
 

 

JAK INFORMOVAT V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM KORONAVIRU V SOULADU S GDPR? 

V souvislosti s šířením COVID-19 řeší mnoho podnikatelů otázku, jaké osobní údaje (zejm. co se 

týče zdravotního stavu zaměstnanců) mohou být zpřístupněny či zveřejněny, aniž by z jejich strany 

došlo k porušení předpisů na ochranu osobních údajů. Níže přinášíme základní doporučení, jak 

postupovat a čemu se naopak vyhnout. 

Před každým nakládáním s osobním údajem je třeba zhodnotit, o jaký osobní údaj se jedná (popř. zda 

je daná informace osobním údajem), a jestli s ohledem na platné předpisy na ochranu osobních údajů 

není jejich zpřístupnění či jiné zpracování v rozporu s Nařízením 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 pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) či jinými 

předpisy. Při zpracování tohoto přehledu bylo vycházeno zejm. z doporučení českého Úřadu pro 

ochranu osobních údajů1, doporučení Evropského sboru pro ochranu osobních údajů2, materiálu 

britského Information Commissioner´s Office (ICO)3 a doporučení irského Data Protection 

Commission4. 

Nejčastěji je v souvislosti s šířením COVID-19 uvažováno nad těmito informacemi o zaměstnancích: 

1. Informace o tom, že konkrétní osoba (např. zaměstnanec) se vrátila ze země, která je na 

seznamu tzv. „vysoce rizikových oblastí" (zde: https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-

vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/) /byla v kontaktu s osobou nakaženou nemocí COVID-19 

 není osobním údajem o zdravotním stavu. 

 Zaměstnavatel je oprávněn sdělení těchto údajů od zaměstnanců/smluvních partnerů či 

zákazníků, s nimiž mají zaměstnanci přijít do kontaktu, požadovat, pokud tím plní své 

povinnosti k předcházení ohrožení života a zdraví při práci dle § 101 a násl. zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“). 

2. Informace o zařazení konkrétního zaměstnance do karantény (která neobsahuje žádné další 

nadbytečné údaje o subjektu údajů nebo o důvodech nařízení karantény) 

                                                 
1 Dostupné zde: https://www.uoou.cz/uoou-ke-nbsp-zpracovani-osobnich-udaju-v-nbsp-souvislosti-s-nbsp-

sirenim-koronaviru/d-40538 
2 Dostupné zde: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-

covid-19-outbreak_cs 
3 Dostupné zde: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/03/covid-19-general-

data-protection-advice-for-data-controllers/ 
4 Dostupné zde: https://dataprotection.ie/en/news-media/blogs/data-protection-and-covid-19 

https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/
https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/
https://www.uoou.cz/uoou-ke-nbsp-zpracovani-osobnich-udaju-v-nbsp-souvislosti-s-nbsp-sirenim-koronaviru/d-40538
https://www.uoou.cz/uoou-ke-nbsp-zpracovani-osobnich-udaju-v-nbsp-souvislosti-s-nbsp-sirenim-koronaviru/d-40538
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_cs
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_cs
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/03/covid-19-general-data-protection-advice-for-data-controllers/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/03/covid-19-general-data-protection-advice-for-data-controllers/
https://dataprotection.ie/en/news-media/blogs/data-protection-and-covid-19


2 

 

 není osobním údajem o zdravotním stavu 

 Zaměstnavatel může takovouto informaci od zaměstnance vyžadovat, a to včetně 

informace o ukončení karantény – zaměstnanec má ostatně povinnost v případě 

překážek na své straně z důvodu karantény předat zaměstnavateli formulář „oznámení 

o nařízení karantény“. 

 Zaměstnavatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat mj. na základě povinnosti uložené 

zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a dále rovněž z důvodů bezpečnosti 

ostatních zaměstnanců dle § 101 a násl. ZP.  

3. Informace o tom, že osoba (např. zaměstnanec) pociťuje/vykazuje symptomy nemoci (vysoká 

teplota, respirační potíže) 

 je osobním údajem o zdravotním stavu. 

 Zaměstnavatel má zákonnou povinnost (vyplývající ze ZP) zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a 

zdraví. Zaměstnavatel tedy – v případě, že posoudí a zdůvodní nezbytnost takového 

jednání – může od zaměstnanců či třetích osob (např. návštěv) požadovat sdělení 

informace (včetně kupříkladu vyplnění dotazníku) týkající se skutečnosti, zda nevykazují 

aktuálně symptomy onemocnění COVID-19. 

 Právním titulem k takovému zpracování osobních údajů bude pro zaměstnavatele čl. 6 

odst. 1 písm. c) Nařízení (plnění právní povinnosti), ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. b) 

Nařízení (plnění povinnosti a výkon zvláštních práv v oblasti pracovního práva a práva 

v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany). Zaměstnavatel je samozřejmě 

povinen tyto údaje jmenovitě nikomu ze zaměstnanců nesdělovat, přičemž musí jít 

pouze o takový rozsah informací, které zaměstnavateli umožní chránit před nákazou 

ostatní zaměstnance. 

4. Informace, že konkrétní osoba byla nakažena koronavirem 

 je osobním údajem o zdravotním stavu.  

 S ohledem na skutečnosti uvedené v bodu výše máme za to (shodně např. Data 

Protection Commission), že vzhledem k výjimečné situaci a při posouzení nezbytnosti a 

přiměřenosti, může zaměstnavatel požádat zaměstnance, aby jej informovali v případě 

onemocnění COVID-19. Právním titulem bude opět čl. 6 odst. 1 písm. c) spolu s čl. 9 odst. 

2 písm. b) Nařízení. 

 Pokud zaměstnanci tuto informaci zaměstnavateli poskytnou (postupují v souladu s 

§ 106 odst. 4 ZP, dle kterého má zaměstnanec mj. povinnost dodržovat předpisy a 

pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řídit se 

zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele), rozhodně 

by však nemělo docházet ke zveřejňování jména takového zaměstnance spolu s 

informací o diagnóze. Zaměstnavatel by měl – v zájmu zajištění bezpečnosti na pracovišti 

– informovat vhodným způsobem kolegy dotčeného zaměstnance (bez sdělení 

konkrétního jména) a konzultovat další postup s krajskou hygienickou stanicí. Orgánům 
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ochrany veřejného zdraví je zaměstnavatel oprávněn informace o identitě zaměstnance 

a informaci o onemocnění předat. 

 S ohledem na skutečnost, že postup při zjištění infekce upravuje zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, není dle našeho názoru zaměstnavatel již oprávněn 

například telefonovat práce neschopným zaměstnancům a dotazovat se jich – pokud mu 

tuto informaci sami nesdělí – zda byli testování s pozitivitou na COVID-19. Pokud 

k pozitivnímu testování zaměstnance dojde, náleží přijetí potřebných opatření orgánům 

ochrany veřejného zdraví, které by zaměstnavatele měly informovat, včetně nařízení 

případných protiepidemiologických opatření. 

Rozhodně nedoporučujeme uvádění jmen konkrétních zaměstnanců nebo např. sdílení jmenného 

seznamu již nakažených pracovníků, nebo pracovníků v karanténě (typicky na intranetu). 

Pokud by bylo třeba – z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení rizik – nějaké 

seznamy vytvořit, bylo by možné uvažovat o seznamu zaměstnanců v karanténě (nejde o údaj o 

zdravotním stavu), přičemž lze v takovém případě doporučit zejména: 

 zohlednit při nakládání se seznamem citlivější povahu údajů a omezit počet lidí, jímž bude 

seznam zpřístupněn, na nezbytné minimum, a zvážit možnost pseudonymizace; 

 zajistit aktuálnost seznamu; 

 uchovávat údaje v seznamu pouze na dobu nezbytně nutnou ke splnění výše uvedeného 

účelu.  

Seznamy zaměstnanců/smluvních partnerů, u nichž bylo onemocnění COVID-19 diagnostikováno, 

nedoporučujeme s ohledem na charakter údajů vůbec vytvářet. Ochranu ostatních zaměstnanců lze 

v těchto případech zabezpečit např. seznamem s uvedením lidí, kteří byli v podniku s nemocným 

v kontaktu. 


