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Úvod 

Tématem příspěvku je význam pojmu soukromí, resp. sféry soukromí 

pro člověka především v souvislosti se sférou zaměstnání. Naše úvaha 

vychází ze společensko-vědního výkladu tohoto tématu, ale mírně 

rozšiřuje jeho zkoumání o pracovně-právní problematiku. Zaujala nás i 

skutečnost, že ne vždy jsou to pouze zaměstnanci, kterým jsou upírána 

jejich práva. Sféru soukromí nelze omezovat jen na to, co se děje za 

zavřenými dveřmi bytu nebo jiného prostoru, který fyzické osobě patří. 

Zaměstnanec vstupem na pracoviště nepřichází o své právo na soukromí a 

není možné požadovat, aby právo na soukromí „nechal doma“. V lidské 

společnosti se běžně prolíná sféra pracovní se sférou nepracovní, ale platí, 

že pojem zaměstnanec je podřazen pojmu člověk. Domníváme se, že tento 

fakt se musí projevit mimo jiné tím, že bude mít na pracovišti jistou úroveň 

soukromí zaručenu. To se může týkat soukromých telefonických hovorů, 

elektronické korespondence, činnosti v průběhu přestávek v práci, 
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osobních věcí, které má zaměstnanec na pracovišti, kamerového systému. 

Kde jsou hranice legálně prováděné kontroly zaměstnance 

zaměstnavatelem je otázka spíše právní, ale k jejímu zodpovězení nás snad 

tento příspěvek také přiblíží. To vše v kontextu Listiny základních práv a 

svobod, která zakotvuje právo na soukromí v čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 

LZPS: 

 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může 

být jen v případech stanovených zákonem ( čl. 7 odst. 1 LZPS). 

 Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života (čl. 10 odst. 2 LZPS). 

Soukromí a jeho význam pro jednotlivce v souvislosti s pracovní 

sférou života  

Problematika soukromí, resp. ochrany soukromí, není problematikou 

novou a byla vícekrát v literatuře zpracována. Jeden ze zdrojů inspirace 

jsme nalezli u autorů Bartíka a Janečkové, kteří publikovali v roce 2009 

článek s názvem „Ochrana soukromí na pracovišti – e-mailová pošta“, 

v němž velmi výstižně postihli celou problematiku. Mimo jiné uvádí: 

Pojmem soukromí se zabýval mnohokrát i Ústavní soud, který judikoval, že 

respektování soukromého života musí zahrnovat do určité míry právo na 

vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Evropský soud pro 

lidská práva zašel ve svém rozhodnutí ještě dále, když uvedl, že právo na 

soukromí znamená rovněž právo na totožnost a osobní rozvoj a právo 

zakládat a rozvíjet vztahy s ostatními lidmi a vnějším světem a může 

zahrnovat činnosti jak soukromé, tak profesní povahy. Existuje proto oblast 

vzájemného styku jednotlivce s druhými, i ve veřejném kontextu, která může 

spadat pod pojem „soukromý život“. Jak vyplývá z výše uvedených judikátů, 

právo na ochranu soukromí tedy zasahuje mnohem širší oblast, než jak ji 

většina lidí chápe. Soukromí se netýká jen prostoru „mezi čtyřmi stěnami“, 

ale týká se všech oblastí, kde dochází k rozvoji mezilidských vztahů, tedy je 

možno říct, že fyzická osoba má právo na ochranu soukromí i na pracovišti 

[Bartík; Janečková, 2009]. 
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Autoři, resp. Evropský soud pro lidská práva, velmi správně postřehli, že 

lidský život se odehrává nikoliv v isolaci (což ostatně někteří chápou jako 

jediný význam pojmu soukromí), nýbrž v komunitě, ve společnosti. Ani to 

však nesnižuje zásadní význam individuality jedince pro definici pojmu 

soukromí.  

Významná odbornice na problematiku vztahu práva a soukromí, etickou 

problematiku právní oblasti, otázku rasové diskriminace a diskriminace 

pohlaví, Anita L. Allen uvedla, že právní teorie by měla rozlišovat právo na 

soukromí ve smyslu: 

1) informačním – ochraňující údaje o jednotlivci, jeho korespondenci, 

záznamy a konverzaci apod. před nepovoleným zveřejněním; 

2) fyzickém – týkající se především tělesné integrity jedince; 

3) rozhodovacím – poskytující jednotlivci možnost svobodné volby; 

4) vlastnickém - zdůrazňující oprávněné majetkové zájmy [Novák, 

2011]. 

Považujeme toto rozlišení za velmi dobré, protože jasně usnadňuje 

posuzování případného porušování práva na soukromí. Autoři Bartík a 

Janečková ve svém textu dále uvádí následující: Ústavní soud dále judikoval, 

že právo na ochranu před neoprávněnými zásahy do soukromí se zpravidla 

vztahuje na případy zásahů do soukromé a rodinné sféry, v nichž jednotlivec 

projevuje svou osobnost svobodně a autonomně. V této sféře se však neocitá 

za situace, kdy v prostředí zaměstnavatele vystupuje a plní funkce 

pracovního charakteru [Bartík; Janečková, 2009]. S tímto konstatování však 

nemůžeme souhlasit, a proto bychom rádi rozmnožili úvahy k tématu 

ochrany soukromí. Vstupuje-li jednotlivec do pracovně-právního vztahu, 

nijak mu nezanikají práva na soukromí v žádném ze čtyř významů 

definovaných Allen-ovou.  

Je velmi těžké uvažovat o soukromí pouze a jen na teoretické úrovni. Jak 

by to asi mohlo vypadat, a v jakém momentu vyvstane problém, si můžeme 

v tuto chvíli ukázat. Řekněme, že za axióm naší teorie považujeme výrok 

„respekt k lidské důstojnosti => právo na soukromí“, event. „důstojnost => 

soukromí“. Což platí ostatně nejen jako implikace, ale také jako 
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ekvivalence. V tomto velmi účelově zjednodušeném výroku je zahrnuta 

úvaha o podstatě lidské bytosti, o jejich hodnotách, osobní svobodě a 

nezávislosti, o psychologických podmínkách důstojného a naplněného 

rozvoje osobnosti, což vše ústí do konceptu soukromí. Jdeme-li dále a 

zamyslíme-li se nad pojmem důstojnosti, pak nás napadá (ne nutně, ale 

v tomto případě se to nabízí) souvislost s I. Kantem. A ta není vůbec 

násilná. Vždyť Kant přece v druhé formulaci kategorického imperativu 

říká: Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého 

druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek [Kant, 1990].  

Není podstatou tohoto imperativu respekt k lidské důstojnosti? My se 

domníváme, že je. Jakákoliv kritika této formulace imperativu by byla 

nemorální. Tudíž by se mohl stát imperativem universálním. A právě v tuto 

chvíli končíme s teorií. Trh práce je jasným dokladem toho, že s lidmi není 

nakládáno jako s účely o sobě, ale jako s pouhými prostředky. 

Neobjevujeme Ameriku, ani se nad tím nepohoršujeme. Jen konstatujeme, 

že podstatou této sféry ekonomiky, je popření universálního imperativu. Je 

potom logické, že na jednotlivých pracovištích, ve vztahu zaměstnavatel – 

zaměstnanec, na sebe naráží několik vrstev reality: 

 kdo jsem „já“ z hlediska filosofie, resp. etiky? Tak třeba autonomní 

jedinec, mající práva a vnímající sebe i druhé jako účely o sobě, 

 kdo jsem „já“ z hlediska psychologie? Tak třeba osobnost jako 

společenská bytost, která plní určitou společenskou roli a zaujímá určitou 

pozici. Osobnost, která projevuje své schopnosti, dynamiku, temperament, 

která potřebuje k životu pocit bezpečí, důvěry a lásky, 

 kdo jsem „já“ z hlediska ekonomiky? Tak třeba zaměstnanec, který 

(mimo jiné) nesmí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní 

potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní 

techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Tolik zákoník práce (§ 316 

odst. 1). 

Je absolutně nemožné zajistit, aby sám sebe člověk po dobu minimálně 8 

hodin vnímal a nahlížel (tudíž se tak také projevoval) pouze a jenom jako 

zaměstnance. Být zaměstnancem je jen jedna z našich společenských rolí. A 



Barbora Novotná Březovská 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 2/2012 

433 

máme bezpočet dalších (rodič, kamarád, dítě, předseda Sokola, člen 

občanského sdružení, zájemce o koupi sbírky pohlednic, …, každý může 

doplnit dle sebe). Psychologové a sociologové znají termín konflikt rolí. 

Jedná se o situaci, kdy jedinec má role, které souvisí s jeho povinnostmi a 

postavením mimo zaměstnání. Konflikt rolí se projevuje vnitřní i vnější 

konfliktní situací [Nakonečný, 1999: 232]. Zaměstnanec se často dostává 

do situací, ve kterých dochází ke konfliktu rolí. Nakonečný uvádí příklad (a 

každý z nás by několik dalších mohl doplnit), kdy přílišná angažovanost 

v zaměstnání, ale i v neformální skupině mimo zaměstnání (časté schůzky 

s kamarády z pracoviště, působení v roli trenéra fotbalového klubu, 

přesčasy, apod.) mohou být v konfliktu např. s rolí manžela (nedostatek 

času na manželku, děti). Takový konflikt se stává často příčinou dalšího 

konfliktu. I to je vlastně jedna z temných stránek soukromí. 

Dark side of privacy 

Konflikt rolí s následnými konflikty sociálními, i s takovými jevy je 

soukromí spojeno. Navzdory tomu je positivní funkce soukromí i z hlediska 

práva či v psychologickém významu pro jednotlivce jasná. Zamysleme se 

teď ale nad tím, že soukromí představuje zároveň sféru, v níž se skryjí naše 

nectnosti, poklesky, hříchy a nepravosti. Pod „pláštíkem soukromí“ dochází 

často k ponižování, psychickému nebo fysickému týrání živých tvorů. Není 

právě tato funkce soukromí tím rušivým elementem, který nutí nás i 

ostatní autory hledat preciznější definice soukromí a pečlivější určování 

hranic, a který stojí v základu mnoha výroků soudu? Většině z nás se temná 

stránka soukromí ukáže ve sféře veřejné, čímž máme na mysli sféru 

pracovního života. Přemýšlíme někdy nad tím, kdy představuje zasílání 

soukromých emailů z pracovního počítače problém? Odpověď by mohla 

znít, že v situaci, kdy se zaměstnanec se zaměstnavatelem na podobném 

využívání pracovního počítače nedomluví, případně překračuje vyslovený 

zákaz, tak ano. Je to ale opravdu TAK závažný problém? A opět se ukazuje 

ambivalence tohoto pojmu.  
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Soukromí (a jeho hranice) souvisí se sebepojetím a respektem k sobě i 

druhým. Vzájemný respekt je jedinou cestou, jak naplnit univerzální 

imperativ. Ze strany zaměstnavatele je nejen rozumné a vhodné, ale také 

nutné (lidství a jeho potřeby a práva) respektovat své zaměstnance, a ze 

strany zaměstnanců je nutné respektovat potřeby a práva zaměstnavatele. 

Níže uvedené případy dokazují, že k porušování práv dochází v pracovně-

právních vztazích na obou stranách. Právo na soukromí je nutnou 

podmínkou pro rozvoj celé společnosti. Není však možné, aby si jedinci 

pletli právo na soukromí s rezignací na povinnosti vůči společnosti (nejen 

té, v níž pracují, ale vůči „těm druhým“). Není také možné, aby bylo 

prostředí zaměstnání považováno za výlučně povinnostní prostředí. Tyto 

tendence podle našeho názoru stojí v základu všech potenciálních 

pracovně-právních problémů. 

Domníváme se, že i těmto problémům lze předcházet nejen normativně 

(ve smyslu stanovení pravidel), ale také za pomocí sociálně-

psychologických poznatků (jež by měly být při vytváření norem 

využívány). Psycholog Milan Nakonečný ve své knize Sociální psychologie 

organizace hovoří o dvou skupinách problémů (předmětů zkoumání) 

sociální psychologie:  

 toho, co lidé v mezilidských vztazích činí – deskripce, 

 toho, proč činí to, co v těchto interakcích činí – explanace 

[Nakonečný, 2005]. 

Naše zamyšlení se nad problémem soukromí je charakteru spíše 

explanačního. Vypůjčíme-li si tuto Nakonečného terminologii, pak by 

výklad tohoto tématu z hlediska právního mohl být deskriptivní. Oblast 

práva by totiž mohla nabídnout definici s jinou než filosofickou či 

psychologickou relevancí. Uvidíme, zvedne-li někdo tuto rukavici. Právě 

proto, že se nejedná o téma privátní tedy soukromé. 
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Autor: Sony, 2011. 

 

 

Summary 

This contribution deals with privacy at work from the angle of social psy-

chology and ethics. The purpose is to try to find a definition of privacy itself 

and to point out the ambivalence of privacy in the private sphere of life and 

in the public sphere of life. It occurs that its roots are essentially ethical. 
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