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podnikání

– dozor a monitorování se smí provádět pou-
ze tam, kde se nenabízí jiný lepší nebo při-
měřenější prostředek,

– monitorování a dozor by měl zaměstnava-
tel provádět v minimálním možném rozsa-
hu pro splnění daného účelu,

– záznamy a data získané na základě moni-
torování za určitým účelem nesmí použí-
vat pro jiný účel (např. ke stíhání zaměst-
nanců pro méně významné disciplinární 
prohřešky),

– zaměstnancům musí dát možnost uplatnit 
jejich argumenty k údajům získaným na 
základě monitorování.
Je třeba znovu připomenout, že monitoro-

vání zaměstnanců kamerovým systémem ob-

vykle bude i zpracováním jejich osobních úda-
jů ve smyslu GDPR, jak je o něm pojednáno 
výše. Zaměstnavatel se při monitorování stá-
vá také správcem osobních údajů zaměstnan-
ců a musí respektovat nejen pravidla stanovená 
v zákoníku práce, ale paralelně s nimi vyho-
vět i povinnostem vyplývajícím z předpisů na 
ochranu osobních údajů, a to zejména GDPR.

Shrnutí

Kamerové systémy jsou dnes nejčastěj-
ším nástrojem k zabezpečení majetku za-
městnavatele, zároveň však v sobě skrývají 
také značně zvýšené riziko porušení soukro-
mí zaměstnanců. Kamerové systémy by tedy 

měly být prostředek „poslední“ volby a měly 
by být využity, až když všechny ostatní méně 
invazivní prostředky selžou. Zavedení kame-
rových systémů je možné tam, kde zaměst-
nanci vykonávají své pracovní činnosti a ne-
mají vysoká očekávání soukromí (např. na 
výrobní lince, ve výrobní hale, při prodeji 
zboží apod.). Použití kamerových systémů 
musí respektovat základní lidská práva a svo-
body a nesmí být zneužito k monitorování ta-
kových prostor, ve kterých má zaměstnanec 
právo na oddych a odpočinek (např. sociální 
zařízení, odpočívárna, kuchyňka).

Gabriela Prášková, advokátka, advokát-
ní kancelář GLATZOVA & Co., s. r. o.

Na začátku roku 2024 proběhnou v čele 
skupiny Endress+Hauser personální změ-
ny. Jak již bylo dříve oznámeno, Dr. Klaus 
Endress se vzdá své odpovědnosti preziden-
ta dozorčí rady. Jeho ná-
stupcem by se měl stát do-
savadní generální ředitel 
Matthias Altendorf. No-
vým generálním ředitelem 
skupiny bude Dr. Peter 
Selders, současný vedou-
cí kompetenčního centra 
pro techniku měření hladi-
ny a tlaku. Steven Endress, 
v současnosti výkonný ře-
ditel Endress+Hauser UK, 
se stane druhým členem 
rodiny, který usedne do 
dozorčí rady.

Dr. Klaus Endress 
(nar. 1948) se za 45 let 
svého působení ve firmě 
Endress+Hauser význam-
ně zapsal do jejího vývoje. V roce 1979 na-
stoupil do společnosti, kterou založil jeho 
otec. Vedení celé skupiny převzal v roce 
1995. V roce 2014 předal každodenní pro-
voz společnosti Matthiasi Altendorfovi a stal 
se prezidentem dozorčí rady. Velká část spo-

Generační výměna ve firmě Endress+Hauser
lečnosti však nese jeho pečeť dodnes. Rád 
vzpomínám na osobní setkání s ním, ať v Re-
inachu, nebo při jiných příležitostech: na ge-
nerálních shromážděních NAMUR nebo na 

významných veletrzích.
V posledních letech 

se Klaus Endress zamě-
řil také na zajištění hladké 
generační výměny v rámci 
akcionářské rodiny.

Matthias Altendorf 
by se měl ujmout funk-
ce předsedy dozorčí rady 
1. ledna 2024. Bude navr-
žen ke zvolení na výroční 
valné hromadě 3. dubna 
2023. Podle Klause Endre-
sse jsou akcionáři přesvěd-
čeni, že je pro tuto pozi-
ci správnou osobou: „Naši 
společnost zná 35 let a té-
měř deset let ji obezřetně 
a úspěšně vedl. Matthias 

Altendorf také příkladným způsobem ztěles-
ňuje kulturu firmy Endress+Hauser a stojí za 
hodnotami, které jsou pro naši firmu charak-
teristické.“ Matthias Altendorf poskytl naše-
mu časopisu rozhovor při své návštěvě české-
ho zastoupení firmy Endress+Hauser v roce 

2018: https://automa.cz/Aton/FileRepository/
pdf_articles/11676.pdf.

Dr. Peter Selders převezme otěže jako ge-
nerální ředitel. Tento 53letý manažer, který 
má doktorát z fyziky, nastoupil do společ-
nosti Endress+Hauser v roce 2004 a od roku 
2019 vedl centrum kompetence pro techniku 
měření hladiny a tlaku se sídlem v Maulbur-
gu v Německu.

Při přijímání těchto rozhodnutí byly vede-
ny rozsáhlé diskuse mezi akcionáři, rodinou 
a dozorčí radou. „Je samozřejmé, že rodina 
bude i nadále úzce spjata s firmou,“ zdůraz-
ňuje Klaus Endress. Stejně jako dosud bude 
v dozorčí radě zastoupena dvěma členy. Kro-
mě Sandry Gengeové se 1. ledna 2024 připojí 
k představenstvu Steven Endress. Vnuk zakla-
datele společnosti pracuje pro Endress+Hau-
ser od roku 2012 a od roku 2016 působí jako 
výkonný ředitel v Británii.

Přestože Klaus Endress již nebude mít ve 
skupině Endress+Hauser aktivní roli, zůstane 
předsedou tzv. Rodinné rady, která rozhodu-
je o všech důležitých otázkách vztahu rodiny 
a firmy. Pravidelná setkání posilují solidaritu 
v rodině a ukazují směr členům mladších ge-
nerací, jak se zapojit do společnosti.

(Bk)

Obr. 1. Klaus Endress odchází 
z pozice prezidenta dozorčí rady 
skupiny Endress+Hauser

Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách  
www.automa.cz


