povinně 
uchovávaných dokumentů po skončení základního pracovněprávního 

98) Viz kapitola 8.
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