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Záujmom zamestnávateľa 
je monitorovať 
zamestnancov.

Monitorovaním ale
zamestnávateľ zasahuje do 

práva na súkromie
zamestnancov.



3

• zamestnávateľ kontroluje zamestnancov v 
priebehu pracovného času, aby:

 zabezpečil kvalitné využívanie pracovného 

času a teda aj kvalitný výkon práce

 zabezpečil dodržiavanie pracovnej disciplíny

 ochránil svoj majetok (aj proti zvyšovaniu

nákladov, napr. preťažovanie  komunikačných 

sietí)

 zamedzil možnému úniku informácií

 predchádzal škodám

Záujmy zamestnávateľa
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• článok 7 Charty základných práv
Európskej únie

„každý má právo na rešpektovanie

svojho súkromného a rodinného života,

obydlia a komunikácie.“

• článok 8 ods. 1 Dohovoru o 
ľudských právach a základných 
slobodách

„každý má právo na rešpektovanie

svojho súkromného a rodinného života,

obydlia a korešpondencie.“

Právo na súkromie
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• článok 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej 
republiky

„Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia 
je zaručená. Obmedzená môže byť len 
v prípadoch ustanovených zákonom.“

• článok 22 ods. 1 Ústavy Slovenskej 
republiky

„Listové tajomstvo, tajomstvo
dopravovaných správ a iných
písomností a ochrana osobných údajov
sa zaručujú.“

Právo na súkromie
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• § 11 Občianskeho zákonníka

„Fyzická osoba má právo na ochranu svojej

osobnosti, najmä života a zdravia,

občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj 

súkromia, svojho mena a prejavov osobnej

povahy.“

• § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka

„Písomnosti osobnej povahy, podobizne,

obrazové snímky a obrazové a zvukové

záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo

jej prejavov osobnej povahy sa smú

vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.“

• zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení

Právo na súkromie
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• priestor slúžiaci na vykonávanie obvyklej
profesie, akým je podnikový priestor alebo
kancelária = chránený ako obydlie
(rozhodnutie Niemietz z roku 1992)

• právo na rešpektovanie súkromia =
redukované, ak jednotlivec sám dáva svoj
súkromný život do kontaktu s verejným
životom, napr. v pracovnej oblasti
(rozhodnutie Brüggemann a Scheuten proti
Spolkovej republike Nemecko z roku 1977)

• telefonický rozhovor je súčasťou pojmu 
„korešpondencia“ a „súkromný život“
(rozhodnutie Klass a iní proti Spolkovej
republike Nemecko z roku 1978)

Právo na súkromie
v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
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• súkromná korešpondencia nestráca svoj
súkromný charakter, ani keď je posielaná z 
pracoviska (rozhodnutie Halford proti
Spojenému kráľovstvu z roku 1989)

• telefonáty realizované zo služobných
telefónov sú kryté základným právom
garantujúcim ochranu súkromia a
korešpondencie (rozhodnutia Halford proti
Spojenému kráľovstvu z roku 1997 a Amann
proti Švajčiarsku z roku 2000)

• súkromie do istej miery zahŕňa aj právo na 
vytváranie a rozvíjanie vzťahov s ďalšími 
ľudskými bytosťami (taktiež rozhodnutie 
Niemietz)

Právo na súkromie
v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
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článok 11 základných zásad ZP

Zamestnávateľ môže o zamestnancovi 
zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s 
kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami 
zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné 
z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má 
vykonávať, vykonáva alebo vykonával. 
Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov
spočívajúcich v osobitnej povahe činností 
zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca 
na pracovisku a v spoločných priestoroch 
zamestnávateľa tým, že ho sleduje bez toho, aby
bol na to upozornený, alebo kontroluje listové
zásielky adresované zamestnancovi ako
súkromnej osobe. Ak je u zamestnávateľa 
zavedený kontrolný mechanizmus, je
zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca 
o rozsahu kontroly a spôsoboch jej
uskutočňovania.“

Zákonník práce
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§ 13 odsek 4 novely Zákonníka práce

„Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov
spočívajúcich v osobitnej povahe činností 
zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca 
na pracovisku a v spoločných priestoroch 
zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva 
záznam telefonických hovorov uskutočňovaných 
technickými pracovnými zariadeniami
zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu 
odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a
doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to
vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza 
kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať 
so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly,
spôsob jej uskutočňovania ako aj dobu jej trvania 
a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, 
spôsobe jej uskutočnenia ako aj o dobe jej 
trvania.“

Navrhovaná novela Zákonníka práce
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§ 13 odsek 7 novely Zákonníka práce

„Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho
súkromie na pracovisku alebo v spoločných 
priestoroch bolo narušené nedodržaním
podmienok podľa odseku 4, môže sa obrátiť na 
súd a domáhať sa právnej ochrany.“

Navrhovaná novela Zákonníka práce
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• vážny dôvod spočívajúci v 
osobitnej povahe činnosti 
zamestnávateľa 

• zásah do súkromia na
pracovisku alebo v spoločných 
priestoroch zamestnávateľa

• predchádzajúce upovedomenie
zamestnanca o zásahu do jeho
súkromia

Oprávnenie zamestnávateľa narúšať 
súkromie zamestnanca
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• nie je presne stanovený zákonom

• neobmedzuje sa iba na
zamestnávateľov, ktorí vykonávajú 
činnosť zvlášť nebezpečnú

• nemusí sa jednať o predmet činnosti 
zapísaný v obchodnom registri,
postačuje ak sa jedná o konkrétnu 
činnosť v rámci tohto predmetu

za vážny dôvod dostupná literatúra
považuje:

 ochranu života a zdravia
zamestnávateľa a jeho zamestnancov

 ochranu majetku zamestnávateľa

 porušovanie pracovnej disciplíny

Vážny dôvod
spočívajúci v osobitnej povahe činností zamestnávateľa
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• oznámené zamestnávateľom 
vopred

• primerané účelu kontroly

• nenarúšajú súkromie
zamestnanca viac ako je
nevyhnutné

Rozsah a spôsob kontroly
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• osobné údaje definované zákonom

• ak pri monitorovaní dochádza k
spracúvaniu osobných údajov – je
nevyhnutné dodržiavať ustanovenia  
Zákona o ochrane osobných údajov

• osobitné kategórie osobných údajov
– odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, 
politické názory, náboženskú vieru alebo
svetonázor, členstvo v polit. stranách 
alebo hnutiach alebo v odborových
organizáciách a údaje týkajúce sa
zdravia alebo pohlavného života

• ak pri monitorovaní dochádza k
spracúvaniu osobných údajov osobitnej
kategórie, vyžaduje sa osobitná
registrácia

Monitorovanie zamestnancov a ochrana
osobných údajov
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sledovanie listových zásielok

sledovanie emailovej

komunikácie

odpočúvanie telefónov

diaľkové prístupy do počítačov

sledovanie kamerami

kontrolované vstupy do budovy

Spôsoby monitorovania zamestnancov
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• zamestnávateľ je oprávnený 
kontrolovať úradné zásielky

• zákaz porušiť listové tajomstvo a 
tajomstvo iných písomností a
záznamov, či už uchovávaných v 
súkromí, alebo zasielaných poštou,
alebo iným spôsobom, výnimky
ustanoví zákon – zamestnávateľ nie je 
oprávnený kontrolovať obsah listových 
zásielok

Kontrola listových zásielok
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• súkromná zásielka – primárne adresovaná
zamestnancovi ako súkromnej osobe –
meno a priezvisko sa uvádza na prvom
mieste a označenie zamestnávateľa slúži 
ako údaj adresy

• zásielka určená spoločnosti – primárne 
adresovaná spoločnosti a na ďalších 
miestach prípadne môže obsahovať meno 
zamestnanca

• doložka „do rúk“ – prevláda názor, že
zásielka je primárne určená spoločnosti, ak 
sa nepreukáže opak

Súkromná vs. úradná zásielka
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• listové tajomstvo platí obdobne

• emailová adresa zložená z mena a
priezviska zamestnanca - súkromná
emailová adresa?

• všeobecne konštruovaná emailová adresa,
napr. obchod@obchod.sk sa nepovažuje za
súkromnú adresu – tiež môže dôjsť k 
narušeniu súkromia

Kontrola emailov
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• možnosť obmedziť používanie emailovej 
adresy výlučne na pracovné účely

• zamestnávateľ je oprávnený monitorovať:

 odosielateľa

 adresáta

 predmet

 počet došlých a odoslaných správ

• monitorovanie obsahu súkromných
emailov je zakázané

• zamestnávateľ môže určiť napríklad 
povinnosť preposielať všetky „firemné“ 
emaily, cc-čkovať alebo vopred emaily 
schvaľovať

Možnosti kontroly emailov



21

• možný pri dodržaní nasledovných pravidiel:

 obsah emailu a príloh musí ostať v 

tajnosti

 nainštalovaný softvér musí zaručovať 

zachovanie dôvernosti korešpondencie

 v prípade, že sa detekcia uskutočňuje 

skenovaním obsahu, softvér by sa mal

spúšťať automaticky a výlučne pre tento 

účel – obsah emailu nesmie byť 

analyzovaný

Skríning emailovej komunikácie za
účelom odhalenia vírusov
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• tajomstvo správ podávaných telefónom
možno obmedziť len na základe zákona -
odpočúvanie telefonických hovorov 
zamestnávateľom však nie je možné

• zamestnávateľ je oprávnený monitorovať 
iba:

 dĺžku hovoru

 telefónne číslo 

Monitorovanie telefonických hovorov
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• vierohodne preukázať, že zamestnanec 
telefonoval na určité telefónne číslo s 
úmyslom vybaviť si svoju súkromnú 
záležitosť = problematické

• používanie telefónov na súkromné účely -
upraviť vo vnútornom predpise 
zamestnávateľa

• pridelenie služobného telefónu, dohoda o
forme úhrady nákladov a pod.

Monitorovanie telefonických hovorov
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• zamestnávateľ nemôže sledovať obsah 
stránok, ale môže sledovať čas strávený 
prezeraním webových stránok

• rozsah povoleného sledovania – dátum,
hodina, dĺžka prístupu, v prípade chatov aj s 
kým zamestnanec chatoval

• neprimeraným zásahom do súkromia je
sledovanie „kópie“ obrazovky zamestnanca
(„printscreen“)  a údajov o stlačených 
klávesách („keyloggery)

Monitorovanie používania internetu a
chatov, diaľkový prístup do počítača
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• inštalácia príslušného počtu zariadení, ktoré 
dokážu snímať obraz, alebo obraz a zvuk 
zároveň

• on-line sledovanie vs. sledovanie s
uchovávaním záznamu

• on-line sledovanie - nevznikajú žiadne formy
záznamu a preto sa nevyžaduje súhlas
zamestnanca

Sledovanie kamerami
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• iba výnimočne – jediný možný prostriedok 
dosiahnutia určitého konkrétneho 
oprávneného cieľa zamestnávateľa

• účel a primeranosť zásahu – k 
pravdepodobnej ujme zamestnanca

• nemožnosť skrytého sledovania –
zamestnanec musí byť o rozsahu a spôsobe 
upovedomený

Sledovanie kamerami
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• obrazový záznam – osobný údaj osobitnej
kategórie

• spracúvanie musí mať presne vymedzený 
účel – spracúvanie za iným účelom nie je 
možné

• zamestnávateľ je povinný splniť všetky 
náležitosti požadované Zákonom o ochrane
osobných údajov pri spracúvaní osobných
údajov osobitnej kategórie

Sledovanie kamerami
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• biometrický údaj - údaj FO na základe
ktorého je jednoznačne a nezameniteľne 
určiteľná, napr. odtlačok prsta, odtlačok 
dlane, analýza DNA, profil DNA – osobitná
kategória osobných údajov

• pred zavedením kontrolovaného vstupu sa
vyžaduje osobitná registrácia na Úrade na
ochranu osobných údajov

• prípustné iba pre citlivé, osobitne chránené
objekty a vyhradené priestory, technické
zariadenia alebo prístroje s vysokou mierou
rizika a ak ide o výlučnú potrebu 
zamestnávateľa

Kontrolovaný vstup do objektov
prostredníctvom použitia biometrických údajov
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Ako teda
monitorovať a 

neporušiť zákon?
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1. stanovenie práv a povinností zamestnanca
presne a jednoznačne v pracovnej zmluve 
alebo pracovnom poriadku

2. iba v prípade „vážneho dôvodu“ pre
monitorovanie spočívajúceho v osobitnej 
povahe činnosti zamestnávateľa

3. ide o zásah do súkromia na pracovisku
alebo v spoločných priestoroch 
zamestnávateľa

4. rozsah a spôsob monitorovania oznámené
zamestnancovi vopred

5. rozsah a spôsob monitorovania primerané
účelu, ktorý sa má kontrolou dosiahnuť

6. nenarúšať súkromie zamestnanca viac ako 
je nevyhnutné

Ako teda monitorovať 
a neporušiť zákon?



31

Ďakujem za pozornosť
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