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Záznam webináře Kamerové systémy a monitoring zaměstnanců podle 

GDPR  
Způsoby monitorování zaměstnanců, limity jejich používání a povinnosti 

zaměstnavatelů 

Mezi základní práva a povinnosti zaměstnavatele patří kontrola zaměstnanců při výkonu 

práce. Na druhou stranu může způsob a rozsah takové kontroly nepřiměřeně zasahovat do 

soukromí zaměstnanců, které je chráněno i na pracovišti. V jakých případech umožňuje 

zákoník práce zaměstnance monitorovat? Jak tyto případy upravuje GDPR? Jak na tuto 

otázku pohlíží české a mezinárodní soudy? 
 

Přednáší: Mgr. Klára Valentová, advokát  

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Cílem webináře Kamerové systémy a monitoring zaměstnanců podle GDPR je seznámit 

posluchače s právními, ale i praktickými problémy při provádění jakéhokoli sledování 

zaměstnanců, včetně rizik s tím spojených. V rámci webináře budou probrány nejčastější 

způsoby monitorování zaměstnanců (zejména kamerové systémy), limity jejich používání a 

povinnosti, které musejí zaměstnavatelé dodržovat, aby bylo monitorování zaměstnanců 

považováno za legální. 
 

Komu je záznam webináře určen: jednatelům, členům představenstva, ředitelům, 

manažerům a právníkům, vedoucím zaměstnancům, pracovníkům personálních (HR) 

oddělení. 

 

Program nahrávky webináře: 

Úvod do problematiky GDPR a sankce za nedodržení nařízení 

GDPR a monitoring zaměstnanců 

Důvody monitoringu 

Ochrana zaměstnance 

Zákoník práce a novela zákona o inspekci práce 

Povaha monitorování 

Informační povinnost 

Kamerové systémy 

Kontrola elektronické pošty 

Odposlech a záznam elektronických hovorů 

Další způsoby monitorování 

Postup při zavádění monitorovacího systému 

Doporučení z praxe 
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Závazná objednávka záznamu webináře Kamerové systémy a monitoring 

zaměstnanců 
Cena záznamu webináře: 1290,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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