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a to po dobu trvání zaměstnání či vyslání a po dobu 3 let od skončení zaměstnávání či vyslá-
ní tohoto cizince. Na uvedenou povinnost lze nahlížet i tak, že je tedy zaměstnavatel ze zá-
kona zmocněn kopírovat jakékoliv doklady o pobytu cizince (zejména vízové štítky udělené 
do cestovního dokladu cizince či biometrické karty dlouhodobého pobytu) a tyto kopie si 
ponechat až 3 roky po skončení pracovního poměru či vyslání cizince.
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S rozvojem digitálních technologií dochází ke stále častějšímu využívání kamer a kamero-
vých systémů na nejrůznějších místech. Používání kamerových systémů se nezřídka rozšiřuje 
i na pracoviště zaměstnavatelů, kde se do záběrů kamer mohou dostat i zaměstnanci. Pou-
žívání kamerových systémů je přitom přísně regulováno, protože při jejich využívání 
dochází jednak k zásahům do soukromí a jednak ke zpracovávání řady osobních údajů sní-
maných osob. Právní úprava proto klade důraz na to, aby k použití docházelo pouze v ne-
zbytných případech tak, aby zůstala zachována možnost anonymního pohybu a obecně 
i možnost zůstat v maximální možné míře bez povšimnutí. Základ právní úpravy je obsažen 
zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohy-
bu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dále v § 316 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

Dodržování výše uvedených předpisů je kontrolováno příslušnými orgány, kdy na oblast 
ochrany osobních údajů podle GDPR dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů a na pl-
nění povinností zaměstnavatele podle § 316 zákoníku práce je dohlíženo ze strany Státního 
úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce. Kamerové systémy a konkrétní 
podmínky jejich využití v praxi jsou rovněž předmětem odborných výkladů, na které lze 
na tomto místě odkázat. I na stránkách Praktické personalistiky jste se v minulosti mohli setkat 
s články renomovaných autorů na toto téma1. 

Pro využívání kamer a kamerových systémů existují různé motivace, a to od potřeby sle-
dovat v reálném čase z jednoho místa dění na jiném vzdálenějším místě či více místech záro-
veň (což je typické pro kamerové systémy s lidskou obsluhou bez záznamového zařízení) přes 

1 LIŠKUTÍN, T. Monitorování zaměstnanců – I. část. Praktická personalistika, 2018, č. 1-2, str. 37-43. 
LIŠKUTÍN, T. Monitorování zaměstnanců – II. část, Praktická personalistika, 2018, č. 3-4, str. 23-29. 
ODROBINOVÁ, V., ŠUDOMA, O. Kontrola zaměstnanců a zamezení zneužívání majetku zaměstnavate-
le, Praktická personalistika, 2019, č. 11-12, str. 11-16.
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jejich nespornou preventivní funkci odrazovat fyzické osoby od páchání nežádoucích činností 
ve sledovaném prostoru až po využití jejich funkce pořizovat záznam z vymezeného prostoru, 
který může následně sloužit jako důkaz v soudním či jiném řízení.

Tento článek se bude zabývat asi nejkontroverznějším použitím kamer, a to jako dů-
kazu v civilním soudním sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí 
či okamžitým zrušením z důvodu porušování povinností vyplývajících z právních předpisů 
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Jedná se tedy o případy, kdy zaměstnanec 
svým jednáním poruší pracovněprávní povinnosti a zaměstnavatel disponuje kamerovým zá-
znamem jako klíčovým, ne-li jediným důkazem jednání zaměstnance.

JE MOŽNÉ SKUTEČNOSTI ZACHYCENÉ NA KAMEROVÉM 
ZÁZNAMU PROKAZOVAT JINAK?
V nedávné době řešil Nejvyšší soud případ zaměstnance, se kterým zaměstnavatel rozvázal 
pracovní poměr z toho důvodu, že se v pracovní době opakovaně bezdůvodně vzdaloval 
z areálu zaměstnavatele zadním vchodem, kterým se později na pracoviště rovněž vracel. 
Tato skutečnost však byla před soudem prvního stupně i před odvolacím soudem prokazová-
na pouze zprostředkovaně, konkrétně svědeckou výpovědí manažera zaměstnavatele, který 
viděl kamerový záznam, na němž mělo být toto chování daného zaměstnance zachyceno. 
Důkaz samotným kamerovým záznamem však proveden nebyl.

Nejvyšší soud tak v rozsudku ze dne 13. července 2021, sp. zn. 21 Cdo 678/2021, řešil 
otázku, zda „může soud rozhodnout o neprovedení účastníkem navrženého důkazu v podobě 
promítnutí (zhlédnutí) kamerového záznamu (videozáznamu), jímž má být prokázána skuteč-
nost, která je významná pro rozhodnutí o věci samé, byl-li k tomu, co je vidět na kamerovém 
záznamu, proveden důkaz výslechem svědka.“

Ve svém rozhodnutí pak Nejvyšší soud vyložil zásadu přímosti v procesu dokazování s tím, 
že „je-li k dispozici důkaz, který přímo poskytuje informace o zjišťované skutečnosti, má soud 
takový důkaz provést a nespoléhat pouze na důkaz, který o dokazované skutečnosti podává 
jen nepřímou zprávu. Soud proto nebude vyslýchat svědky ohledně skutečností, které může 
zjistit ohledáním nebo přečtením listiny, kterou svědek v minulosti viděl, a může-li vyslech-
nout svědka, který určitou skutečnost viděl nebo slyšel, nebude vyslýchat svědka, který o ní 
ví pouze z doslechu (od jiných osob, které ji viděly nebo slyšely)“, a proto dospěl k závěru, 
že se „soud nespokojí pouze s výslechem svědka o tom, co viděl nebo jinak vnímal 
při zhlédnutí videozáznamu, ale provede o sporné skutečnosti důkaz promítnutím 
videozáznamu, při němž soud bezprostředně vnímá a vyhodnocuje obsah tohoto důkaz-
ního prostředku (na rozdíl od výpovědi svědka, který soudu pouze zprostředkovává to, co při 
zhlédnutí videozáznamu vnímal on sám, a který tak sám vyhodnocuje jeho obsah).“

Ve výše uvedeném případě se tak Nejvyšší soud zcela jednoznačně přiklonil k preferenci 
prokazování rozhodných skutečností prostřednictvím přímých důkazů, a to mimo jiné i právě 
kamerovými záznamy. Nejvyšší soud se nicméně v uvedeném případě blíže nezabýval pří-
pustností použití kamerového záznamu k prokazování porušování povinností ze strany za-
městnance, lze však vycházet z toho, že i v minulosti již byly kamerové záznamy jako důkazní 
prostředky před soudy použity jako přípustný důkaz, jak to vyplývá např. i z odůvodnění 
usnesení Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019, sp. zn. I. ÚS 3900/18.

Na tomto místě je však nutné upozornit na skutečnost, že soud neprovede nezákonný 
důkaz, za který by bylo nutné považovat takový kamerový záznam, který by byl pořízen 
nebo opatřen v rozporu s právními předpisy, jak to vyplývá např. z rozsudku Nejvyš-
šího soudu ze dne 14. srpna 2018, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018, který byl uveřejněn pod č. 83 
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2019.
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CO JE POTŘEBNÉ ZAJISTIT K TOMU, ABY BYL KAMEROVÝ 
ZÁZNAM POUŽITELNÝ U SOUDU?
Má-li být kamerový záznam použitelný jako důkazní prostředek u soudu, musí být pořízen zá-
konným způsobem. K tomu je podle našeho názoru nutné podstoupit následující dva kroky.

Prvním krokem je nainstalování kamerového systému v souladu s právními předpisy. 
Podrobněji se tímto tématem zabývaly odborné články citované v poznámce pod čarou č. 1 
a cílem tohoto článku není toto téma znovu podrobně rozebírat. Proto na tomto místě pouze 
stručně uvádíme přehled několika základních podmínek, které vycházejí z materiálu Úřadu 
pro ochranu osobních údajů označeného „K provozování kamerových systémů“, který 
je dostupný na webových stránkách www.uoou.cz. K legálnímu využívání kamerového sys-
tému je podle tohoto materiálu nutné splnění následujících podmínek:

 K provozování kamerového systému musí být na straně zaměstnavatele dán některý 
z přípustných právních titulů zpracování osobních údajů uvedených v čl. 6 GDPR. 
V praxi bývá nejčastějším právním titulem oprávněný zájem zaměstnavatele na ochraně 
života, zdraví a majetku.

 Sledování prostřednictvím kamerového systému nesmí nadměrně zasahovat do sou-
kromí zaměstnanců. To v praxi znamená zejména neumisťovat kamery tak, aby zabíraly 
soukromé prostory zaměstnanců, např. kuchyňky, jídelny, šatny. Dále bude potřebné zvá-
žit i to, zda nemůže postačovat např. pořizování záznamů jen občas, namátkově nebo 
přijmout jiné, méně invazivní opatření.

 Kamerový systém nesmí být užívány v prostorách určených k ryze soukromým 
 úkonům (toalety, sprchy).

 Kamerové systémy lze využít, pokud nelze sledovaného účelu účinně dosáhnout 
jinou cestou (např. lepším zabezpečením vstupu, zabráněním neoprávněnému vniknutí).

 Kamerový systém musí být užíván v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména 
s § 316 zákoníku práce). To znamená především předem informovat dotčené zaměst-
nance o rozsahu a způsobech sledování, a to ideálně v podobě směrnice, která musí 
obsahovat všechny relevantní informace.

 Je nutné předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů a záznamy užívat 
jen pro takto vyjádřený účel. To znamená, že pokud bude účelem např. ochrana ma-
jetku zaměstnavatele, zaměstnanců a třetích osob (což je zpravidla relevantní a přiměřený 
účel), nelze pak záznamy z kamer využívat pro jiný účel, např. pro předání upozornění 
na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících 
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (tzv. vytýkacího 
dopisu) za to, že se zaměstnanec na pracovišti nevěnuje dostatečně agilně výkonu práce 
(což je už účel podle názoru autorů obtížně přijatelný).

 Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů a tuto lhůtu dodržovat. Doporučová-
na je lhůta maximálně 3 dny a poté uchovávat jen ty záznamy, které jsou nebo mohou 
být nutně potřebné jako důkaz v následném civilním, trestním, správním nebo přestupko-
vém řízení.

 Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu mohou být záznamy z ka-
mer zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení, soudu, správnímu orgánu nebo 
jinému oprávněnému subjektu.

 Je třeba zajistit ochranu jednotlivých kamer, přenosových cest a datových nosičů 
se záznamy tak, aby byl zamezen přístup neoprávněným osobám. To znamená za-
vést taková technická opatření, aby se ke kamerám a záznamům z nich nedostal nikdo 
nepovolaný.

 Subjekty údajů (tj. nejen zaměstnanci, ale všechny osoby, které do sledovaného prostoru 
vstupují) musí být o kamerovém systému (jeho existenci) vhodným způsobem informovány.  
Tuto informační povinnost lze plnit prostřednictvím tzv. dvou vrstev informací, které 
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se v případě kamerových systémů běžně používají. První vrstvu informací obvykle před-
stavuje informační tabule (piktogram s textem) viditelně umístěná před vstupem do mo-
nitorovaného prostoru. Druhou vrstvou informací pro zaměstnance může být již výše 
zmíněná směrnice o kamerovém systému. Druhou vrstvou informací pro ostatní osoby  
vstupující do monitorovaného prostoru (příp. i pro zaměstnance, pokud zaměstnavatel 
nevydal samostatnou směrnici) pak bude podrobnější informace o zpracování osobních 
údajů kamerovým systémem, která by těmto osobám měla být snadno a dobře přístupná 
(např. na vrátnici, recepci nebo na nástěnce u vstupu do monitorovaného prostoru).

Z výše uvedeného tak mimo jiné vyplývá, že k instalaci kamerového systému by nemělo 
docházet utajeně a kamery by neměly být skrývány. Naopak je nezbytné dodržet trans-
parentní informování o kamerovém systému a zpracovávaných osobních údajích. Pořizované 
záznamy by měly být uchovávány opravdu jen v řádech několika málo dnů, pokud nedojde 
k žádnému incidentu, za jehož účelem byl kamerový systém instalován. Pro pořádek rovněž 
připomínáme, že oproti dřívější právní úpravě již od účinnosti GDPR, tj. od 25. května 2018, 
není povinnost existenci kamerového systému hlásit či registrovat u Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů.

Nutností při instalaci kamerového systému je to, aby zaměstnavatel řádně nastavil legi-
timní účel pro zpracovávání osobních údajů kamerovým systémem. Mezi nejčastější účely 
pro zpracovávání osobních údajů kamerovými systémy patří ochrana majetku zaměstna-
vatele, včetně dalších práv a oprávněných zájmů, jakož i řádné plnění veškerých právních 
povinností zaměstnavatele, dále pak ochrana života, zdraví a majetku osob, které vstupují 
do monitorovaných prostor (zaměstnanců i třetích osob) nebo také prevence protiprávních 
činů. Zde je rovněž nutné zdůraznit, že legitimním účelem nemůže být skryté sledování 
zaměstnanců např. za účelem sledování pracovního tempa, četnosti odchodů na toalety 
či do jiných prostor za účelem kouření. To vyplývá i z judikatury Evropského soudu pro lid-
ská práva, který se zabýval ochranou soukromí zaměstnanců např. v rozhodnutí o stížnosti 
č. 61496/08 ze dne 5. září 2017 ve věci Bărbulescu vs. Rumunsko nebo následně v rozhodnutí 
o stížnosti č. 1874/13 ze dne 17. října 2019 ve věci López Ribalda a ostatní vs. Španělsko. 

Druhým krokem, který je třeba zvážit při rozhodování o použitelnosti kamerového zá-
znamu jako důkazního prostředku před soudem, je posouzení, zda předem vyjádřený 
legitimní účel pro zpracovávání osobních údajů kamerovým systémem umožňuje použití 
tohoto záznamu.

Na tuto otázku nelze předem jednoznačně odpovědět, protože je nutné se v každém 
konkrétním případě podívat na to, jak je vyjádřen konkrétní účel použití kamerového systému 
a jaké jednání zaměstnance je na kamerovém záznamu zachyceno.

Bude-li účelem zpracovávání osobních údajů kamerovým systémem ochrana života 
a zdraví zaměstnanců a zaměstnanec bude na kamerovém záznamu zachycen při tom, jak 
porušuje předpisy či pokyny v oblasti BOZP (např. nebude na pracovišti nosit určené osobní 
ochranné pracovní prostředky, jako je helma), bude se v zásadě jednat o jednání, které 
se kryje s účelem využití kamerového systému a využití kamerového záznamu by v tomto 
případě mělo být v souladu s právními předpisy. Zaměstnavatel má totiž povinnost dbát 
na to, aby zaměstnanci dodržovali povinnosti v oblasti BOZP, a účel využití kamerového sys-
tému pro ochranu života a zdraví je s tímto v souladu. 

Jestliže však účelem zpracování osobních údajů kamerovým systémem bude ochrana ži-
vota a zdraví zaměstnanců a zaměstnanec bude na kamerovém záznamu zachycen při tom, 
že jeho pracovní tempo je podprůměrné nebo po část pracovní doby vůbec nepracuje, 
pak jde o jednání zaměstnance, které se nekryje s vyjádřeným účelem využití kamerového sys-
tému. Využití takového záznamu například k doložení oprávněnosti udělení tzv. vytýkacího 
dopisu zaměstnanci tak nebude v souladu s vyjádřeným účelem zpracovávání osobních 
údajů kamerovým systémem.
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V praxi se však lze setkat s případy, které nejsou tak jednoznačné, ale jsou hraniční či kon-
troverzní. Příkladem může být případ popisovaný v úvodu tohoto článku, kdy kamery zabíraly 
zadní vchod a zaměstnanec jím opouštěl v pracovní době pracoviště bez povolení zaměstna-
vatele. Z výše popisovaného rozsudku sice neplyne informace o tom, jaký účel byl vyjádřen 
pro využití kamerového systému, nicméně předpokládáme, že mezi vyjádřenými účely velice 
pravděpodobně byla i ochrana majetku, která bývá nejčastějším důvodem pro pořizování ka-
merového systému. V této souvislosti je proto namístě připomenout, jak je pojem „ochrana 
majetku“ vykládán v judikatuře Nejvyššího soudu.

Konkrétně např. v rozsudku ze dne 17. října 2012, sp. zn. 21 Cdo 2596/2011, Nejvyšší soud 
řešil případ zaměstnance, který zaznamenal do docházkového systému příchod na pracoviště, 
které, aniž by učinil záznam v docházkovém systému, následně opustil, a před koncem pra-
covní doby se na pracoviště vrátil a v docházkovém systému učinil záznam o svém odchodu 
ze zaměstnání. Nejvyšší soud v tomto případě dospěl k závěru, že zaměstnanec se svým 
jednáním (předstíráním výkonu práce pro zaměstnavatele) pokusil získat na úkor zaměstna-
vatele konkrétní výhodu (mzdu za práci, kterou nevykonal), a tím vlastně (úmyslně) usiloval 
o nekorektní (nezákonné) snížení majetku zaměstnavatele. Jinak řečeno, dopustil se útoku 
na majetek svého zaměstnavatele. V tomto kontextu by pak opouštění pracoviště během 
pracovní doby zadním vchodem mohlo být považováno za útok na majetek zaměst-
navatele, a tedy by umožňovalo využití kamerového záznamu, který byl pořizován 
mimo jiné i za účelem ochrany majetku zaměstnavatele.

Zůstává však nezodpovězenou otázkou, zda Úřad pro ochranu osobních údajů bude 
pojem „ochrana majetku zaměstnavatele“ vykládat stejně široce jako Nejvyšší soud. Podle  
našeho názoru by v daném případě hrála roli ta skutečnost, že kamera zabírala prostor 
zadního vchodu, kde se zaměstnanec v dané chvíli vůbec neměl nacházet. Kamerový zá-
znam byl (zřejmě) pořizován za účelem ochrany majetku zaměstnavatele a zaměstnanec  
(resp. jeho osobní údaje) byly na záznamu zachyceny pouze z toho důvodu, že on sám porušil 
své povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci a vyskyto-
val se na místě, na němž při plnění pracovních úkolů vůbec neměl být viděn. V popisovaném 
případě bychom tedy dovozovali, že účel ochrany majetku zaměstnavatele by tedy spíše 
byl dán a kamerový záznam by byl přípustným důkazem v pracovněprávním sporu 
o neplatnost rozvázání pracovního poměru. Je však namístě upozornit na to, že každý případ 
bude muset být posuzován individuálně. 

RIZIKA POUŽITÍ ZÁZNAMU JAKO DŮKAZU V CIVILNÍM SPORU
Bude-li kamerový záznam pořízen v souladu se zákonem, pak bude jeho využití i jako důkaz-
ního prostředku v civilním soudním sporu možné a vše bude v pořádku. Jestliže však při poři-
zování kamerového záznamu nebo při nakládání s ním dojde k porušení příslušných právních 
předpisů, pak zde hrozí i riziko uložení pokuty ze strany kontrolních orgánů. 

V případě kontrol prováděných ze strany inspektorátu práce by při zjištění přestupku 
spočívajícího v narušení soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách 
zaměstnavatele mohla být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč (v pří-
padě zaměstnavatele – fyzické osoby půjde o přestupek podle § 11a odst. 1 písm. a) zákona 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci 
práce“), a v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby jako zaměstnavatele půjde 
o přestupek podle § 24a odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce).

V případě kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů lze uvést, že za po-
rušení jednotlivých ustanovení GDPR je možné správci osobních údajů, což by byl v daném 
případě zaměstnavatel, uložit pokutu, jejíž výše bude záviset i na tom, jaké konkrétní usta-
novení GDPR bylo porušeno. V případě porušení těch ustanovení, která méně ohrožují zájem 
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chráněný touto právní úpravou, lze uložit pokutu do výše 10 000 000 EUR, resp. 2 % 
z celkového ročního obratu. V případě porušení ustanovení, která více ohrožují zájem 
chráněný touto právní úpravou, lze uložit pokutu až do výše 20 000 000 EUR, resp. 4 % 
z celkového ročního obratu.

Reálně také hrozí, že kamerový záznam, který byl pořízen v rozporu s příslušnými práv-
ními předpisy nebude připuštěn jako důkaz v civilním soudním řízení, což vyplývá 
i z právní věty rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. října 1998, sp. zn. 21 Cdo 1009/98, kde 
je uvedeno, že „navrhne-li účastník občanského soudního řízení k prokázání svých tvrzení 
důkaz, který byl pořízen nebo účastníkem opatřen v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jehož pořízením nebo opatřením došlo k porušení práv jiné fyzické nebo právnické 
osoby, soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede.“

Nejvyšší soud nicméně na použitelnost důkazů v soudním řízení nahlíží podle názoru autorů 
velmi rozumnou optikou, což je zřejmé mimo jiné i z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. srp- 
na 2012, sp. zn. 21 Cdo 1771/2011, kde se Nejvyšší soud vyjadřoval k oprávnění zaměstna-
vatele kontrolovat podle § 316 zákoníku práce, zda zaměstnanec dodržuje stanovené povin-
nosti, a dospěl k tomu, že zaměstnavatel musí mít „možnost nějakým způsobem tuto 
kontrolu realizovat a získat případně důkaz o nedodržování uvedeného zákazu.“ Přes-
tože se v konkrétním případě jednalo o detailní výpis aktivit zaměstnance na výpočetní tech-
nice zaměstnavatele, Nejvyšší soud zdůraznil, že kontrola směřovala k ochraně majetku 
zaměstnavatele a jejím cílem (smyslem) nebylo zjišťování obsahu aktivit zaměstnance, ale jen 
prokázání skutečnosti, že se jednalo o aktivity, které nesouvisely s výkonem sjednané práce. 

I přes výše uvedené však existuje jisté riziko spočívající v tom, že Úřad pro ochranu osob-
ních údajů či oblastní inspektorát práce mohou mít tendenci přípustnost využití záznamů 
posuzovat přísněji. Dojde-li v civilním soudním řízení k použití kamerového záznamu, lze 
očekávat, že zaměstnavatel bude mít vůči kontrolním úřadům ztíženou pozici, budou-li tyto 
orgány na pořízené záznamy nahlížet tak, že nebyly pořízeny v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

Při zvažování rizika, zda kamerový záznam v nějakém hraničním případě použít, či nikoliv, 
by mělo být zohledňováno to, jak se vyvíjí rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních 
údajů ve vztahu k výši pokut, a to, jaké náklady budou pro zaměstnavatele spojeny s tím, 
že v případě soudního sporu bez využití záznamu pořízeného kamerovým systémem neunese 
důkazní břemeno a soudní spor se zaměstnancem prohraje. Vždy bude nutné zohlednit kon-
krétní okolnosti daného případu. V zásadě lze ale uvést, že pokud se nebude jednat o případy 
zásadního porušování GDPR, tak může být pro zaměstnavatele výhodnější záznam pořízený 
kamerovým systémem v soudním řízení spíše použít jako důkaz, protože finanční dopady 
prohraného soudního sporu se zaměstnancem bývají nezřídka vyšší než případná pokuta 
od kontrolních orgánů.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Všem zaměstnavatelům, kteří kamerové systémy již používají či jejich používání do budoucna 
zvažují, proto doporučujeme, aby se vždy především snažili o to, aby měli splně-
né všechny formální požadavky pro jejich řádné provozování, zejména aby měli řádně 
stanovené účely pro zpracovávání osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů 
se záznamem a aby zajistili řádné informování všech zaměstnanců, ale i ostatních osob, 
které vstupují do prostoru, který je monitorován kamerovým systémem. Při následném užití 
kamerového záznamu jako důkazu je potřeba si vždy před jeho předložením soudu či jinému 
oprávněnému orgánu vyhodnotit přínosy a rizika takového postupu.


