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ÚVOD
Šedesátá osmá částka Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů obsahuje přehled
zrušených registrací v období od 16. 8. 2014 do 5. 11. 2014.
Rubriku Stanoviska Úřadu naplňují dvě nová stanoviska. Prvním je stanovisko č. 3/2014
„K nadbytečnému vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů a souvisejícímu
nesprávnému plnění informační povinnosti“. Stanovisko zdůrazňuje nezbytnost správného
a důsledného plnění informační povinnosti správcem osobních údajů, která posiluje důvěru
dotčených osob ke správci, který jejich údaje shromažďuje a dále zpracovává. Současně
upozorňuje na skutečnosti vyplývající z vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů tam,
kde je toto zpracování přímo uloženo zákonem. Ze stanoviska vyplývá, že takové jednání je
z právního hlediska jak nadbytečné, tak i zavádějící a pro dotčené osoby matoucí.
Stanovisko č. 4/2014 „Transparentní účty a ochrana osobních údajů“ se zaměřuje na
transparentní účty, které jsou stále rozšířenějším způsobem, jakým různé subjekty činí svoje
nakládání s finančními prostředky veřejně kontrolovatelným. Tímto způsobem však může docházet
ke zveřejňování osobních údajů, a to mnohdy bez vědomí dotčených osob. Stanovisko určuje
pravidla, podle kterých postupovat tak, aby se správce osobních údajů nedostal do konfliktu se
zákonem.
V rubrice Sdělení Úřadu je začleněn oddíl Z rozhodovací činnosti Úřadu (rok 2013), který
přináší přehled právních názorů z rozhodnutí Úřadu, k nimž dospěl v rámci správních řízení
vedených v případech podezření ze spáchání správních deliktů.
Dalším materiálem rubriky Sdělení Úřadu je dokument „Doporučení Úřadu pro ochranu
osobních údajů a Sdružení pro internetový rozvoj k právu být zapomenut v rámci internetových
vyhledávačů“. Jedná se o společné doporučení k postupu při realizaci „práva být zapomenut“ při
činnosti internetových vyhledávačů.
Rubriku Sdělení Úřadu uzavírají dva dokumenty Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku
29 směrnice 95/46/ES (WP29), kterými jsou „Stanovisko č. 03/2014 k oznámení o narušení
bezpečnosti osobních údajů“ a „Stanovisko č. 5/2014 k technikám anonymizace“. Jedná se
o překlady pořízené Evropskou komisí.
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I. REGISTRACE
Přehled zrušených registrací od 16. 8. 2014 do 5. 11. 2014
Číslo registrace

Subjekt

Datum zrušení

00002028/006
00002028/009
00003032/001
00003592/001
00004062/001
00004062/002
00004062/003
00004062/005
00005753/001
00005753/003
00005753/004
00005753/005
00005753/006
00005753/007
00005753/008
00005753/009
00005753/010
00005753/011
00005753/012
00005753/013
00005753/014
00024174/001
00026153/001
00026840/003
00033481/008
00033481/043
00033481/046
00033481/060
00033481/099
00033481/140
00044974/001
00045223/001
00045547/001

Credium, a.s.
Credium, a.s.
Český Leasing, spol. s r.o.
PALA, s.r.o.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AHOLD Czech Republic, a.s.
NiceOne.cz, s.r.o.
Jaroslav Slabý
AUTO DISKONT s.r.o.
Family drogerie s.r.o.
Family drogerie s.r.o.
Family drogerie s.r.o.
Family drogerie s.r.o.
Family drogerie s.r.o.
Family drogerie s.r.o.
PETR ŠIGUT
TRAFIN OIL, a.s.
VK advertising agency s.r.o.

22.08.2014
22.08.2014
12.09.2014
31.10.2014
19.08.2014
19.08.2014
19.08.2014
19.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
20.08.2014
18.10.2014
06.09.2014
22.08.2014
12.09.2014
01.10.2014
17.09.2014
12.09.2014
19.09.2014
12.09.2014
26.08.2014
31.10.2014
17.09.2014
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II. STANOVISKA ÚŘADU
Stanovisko č. 3/2014
srpen 2014 1

K nadbytečnému vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů
a souvisejícímu nesprávnému plnění informační povinnosti
Úvod
Jednou ze základních povinností správce je zpracovávat osobní údaje pouze na základě
existence řádného právního titulu, jinak řečeno pouze v zákonem předvídané situaci, kdy lze údaje
legálně zpracovávat. Výčet právních titulů pro zpracování osobních údajů je uveden v § 5 odst. 2
zákona č. 101/2000 Sb., pro zpracování citlivých údajů v § 9 téhož zákona. Samostatný právní titul
pro zpracování osobních údajů za účelem zasílání nabídek obchodu nebo služeb je upraven v § 5
odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb.
V obou uvedených výčtech možných právních titulů, tedy v § 5 odst. 2 a v § 9 zákona
č. 101/2000 Sb. je jako první uveden (výslovný) souhlas dotčené osoby, subjektu údajů. Z této
skutečnosti jsou v praxi nezřídka vyvozovány nepřesné závěry ústící ve vymáhání souhlasu se
zpracováním osobních údajů i v případě, kdy je například toto zpracování správci uloženo
zvláštním zákonem, a souhlas, či případný nesouhlas subjektu údajů, proto nehraje roli. Uvedený
postup má za následek mimo jiné i nesprávné informování subjektu údajů o charakteru zpracování
jeho údajů a tím nedostatečné plnění zákonné informační povinnosti ze strany správce.
Nastíněnou otázkou se Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) částečně zabýval
v jednom ze svých předchozích stanovisek, 2 nicméně pro vyjasnění se k této otázce vrací
s detailnějším komentářem.
Základní právní úprava
V první řadě je nutno upozornit na skutečnost, že v doktríně ochrany osobních údajů má
souhlas se zpracováním specifický význam. Není chápán jako integrální součást smlouvy podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., nýbrž jako právní titul k takovému zpracování
osobních údajů, které není nezbytné. Typicky se může jednat o souhlas se zasíláním reklamy,
s účastí ve spotřebitelské soutěži, na slosování apod.
Jak je již výše uvedeno, souhlas se zpracováním osobních údajů je v zákoně č. 101/2000 Sb.
uveden na prvém místě výčtu možných právních titulů pro zpracování osobních údajů. Ze zákona
však jednoznačně plyne, že všechny právní tituly jsou si rovnocenné v tom smyslu, že postačí,
pokud správce může konkrétní zpracování opřít o jakýkoliv jeden z nich, aby zpracování jako celek
bylo možné. 3 Vzhledem k šíři katalogu právních titulů je možno konstatovat, že ve většině běžných
životních situacích souhlas dotčené osoby se zpracováním jejích osobních údajů není nezbytný,
1

Podle stavu právních předpisů k 15. srpnu 2014.

2

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2011 Zpracování osobních údajů na základě souhlasu ve smlouvě nebo
Všeobecných obchodních podmínkách a s tím související problémy.

3

Celkový soulad zpracování s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. a dalších předpisů je však nutno hodnotit s přihlédnutím ke všem
jeho aspektům, jako je účel zpracování, rozsah a doba uchování údajů, jejich zabezpečení atd.
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neboť osobní údaje obvykle lze zpracovávat z jiného právního důvodu, ať už se jedná
o zpracování osobních údajů přímo uložené správci zákonem, zpracování nezbytné pro uzavření či
realizaci smlouvy nebo pro ochranu práv správce, další využití oprávněně zveřejněných osobních
údajů atd.
Souhlas se zpracováním osobních údajů, jako i ostatní právní tituly, má svá specifika. 4
V kontextu tohoto stanoviska je důležitá především ta skutečnost, že souhlas se zpracováním
osobních údajů je jednostranným právním jednáním, svobodným a vědomým úkonem, který může
ten, kdo jej učinil, kdykoliv odvolat 5 .
Bezprostřední souvislost s náležitostmi souhlasu se zpracováním osobních údajů, především
s jeho vědomostí, má i informační povinnost správce. Rozsah informací, které je správce při
shromažďování osobních údajů přímo od subjektu údajů povinen této osobě poskytnout, a to bez
ohledu na právní titul, o který dané shromažďování osobních údajů opírá, je uveden v § 11 odst. 1
zákona č. 101/2000 Sb. Podle § 11 odst. 2 tohoto předpisu je správce rovněž povinen danou
osobu poučit o tom, zda je poskytnutí údajů dobrovolné, či povinné, uložené zvláštním zákonem.
V případě, kdy je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout, správce jej musí informovat také
o možných následcích odmítnutí splnit takovou povinnost. 6
Příklady, kdy je určité zpracování osobních údajů správci právem přímo uloženo a odmítnutí
jejich poskytnutí ze strany subjektu údajů bude mít konkrétní důsledky, lze nalézt jak
v soukromém, tak veřejném sektoru. Kupříkladu zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ukládá širokému spektru
podnikatelů (bankám, investičním a leasingovým společnostem, pojišťovnám, peněžním makléřům
atd.) povinnost identifikovat klienta, fyzickou osobu, a jeho osobní údaje ve stanoveném rozsahu
po stanovenou dobu uchovávat; pokud by se klient odmítl identifikovat, povinný subjekt s ním
obchod neuskuteční. Stejně tak poskytnutí dávek státní sociální podpory či jiného sociálního
benefitu je podmíněno tím, že příslušný úřad konkrétní osobu identifikuje a v některých případech
zkoumá, zda má na přiznání dávky nárok (tzv. testovaná dávka). Pokud by žadatel o takovouto
dávku odmítl poskytnout údaje nezbytné k posouzení, zda mu dávka může být přiznána, úřadu
nezbude, než dávku nepřiznat. 7
Praktické problémy
Úřad se ve své praxi nikoliv ojediněle setkává s tím, že některými správci je souhlas vymáhán
i pro ta zpracování, která jim jsou zvláštním zákonem přímo uložena. Takovýto postup je možné
označit jednak za nadbytečný, když správce je na základě zákona povinen dané zpracování
provádět bez ohledu na souhlas či nesouhlas dotčených osob, a zároveň za matoucí či dokonce
klamavý. Dotčeným subjektům údajů je totiž tím, že je po nich takovýto souhlas vymáhán,
4

Srov. stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2008 Souhlas se zpracováním osobních údajů.

5

V tomto případě je zjevně možné postupovat analogicky k úpravě odvolání souhlasu s použitím písemnosti osobní povahy,
podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, jak je upravena v § 87
nového občanského zákoníku.

6

Výjimky z informační povinnosti jsou upraveny v § 11 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. a odlišná forma, resp. doba jejího plnění
v případě, kdy se jedná o zpracování nezbytné k ochraně práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené
osoby, potom v § 11 odst. 5 tohoto zákona.

7

Pro úplnost daného příkladu je nutno doplnit, že osoba žádající o sociální dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, musí dle § 50 tohoto předpisu navíc písemně souhlasit s tím, že další dotčené orgány či právnické nebo fyzické osoby
mohou sdělit orgánům státní sociální podpory některé rozhodné skutečnosti.
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poskytována informace, že předmětné zpracování probíhá na základě vyjádření jejich vůle,
a poskytnutí údajů je tudíž z jejich strany dobrovolné, nikoliv povinné. Informace, že zpracování
údajů bude probíhat se souhlasem dotčených osob a poskytnutí údajů je tedy dobrovolné, je
v řadě případů dokonce i výslovně uváděna. Takový postup, ač je zjevně nesprávný, je někdy
hájen různými zavádějícími, resp. irelevantními tvrzeními o ochraně práv a zájmů správce či
subjektu údajů, o edukativní roli správce, který takto více dbá o informovanost a výkon práv ze
strany dotčené osoby apod.
Důsledky takovéhoto jednání pro dotčenou osobu a pro správce, který subjektu údajů
nepřesnou informaci poskytuje
Dotčená osoba, které správce tvrdí, že určité zpracování osobních údajů probíhá na základě
jejího souhlasu, bude mít o zpracování nesprávné informace a bude se např. moci pokusit jej
zastavit tím, že svůj (nadbytečně vymáhaný) souhlas odvolá. Správce, jemuž pro dané zpracování
svědčí jiný právní titul (například je mu určité zpracování uloženo zvláštním zákonem), v něm
nicméně bude povinen pokračovat, ačkoliv se subjekt údajů bude domnívat, že zpracování již na
základě projevení jeho vůle bylo ukončeno. Pokud o této skutečnosti správce daný subjekt údajů
ani nevyrozumí, tento pak do jisté míry ztratí kontrolu nad svými osobními údaji.
Z pohledu odpovědné osoby, správce, se jedná o nepravdivé a tím nedostatečné plnění
informační povinnosti při shromažďování osobních údajů, jinak řečeno o porušení povinnosti
stanovené v § 11 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Porušení zákona může být ze strany Úřadu
s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, např. zda správce jednal v omylu, či subjekty údajů
klamal úmyslně, jaké důsledky toto jeho porušení zákona pro dotčené osoby mělo, kolik osob bylo
dotčeno apod., řešeno jak uložením opatření k nápravě, tak pokutou pro daného správce. Popsané
jednání, nadbytečné vymáhání souhlasu se zpracováním osobních údajů a z něj vyplývající řádné
nesplnění informační povinnosti správce, totiž naplňuje skutkovou podstatu přestupku podle § 44
odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. a správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. f) téhož
zákona, tj. neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu a způsobem, které stanovuje zákon. 8
Závěr
Správné a důsledné plnění informační povinnosti správce osobních údajů je jedním ze
základních předpokladů pro to, aby dotčená osoba mohla uplatnit veškerá svá relevantní práva.
Z praxe Úřadu však vyplývá i to, že řádné poskytnutí úplných a pravdivých informací o zpracování
osobních údajů posiluje důvěru dotčených osob ke správci, který jejich údaje shromažďuje a dále
zpracovává, a předchází tak případným nedorozuměním, nejasnostem a stížnostem ze strany
osob, jejichž údaje jsou zpracovávány. Vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů tam,
kde je toto zpracování přímo uloženo zákonem, je jak z právního hlediska nadbytečné, tak
i zavádějící a pro dotčené osoby matoucí, protože ze skutečnosti, že je pro zpracování jejich údajů
vymáhán jejich souhlas, mohou vyvozovat nesprávné závěry týkající se tohoto zásahu do jejich
soukromí. Z obou těchto důvodů a s přihlédnutím k praktickým poznatkům ze své dozorové
činnosti, proto Úřad upozorňuje i na výše popsanou nezbytnou součást informační povinnosti
správce.

8

Nad rámec tohoto stanoviska je možné rovněž odkázat na porušení práva na ochranu spotřebitelů. V návaznosti na míru nepřesnosti
poskytnuté informace a další související okolnosti lze uvažovat o nekalých, klamavých či případně i agresivních obchodních
praktikách ve smyslu § 4 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
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Stanovisko č. 4/2014
červenec 2014 91

Transparentní účty a ochrana osobních údajů
Úvod
Transparentní účty se staly oblíbeným nástrojem, který využívá řada subjektů za účelem
veřejné kontroly vlastní činnosti a zejména nakládání s finančními prostředky. Pokud ovšem
probíhají platební transakce mezi zřizovatelem transparentního účtu a fyzickou osobou, může
docházet ke zveřejňování osobních údajů. Na tuto problematiku se následující stanovisko
zaměřuje a určuje možná pravidla, podle kterých postupovat tak, aby se správce osobních údajů
nedostal do konfliktu se zákonem.
Transparentní účty ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů
Z veřejně dostupných informací o transparentních účtech nabízených bankami v České
republice vyplývá, že transparentní účet obsahuje vždy informace o názvu účtu, zprávě pro
příjemce, výši, datu a typu platby, variabilním, konstantním a specifickém symbolu konkrétní
platby. Zveřejňováno naopak není číslo účtu druhé strany platební transakce.
Za této situace lze konstatovat, že údaje o protistraně a bankovní operaci bude možné
považovat za osobní údaje 102. Identifikace fyzické osoby bude záležet na množství zveřejněných
údajů, které budou s platbou spojeny. O jednoznačnou identifikaci půjde vždy, pokud bude jako
variabilní symbol uvedeno rodné číslo. Název účtu (jméno a příjmení) povede k identifikaci
zejména tehdy, pokud bude sám o sobě dostatečně unikátní, aby buď sám o sobě anebo ve
spojení s účelem platby či její výší umožnil zjistit majitele účtu (opakované platby za nájem
povedou k identifikaci plátce, jednorázový příspěvek na dobročinné účely celorepublikového spolku
již obvykle nikoliv). Otázku, zda jsou informace obsažené ve výpisu z transparentního účtu
osobními údaji, si poté správce musí klást jak u odchozích, tak u příchozích plateb.
Shromažďování a následné zveřejňování informací o provedených platbách týkajících se
konkrétních fyzických osob (subjektů údajů) je nutné považovat za zpracování osobních údajů ve
smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Správcem osobních údajů poté bude ten subjekt,
který si transparentní účet zřídil a rozhodl tím o tom, že informace o platbách (včetně osobních
údajů) budou veřejně dostupné.
V obecné rovině platí, že pokud bude fyzická osoba provádět platbu na transparentní účet,
a bude o povaze tohoto účtu předem a prokazatelně informována 113, lze provedení platby
považovat za souhlas 124 se zpracováním, a tedy i zveřejněním osobních údajů. V případě, kdy je
1

Podle stavu právních předpisů k 1. červenci 2014.

2

Osobním údajem je dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu
údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na
základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní
nebo sociální identitu.

3

Informace o tom, že účet příjemce je transparentním účtem, musí být v takovém případě uváděna vždy ve spojení s číslem účtu tak,
aby se dostala každému, kdo na tento účet bude převádět finanční prostředky.

4

K otázce souhlasu blíže viz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2008 – Souhlas se zpracováním osobních údajů.
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zřejmé, že fyzická osoba bude na transparentním účtu identifikována, má povinnost plnit, a proto
nemá možnost platbu neuskutečnit, musí dostat možnost převést finanční prostředky i jiným
způsobem, než na transparentní účet. 13 5 Naopak platba z transparentního účtu na účet fyzické
osoby (za podmínky její identifikovatelnosti) nebude bez souhlasu subjektu údajů uděleného
předem v zásadě možná. Výjimkou jsou některé situace uvedené v následujících příkladech.
Transparentní účty územně samosprávných celků
Pro kraje, obce či městské části Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) doporučuje
při zřizování, resp. užívání transparentního účtu, dbát zejména na následující pravidla:
- transparentní účet by neměl být využíván pro ty platby, které jsou přímo spojeny
s výkonem veřejné moci vůči fyzickým osobám. Uvedené znamená, že tento účet by
neměl sloužit pro individuální příjem správních poplatků, uložených pokut, výplatu
sociálních dávek, svědečného, znalečného atd.;
- z transparentního účtu by neměl být vyplácen plat zaměstnancům 14 6;
- z/na transparentní účet lze naopak provádět takové platby, u kterých by kraj, obec,
městská část jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, byl v případě fyzických osob povinen poskytnout a zveřejnit shodné
informace. Jedná se tedy o dodržení ustanovení § 8a 157 a § 8b 168 zákona č. 106/1999 Sb.,
a to včetně principu proporcionality při poskytování osobních údajů.
V případě rizika, že by provedení konkrétní platby prostřednictvím transparentního účtu mohlo
vést k neoprávněnému zveřejnění osobních údajů, lze doporučit tuto platbu provést z běžného
účtu a s tím související převod peněz mezi běžným a transparentním účtem pouze označit účelem
dané platby (např. výplaty zaměstnanců, pokuta atd.).
Transparentní účty spolků, nadací, apod.
Pro činnost spolků je z hlediska ochrany osobních údajů významné ustanovení § 236 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 179. Toto ustanovení upravuje podmínky, za kterých může spolek
zveřejňovat seznam svých členů, resp. jej zpřístupňovat třetím osobám. Pokud bude daný spolek

5

Uvedené se tedy nevztahuje např. na příspěvky na dobročinné účely apod., kdy je čistě na volbě dárce, zda bude akceptovat
zvolený transparentní účet a příspěvek poskytne, anebo nebude a příspěvek neposkytne.

6

Problematiku zveřejňování informací o platech řeší Metodické doporučení Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů k
poskytování informací o platech pracovníků povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

7

§ 8a zákona č. 106/1999 Sb. uvádí, že „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní
údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

8

§ 8b zákona č. 106/1999 Sb. uvádí v odst. 1 „Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné
prostředky.“
V odst. 2 „Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování
zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově
území.“
V odst. 3 „Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde
má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.“

9

§ 236 zákona č. 89/2012 Sb. uvádí v odst. 1 „Vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu členů
zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Stanovy dále určí, jak bude seznam členů zpřístupněn, anebo že zpřístupněn
nebude.“
V odst. 3 „Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného
seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.“
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vybírat např. členský poplatek na transparentní účet a platby budou prováděny takovým
způsobem, že z nich budou jednotlivé fyzické osoby identifikovatelné, tedy půjde o osobní údaje,
mohlo by dojít k jednání, které bude v rozporu s občanským zákoníkem, a tedy i se zákonem
č. 101/2000 Sb. Proto musí spolek vždy volit takový způsob výběru členských poplatků, resp.
provádění plateb vůči svým členům, který bude v souladu s jeho stanovami, tzn. v souladu se
stanoviskem jeho členů ke zveřejnění jejich seznamu dle § 236 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.
V případě nadací může nastat problematická situace při zveřejnění osobních údajů dárce anebo
osoby, které byl poskytnut nadační příspěvek. Podle § 358 odst. 3 písm. b) a d) zákona č. 89/2012
Sb. zveřejňuje nadace ve své výroční zprávě alespoň přehled o osobách, které poskytly nadační
dar v hodnotě vyšší než 10.000 Kč, a přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek
v hodnotě vyšší než 10.000 Kč. To tedy znamená, že se nadace může rozhodnout zveřejňovat ve
výroční zprávě i ostatní osoby, které poskytnou nadační dar anebo které obdrží nadační příspěvek.
Současně je ovšem zákonem stanoveno, že dárce může požádat o zachování své anonymity;
stejné právo má i příjemce nadačního příspěvku. Při poskytnutí nadačního příspěvku v hodnotě
vyšší než 10.000 Kč může žádat o zachování anonymity jen člověk, jenž dostal nadační příspěvek
z humanitárních důvodů, zejména z důvodů zdravotních (§ 359 zákona č. 89/2012 Sb.). Každá
nadace by proto měla s těmito možnostmi počítat a při využití transparentního účtu postupovat tak,
aby zákonem předvídanou ochranu soukromí dárce nebo příjemce nezmařila.
Z výše uvedeného lze dovodit následující pravidla:
- nadační příspěvek přesahující částku 10.000 Kč, který nebyl poskytnut z humanitárních
důvodů, může být vyplacen z transparentního účtu bez omezení, neboť jeho příjemce
bude vždy uveden ve výroční zprávě, a jedná se tedy o již zveřejněné osobní údaje;
- ostatní nadační příspěvky by měly být vypláceny z transparentního účtu anonymně tak,
aby nebylo předem zabráněno příjemci požádat o zachování anonymity 1810;
- je vhodné dárci umožnit poskytnout nadační dar na transparentní účet anebo na běžný
účet tak, aby svojí volbou vyjádřil také svůj postoj ke zveřejnění informací o své osobě.
Další právní otázky související s transparentními účty
Z dalších otázek souvisejících se zpracováním osobních údajů při využití transparentních účtů je
nutno zmínit problematiku plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Při platbě na
transparentní účet by měl být plátce vždy předem informován o tom, že platbu činí na
transparentní účet a že jeho osobní údaje budou zveřejněny, přičemž s ohledem na obecnou
znalost institutu transparentního účtu postačí, pokud k číslu účtu bude vždy doplněna informace
o tom, že se jedná o transparentní účet. Tato povinnost správce osobních údajů vyplývá z § 11
odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.
V opačném případě, pokud jsou peníze fyzické osobě z transparentního účtu vypláceny, by měl
správce vhodným způsobem příjemce (tj. subjekt údajů) informovat o povaze účtu a zveřejnění
osobních údajů. V některých případech se ovšem na správce může vztahovat výjimka z informační
povinnosti dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., za podmínky, že osobní údaje
nezíská přímo od subjektu údajů.

10

§ 359 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. uvádí, že „Nadace zachová anonymitu, doručí-li jí oprávněné osoby žádost před schválením
výroční zprávy. Člověk, jenž dostal nadační příspěvek z humanitárních důvodů, však může uplatnit své právo na anonymitu kdykoli,
jestliže jej nadace o jeho právu při poskytnutí příspěvku nepoučila; má se za to, že poučení nebylo dáno.“
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Je nutné upozornit na zcela nevhodnou praxi spočívající v identifikaci plateb, resp. osob
provádějících platbu, prostřednictvím rodného čísla jako variabilního symbolu. V případě všech
transparentních účtů nabízených na českém trhu je variabilní symbol údajem, který je zveřejňován,
a proto dochází také ke zveřejňování rodného čísla. Úřad proto doporučuje volit jako variabilní
symbol jinou číselnou kombinaci, která neobsahuje další informace o dané osobě.
Také je nutno zmínit možnost zprostředkované platby, kdy za fyzickou osobu provádí platbu na
transparentní účet třetí osoba (např. zaměstnavatel formou srážky ze mzdy). Mzdové a účetní
informační systémy by měly být přizpůsobeny tak, aby v detailech transakcí (zpráva pro příjemce)
omezily předávání osobních údajů.
Pokud je transparentní účet zveřejňován na webových stránkách banky, která jej zřídila,
vystupuje tato banka vůči správci, tedy majiteli účtu, v postavení zpracovatele osobních údajů.
V takovém případě smlouva o zřízení transparentního účtu rovněž musí splňovat náležitosti
smlouvy o zpracování osobních údajů dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb.
Podle § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. má každý správce povinnost oznámit zpracování
osobních údajů Úřadu. Jelikož se na výše popsané zpracování osobních údajů nevztahuje žádná
z výjimek uvedených v § 18 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., je nutné, aby správci tato zpracování
předem u Úřadu registrovali. 1911
Povinnost správce, resp. zpracovatele, zabezpečit osobní údaje dle § 13 zákona
č. 101/2000 Sb. se v případě transparentního účtu zúží především na povinnost zabezpečit
zveřejněné osobní údaje před jejich neoprávněnou změnou, tedy před tím, aby do zveřejněných
osobních údajů někdo neoprávněně zasahoval.
Závěr
Transparentní účty jsou stále rozšířenějším způsobem, jakým různé subjekty činí svoje
nakládání s finančními prostředky veřejně kontrolovatelným. Současně je ovšem nutné si
uvědomit, že i tímto způsobem může docházet ke zveřejňování osobních údajů, a to mnohdy bez
vědomí dotčených osob. Z tohoto pohledu se transparentní účty mohou jevit jako problematické,
neboť neumožňují správci zasáhnout do zveřejňovaných údajů a případně v nich provést
anonymizaci údajů. Je proto nutné, aby si správci při zřízení transparentního účtu byli předem
vědomi svých povinností z pohledu zákona č. 101/2000 Sb., a využití a nastavení transparentního
účtu tomuto přizpůsobili.

11

Výjimkou je situace, kdy by členové spolku dali souhlas se zveřejněním svých osobních údajů, nemusel by tento spolek zpracování
registrovat na základě § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3704

III. SDĚLENÍ ÚŘADU
Z rozhodovací činnosti
(rok 2013)

Sdělení úvodem:
Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje
k některým problematickým okruhům případů porušování povinností při zpracování osobních
údajů, které projednává v rámci své rozhodovací činnosti.
1. K předání listin s osobními údaji Policii České republiky
Ze spisového materiálu je zřejmé, že pan X. Y. byl policejním orgánem seznámen s výše
uvedeným rozhodnutím ze dne 25. července 2012 v souladu s § 34 odst. 2 správního řádu v rámci
plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností zástupce účastníka řízení, a to jako
zmocněnec účastníka řízení podle § 33 odst. 1 téhož zákona.
V daném případě je třeba konstatovat, že správcem osobních údajů účastníků blokového řízení
ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. je policejní orgán, resp. Policie České republiky,
který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů
a odpovídá za něj. Pan X. Y. tím, že poskytl předmětné rozhodnutí policejnímu orgánu, se nestal
správcem ani zpracovatelem osobních údajů podle § 4 písm. j), resp. písm. k) zákona
č. 101/2000 Sb., a nelze jej tedy sankcionovat za přestupky uvedené v § 44 odst. 2 zákona
č. 101/2000 Sb., kterých se může dopustit pouze fyzická osoba v postavení správce nebo
zpracovatele osobních údajů.
Ve vztahu k povinnosti uložené fyzickým osobám v § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tj.
povinnosti mlčenlivosti o osobních údajích, s nimiž přijde fyzická osoba do styku při plnění
zákonem stanovených oprávnění a povinností u správce či zpracovatele, je nutno konstatovat, že
jednání pana X. Y. postrádá požadovaný materiální znak přestupku, tj. porušení či ohrožení zájmu
společnosti, resp. nevykazuje žádný stupeň společenské nebezpečnosti, vzhledem k tomu, že pan
X. Y. předložil předmětné rozhodnutí obsahující osobní údaje účastníka blokového řízení, které
měl oprávněně k dispozici, jinému útvaru Policie České republiky, který má nade vší pochybnost
taktéž oprávnění k přístupu k daným údajům. (sp. zn. UOOU-03502/13)
2. K poskytování informací o jednání, které je předmětem trestního řízení
Podle § 44a zákona č. 101/2000 Sb. se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poruší zákaz
zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem; v tomto případě zákonem
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Podle § 8b odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb.
osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty informace, na které se vztahuje
zákaz zveřejnění podle § 8a odst. 1 věty druhé, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo
plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout,
pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům. O tom musejí být tyto osoby poučeny.
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Ze spisového materiálu však vyplývá, že informace, které pan A. B. a pan X. Y. veřejně
sdělovali, jim nemohly být orgány činnými v trestním řízení poskytnuty, protože jim dané informace
byly známy již z dřívějších událostí, kterých se oba účastnili. Současně není možné aplikovat na
jejich jednání povinnost stanovenou v § 8b odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., protože se nejednalo
o sdělování údajů poškozených. Jednání pana A. B. a pana X. Y. tak nenaplňuje skutkovou
podstatu přestupku podle § 44a zákona č. 101/2000 Sb. (sp. zn. UOOU-11214/13)
3. K porušení povinnosti mlčenlivosti při vyřizování stížnosti tykající se vedeného trestního
řízení okresním soudem
K předmětu tohoto řízení lze konstatovat, že okresní soud je správcem osobních údajů
zpracovávaných v souvislosti s výkonem jeho činnosti, tj. i v rámci spisové dokumentace. Dále je
nutno konstatovat, že obviněný měl z titulu své funkce při vyřizování odpovědi na stížnost města
povinnost stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy měl jako zaměstnanec správce
povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
Osobním údajem je podle § 4 písm. a) zákona č 101/2000 Sb. jakákoliv informace týkající se
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Informace v rozsahu jméno, příjmení, datum narození
jsou nepochybně identifikační osobní údaje. Informace o skutku spáchaném na poškozené je ve
spojení s těmito dalšími údaji také osobním údajem, neboť se vztahuje k jednoznačně
identifikované oběti trestného činu. Navíc, jak je třeba zdůraznit, se v části popisu skutku jedná
o citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. vypovídající o jejím zdravotním stavu
a sexuálním životě.
Správní orgán se předně zabýval tvrzením obviněného týkajícím se vyloučení aplikace zákona
č. 101/2000 Sb. na jeho jednání. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. se tento zákon vztahuje
na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné
moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Z uvedeného je tedy zřejmé, že i na zpracování osobních
údajů v rámci činnosti soudů se zákon č. 101/2000 Sb. aplikuje, a to v celém rozsahu; s výjimkou
upravenou v § 3 odst. 6 písm. d) uvedeného zákona, podle kterého se ustanovení § 5 odst. 1
a § 11 a 12 nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce
stanovených zvláštními zákony pro zajištění předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti
a stíhání trestných činů. Pokud se však týká povinnosti mlčenlivosti stanovené v § 15 zákona
č. 101/2000 Sb., žádné takové ustanovení, které by vylučovalo působnost Úřadu pro ochranu
osobních údajů v této věci, neexistuje. Žádné relevantní ustanovení přitom není obsaženo ani
v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a tudíž i jednání obviněného, jako soudce, podléhá
povinnostem stanoveným pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti. Rovněž
tak nelze uvažovat o vyloučení aplikace zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, neboť na
účastníka řízení se nevztahuje výjimka z osobní působnosti tohoto zákona vyjádřená v § 10.
Obviněný je jako soudce vázán povinností mlčenlivosti i podle § 81 odst. 1 zákona č. 6/2002
Sb., dle kterého je povinen i po zániku soudcovské funkce zachovávat mlčenlivost o všem, o čem
se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, ledaže by byl této povinnosti zproštěn zvláštním
právním předpisem nebo osobou k tomu povolanou. V tomto ohledu je zjevné, že zákon č. 6/2002
Sb. vztahuje povinnost mlčenlivosti na všechno, o čem se soudce dozvěděl v souvislosti
s výkonem své činnosti, tedy nikoli pouze na osobní údaje. Aplikace obou zmiňovaných předpisů
se vzájemně nevylučuje a obviněný se nemůže zprostit své odpovědnosti za přestupek podle
zákona č. 101/2000 Sb. odkazem na existenci další obdobné povinnosti, kterou je povinen
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dodržovat z titulu výkonu své funkce. Jinak řečeno, pro povinnost mlčenlivosti v oblasti ochrany
osobních údajů je třeba považovat zákon č. 101/2000 Sb. za lex specialis vůči obecné právní
úpravě provedené zákonem č. 6/2002 Sb. (sp. zn. UOOU-01523/13)
4. K porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zveřejněním osobních údajů svědků
Správní orgán se předně zabýval otázkou, zda jsou informace obsažené v protokolech
o výsleších osobními údaji. Za osobní údaj se podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. považuje
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Informace o tom, že
osoba podala výpověď jako svědek a rovněž tak obsah této výpovědi jsou přitom také osobním
údajem vypovídajícím právě o těchto skutečnostech; blíže popisují subjekt údajů, tedy se jej týkají.
Současně je nutno zdůraznit, že i v případě použití „pouhé“ kombinace jména, příjmení a obsahu
výpovědi se jedná o osobní údaje, neboť naplňují zákonnou definici, tedy subjekt údajů je na jejich
základě určitelný, neboť existuje skupina osob, která jej může i pouze na základě tohoto rozsahu
informací identifikovat.
Ustanovení § 15 zákona č. 101/2000 Sb. stanoví, že zaměstnanci správce nebo zpracovatele,
jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo
zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností
přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo
příslušných prací. Na obviněnou pak tato povinnost dopadá jako na osobu, která v rámci plnění
zákonem stanovených oprávnění a povinností přišla do styku s osobními údaji u orgánů činných
v trestním řízení, neboť správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. je
v tomto případě Policie České republiky. Porušení této povinnosti a vymezení postavení obviněné
v trestním řízení, ve kterém se měla tohoto porušení dopustit, je pak jasně popsáno ve skutkové
podstatě přestupku uvedené v § 44 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., dle kterého fyzická
osoba, která v rámci plnění zvláštním zákonem uložených oprávnění a povinností přichází
u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji, se dopustí přestupku tím, že poruší
povinnost mlčenlivosti. Ve vztahu k osobním údajům vymezeným ve výroku tohoto rozhodnutí pak
obviněná tuto povinnost mlčenlivosti porušila právě tím, že dala přímý pokyn ke zveřejnění těchto
údajů prostřednictvím svých webových stránek. Tím tyto údaje zpřístupnila v podstatě
neomezenému počtu uživatelů internetu.
Pokud se týká vztahu povinnosti uložené § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. a § 8b (ve
spojení s § 8a) trestního řádu, konstatuje správní orgán, že úprava provedená § 8b trestního řádu
je sice užší, resp. základní ve vztahu k informacím o osobách zúčastněných na trestním řízení,
avšak zakazuje v přípravném řízení „pouze“ dále poskytnout (k poskytnutí může dojít samozřejmě
i zveřejněním) informace umožňující zjištění totožnosti vyjmenovaných osob (osoby, proti které se
trestní řízení vede, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka). Naproti tomu povinnost
mlčenlivosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. je širší, když se vztahuje na veškeré osobní
údaje, které byly konkrétní osobě poskytnuty, resp. se kterými přišla u správce či zpracovatele do
styku. S ohledem na skutečnost, že obviněná zveřejnila kompletní obsah výpovědí svědků
a obviněného v trestním řízení (což jsou, jak je uvedeno výše, také osobní údaje), a nikoliv pouze
informace umožňující zjištění jejich totožnosti, posuzoval správní orgán její jednání jako porušení
povinnosti mlčenlivosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Při tomto posouzení bral v úvahu
též jasně vyjádřenou pohnutku obžalované, tj. zprostředkovat veřejnosti právě obsahy učiněných
výpovědí a nikoli identifikovat obviněného a vyslechnuté svědky.
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Správní orgán se v souvislosti s jednáním obviněné zabýval také ustanovením § 209 trestního
řádu ve vztahu k uložené povinnosti mlčenlivosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. i ve
vztahu k zákazu zveřejnit informace o osobách zúčastněných na trestním řízení vyjádřeném v § 8a
a násl. tohoto zákona. Podle věty první § 209 trestního řádu předseda senátu dbá o to, aby svědek
ještě nevyslechnutý nebyl přítomen při výslechu obžalovaného a jiných svědků. Hlavním důvodem
takového postupu je „aby výpověď svědka a tím i její důkazní hodnota nebyla nepříznivě ovlivněna
jednak předchozím průběhem hlavního líčení a jednak osobou obžalovaného“, a proto předseda
senátu „po zahájení a zjištění totožnosti osob, které byly k hlavnímu líčení předvolány jako svědci,
učiní opatření, aby tyto osoby ještě před přednesením obžaloby opustily jednací síň“ (Šámal,
P. a kolektiv, Trestní řád, komentář – díl II, 5. vydání, str. 1598). Z uvedeného je zřejmá snaha
zákonodárce zamezit ovlivnění výpovědí jednotlivých svědků, kteří se tak nemohou vzájemně
seznamovat s obsahem svých výpovědí (tj. osobních údajů) a v závislosti na tom je následně
měnit nebo přizpůsobovat. Obdobný úmysl je pak proveden § 8a a násl. trestního řádu, které
limitují možnost poskytování informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení veřejnosti tím,
aby nebylo ohroženo objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Ke stejnému důsledku
vede i uložení povinnosti mlčenlivosti podle zákona č. 101/2000 Sb. Úmysl zákonodárce vést
výslechy svědků odděleně a nezávisle i od výslechu obviněného by pak byl zcela zřejmě ohrožen
a postrádal by smysl v případě, že by bylo bez jakýchkoli limitů umožněno zveřejňovat obsahy
svědeckých výpovědí učiněných v přípravném řízení.
K námitce právního zástupce obviněné, že primárním účelem listin získaných při nahlédnutí do
spisu trestního řízení, nebo jinak získaných v rámci tohoto řízení, je jejich zveřejnění, správní
orgán uvádí, že vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že minimálně obsah protokolů, které
obsahují osobní údaje jiných osob, k tomuto účelu určen není. Naopak jsou všechny osobní údaje,
tj. včetně obsahu výpovědí, chráněny jak zákonem č. 101/2000 Sb. (§ 15 odst. 1), trestním řádem
(§ 8a a § 8b) i Listinou základních práv a svobod (čl. 10). Rovněž nelze dovodit tuto skutečnost
z předpokladu, že řízení před soudem je ve své podstatě veřejné, neboť k této fázi trestní řízení
vedené s obviněnou v době zveřejnění protokolů nedospělo.
Správní orgán přitom nijak nezpochybňuje to, že obviněná má právo získat informace nezbytné
k tomu, aby mohla uplatňovat svá práva v průběhu trestního řízení. Na druhé straně zde existuje
zcela jasně stanovené zákonné omezení (§ 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., povinnost
mlčenlivosti o osobních údajích, a § 8b trestního řádu, použití získaných informací pro účely
trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností), které toto její právo limituje, a to právě
za účelem ochrany práv a svobod druhých, tj. v tomto konkrétním případě svědků
a spoluobviněného. (sp. zn. UOOU-07100/13)
5. K odpovědnosti za zveřejnění osobních údajů na zpravodajském portálu
K předmětu řízení lze konstatovat následující. Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. je
osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. K tomu
je třeba uvést, že přestože byla osoba nezletilé poškozené v předmětném článku identifikována
přímo pouze uvedením věku a pohlaví, a to včetně uvedení dalších podrobností projednávaného
případu a dopadů předmětného jednání na poškozenou v psychické rovině, došlo k její nepřímé
identifikaci, a to prostřednictvím zveřejnění jména, příjmení, místa bydliště její matky a informace
o tom, že její dcera měla být osobou znásilněnou, v příspěvku uživatele připojenému v diskusi
k předmětnému článku. Dle názoru správního orgánu se tedy nepochybně jedná o osobní údaje ve
smyslu citovaného ustanovení zákona, neboť nezletilou poškozenou bylo nepochybně možné na
základě zveřejněných informací identifikovat.
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Účastník řízení je správcem osobních údajů subjektů údajů takto sem vložených ve smyslu
§ 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., jelikož jako poskytovatel služby informační společnosti ve
smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů, tj. provozovatel internetového portálu, na který jsou účastníkem řízení vkládány
zpravodajské články a k těmto článkům diskusní příspěvky jednotlivými uživateli, určuje účel
a prostředky zpracování a odpovídá za něj. Jeho odpovědnost je však, na rozdíl od jiných způsobů
zpracování osobních údajů, částečně omezena zvláštní právní úpravou, konkrétně zákonem
č. 480/2004 Sb.
Podle § 8b odst. 2 trestního řádu nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na
poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného,
který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního
zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných činů, kterým byla způsobena těžká
újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), některý
z trestných činů proti těhotenství ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování
s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální
oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195
trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve
společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou
(§ 200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku). Ze
spisového materiálu je zřejmé, že v daném případě se jedná o nezletilou poškozenou, přičemž na
základě zveřejněných údajů je možné bez pochybností zjistit její totožnost, a to vzhledem
k uvedení jména, příjmení a místa bydliště její matky. Vzhledem k tomu, že se současně jednalo
o poškozenou trestným činem, který je v § 8b odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. vyjmenován, je
nutno konstatovat, že byly splněny obě podmínky, které toto ustanovení stanoví pouze
alternativně.
Podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb. poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání
informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele,
dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo
o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat,
k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
Jak sám účastník řízení uvedl ve svém vyjádření, právní úpravu obsaženou v zákoně
č. 480/2004 Sb. je třeba považovat za lex specialis vůči zákonu č. 101/2000 Sb. Podle § 6 zákona
č. 480/2004 Sb. poskytovatelé služeb informační společnosti nejsou povinni dohlížet na obsah jimi
přenášených nebo ukládaných informací, popř. aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti
poukazující na protiprávní obsah informace. Nicméně zákon č. 480/2004 Sb. v § 5 odst. 1 stanoví
rozhodný okamžik pro nástup odpovědnosti poskytovatele služby, tj. v případě písm. b) tohoto
ustanovení, které je třeba aplikovat v tomto případě, se jedná o okamžik, kdy se poskytovatel
služby prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo
o protiprávním jednání uživatele.
K argumentaci účastníka řízení obsažené v jeho vyjádření, v níž odkázal na znění čl. 14
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000, přičemž uvedl, že
§ 5 zákona č. 480/2004 Sb. není ustanovením, které může založit odpovědnost poskytovatele
služby, ale naopak ustanovením, které má omezovat odpovědnost poskytovatele v případě, že by
ji bylo možno dovodit z jiných (obecných) právních předpisů, je třeba uvést následující. Článek 14
výše uvedené směrnice, který upravuje shromažďování informací, stanoví v bodě 1 povinnost
členským státům zajistit, aby v případě služby informační společnosti spočívající v ukládání
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informací poskytovaných příjemcem služby, nebyl poskytovatel služby odpovědný za informace
ukládané na žádost příjemce, pokud dle písm. a) poskytovatel nebyl účinně seznámen
s protiprávní činností nebo informací a ani s ohledem na nárok na náhradu škody si není vědom
skutečností nebo okolností, z nichž by byla zjevná protiprávní činnost nebo informace, nebo dle
písm. b) poskytovatel, jakmile se o tomto dozvěděl, jednal s cílem odstranit tyto informace nebo
k nim znemožnit přístup. V souladu s názorem účastníka řízení lze konstatovat, že předmětná
směrnice, která byla promítnuta do české právní úpravy v § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 480/2004
Sb., omezuje odpovědnost poskytovatele služby, nicméně tuto nevylučuje, pouze stanoví rozhodný
okamžik pro nástup odpovědnosti poskytovatele služby, jak již bylo uvedeno výše. Povinnost
nezveřejňovat informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného v rámci trestního řízení a z ní
plynoucí odpovědnost za takovéto zveřejnění je založena jinými právními předpisy, tj. v daném
případě trestním řádem a zákonem č. 101/2000 Sb.
Upozornění na protiprávní povahu příspěvku uživatele obsažené v žádosti policejního orgánu
ze dne 23. února 2012 lze v daném případě považovat za dostatečné, a to i přesto, že je zde
uveden pouze odkaz na ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu, které je obsaženo v hlavě deváté
trestního řádu upravující postup před zahájením trestního stíhání. Předmětné ustanovení mimo
jiné stanoví, že policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení
i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání
trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících
tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele. Policejní orgán v žádosti
uvedl, že je ve věci, tj. ve vztahu k vkladateli příspěvku prováděno šetření, a to vzhledem
k trestnímu oznámení podanému paní X. Y., tj. byly jím prováděny úkony předcházející zahájení
trestního stíhání, které mohly vyústit v závěr o spáchání trestného činu. Na základě výše
uvedeného nelze tedy přistoupit na tvrzení účastníka řízení, že v dané věci nebyl prokazatelně
upozorněn na protiprávní povahu daného příspěvku s tím, že údaje o vkladateli byly pouze
vyhledány v technické databázi, a to tím spíš, že předmětnou žádost vyřizovala osoba s právním
vzděláním.
Skutečnost, zda byl účastník řízení vyrozuměn paní X. Y. o protiprávní povaze příspěvku, tj. zda
tato požádala, či nepožádala o jeho odstranění, není tedy vzhledem k výše uvedenému relevantní.
„Žádost o pomoc“ byla účastníku řízení prokazatelně doručena dne 24. února 2012, přičemž tento
neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění informací
umožňujících zjištění poškozené v rámci trestního řízení. K odstranění předmětného příspěvku
účastníkem řízení, jak sám uvádí, došlo až dne následujícího po doručení oznámení správního
orgánu o zahájení řízení v předmětné věci, tj. dne 22. ledna 2013. Tedy téměř po 11 měsících od
chvíle, kdy byl účastník řízení prokazatelně upozorněn na protiprávní povahu předmětného
příspěvku policejním orgánem.
Podle § 45a odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním
předpisem, přičemž dle odst. 3 téhož ustanovení se za tento správní delikt spáchaný tiskem,
filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným
způsobem uloží pokuta do 5 000 000 Kč. Předmětné ustanovení stanoví zákaz zveřejnění
osobních údajů, přičemž není třeba, aby tyto údaje zveřejnila přímo právnická osoba, jelikož
v daném případě se jedná o objektivní odpovědnost právnické osoby, tj. bez ohledu na zavinění.
Liberační důvod je upraven v § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., který stanoví, že právnická
osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno
požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila, což ze spisového materiálu, ani z vyjádření

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3710

účastníka řízení nevyplývá. Tím, že účastník řízení jako správce osobních údajů subjektů údajů
zveřejněných na internetovém portálu umožňuje jednotlivým uživatelům komentovat jím
zveřejněné zpravodajské články, je odpovědný za zde neoprávněně zveřejněné údaje, a to od
okamžiku, kdy se o jejich protiprávní povaze prokazatelně dozvěděl. V daném případě je zřejmé,
že účastníkem řízení byl porušen zákaz zveřejnění informací umožňující zjištění totožnosti
poškozené v rámci trestního řízení stanovený v § 8b odst. 2 trestního řádu, jelikož neodstranil,
resp. neznepřístupnil informace o matce poškozené obsažené v předmětném příspěvku.
(sp. zn. UOOU-00171/13)
6. K zabezpečení osobních údajů v informačním systému (přístupová oprávnění
zaměstnanců)
Správnímu orgánu bylo dne 22. ledna 2013 doručeno vyjádření účastníka řízení, ve kterém
v návaznosti na výzvu správního orgánu uvedl, že k vězeňskému informačnímu systému,
konkrétně k fotografiím jednotlivých vězňů, měl přístup každý zaměstnanec účastníka řízení, který
je jakýmkoliv způsobem povinen pracovat s daty vězněných osob. Jedná se o pracovní pozice
ředitele, zástupce ředitele, správních referentů úseku správního, dozorců výkonu vazby a výkonu
trestu, vychovatelů výkonu trestu a vazby, sociálních pracovníků, pedagogů, psychologů,
strážných vězeňské stráže, příslušníků prevence a stížností, zaměstnanců zdravotních středisek,
materiálních intendantů, zaměstnanců úseku zaměstnávání vězněných osob, účetních,
duchovních zaměstnanců a příslušných vedoucích funkcionářů. Účastník řízení dále uvedl, že
v době, kdy došlo k nahlížení do informačního systému ze strany dvou výše uvedených
zaměstnanců, platil interní předpis. Tento v § 4 definuje činnost uživatele v počítačové síti, a to
včetně zákazů. Podle odstavce 7 tohoto ustanovení uživatel odpovídá při práci s údaji za
dodržování předpisů o ochraně osobních údajů v informačních systémech. V § 10 nařízení jsou
pak uvedena další opatření pro ochranu osobních údajů v síti účastníka řízení.
V případě účastníka řízení je zřejmé, že nepřijal dostatečná opatření pro zabezpečení osobních
údajů, v důsledku čehož měl každý zaměstnanec, který byl povinen pracovat s informačním
systémem, přístup k osobním údajům všech vězněných osob, a to i v případě, kdy tento přístup
nebyl nezbytný k výkonu jeho práce. Pouhé vymezení povinností, zákazů a oprávnění při práci
s informačním systémem ve vnitřním předpise nelze považovat za veškeré možné úsilí, které mohl
účastník řízení vynaložit k tomu, aby zabránil neoprávněnému přístupu k osobním údajům.
(sp. zn. UOOU-00182/13)
7. K zabezpečení osobních údajů v informačním systému (práce zaměstnanců ve dvojicích
pod jedním přihlášením)
Správní orgán musí v dané věci konstatovat, že vydáním pokynu, aby zaměstnanci pracovali
pod jedním přihlášením ve dvojicích, došlo nepochybně k porušení povinnosti stanovené § 13
odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., neboť účastník řízení jednal v rozporu s požadavkem stanoveným
v § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého má správce nebo zpracovatel
povinnost zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná
zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto
osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby.
V tomto případě je správní orgán toho názoru, že vydáním přímého pokynu, který byl v rozporu
s vnitřními předpisy účastníka řízení týkajícími se zabezpečení osobních údajů, resp. práce
v jednotném informačním systému, i v přímém rozporu s povinností, kterou mu zákon
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č. 101/2000 Sb. v § 13 odst. 4 písm. b) výslovně stanoví, účastníka řízení zcela zbavuje možnosti
prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, aby k porušení povinnosti nedošlo. Účastníkem řízení tvrzenou
mimořádnost a výjimečnost situace, která nastala v lednu 2012, přitom nelze v žádném případě
považovat za skutečnost, která by ho zbavila odpovědnosti za přímé a vědomé vydání pokynu
směrujícího k obcházení přijatých opatření. (sp. zn. UOOU-00742/13)
8. K problematice odvolatelnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů
V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné.
Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.
Následně se správní orgán věnoval třetímu okruhu námitek účastníka řízení, tj. problematice
odvolatelnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů. Při posuzování této otázky přitom
vycházel především z toho, že odvolání souhlasu je klasickým jednostranným právním úkonem. Je
třeba připomenout, že byť je zákon č. 101/2000 Sb. v určité své části (zejména té související
s pravomocemi Úřadu) veřejnoprávním předpisem, vztah mezi správcem a subjektem údajů je
typickým soukromoprávním vztahem. V této souvislosti tak správní orgán odkazuje na čl. 2 odst. 3
Listiny základních práv a svobod, dle kterého každý může činit, co není zákonem zakázáno,
a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Ve smyslu tohoto ústavního pravidla tedy
správní orgán konstatuje, že zákon nezakazuje subjektu údajů odvolání jeho souhlasu a současně
jej ani nenutí strpět zpracování osobních údajů ve chvíli, kdy s ním nesouhlasí (což právě
odvoláním souhlasu projeví). Proto neobstojí argumentace účastníka řízení, podle které jednou
udělený souhlas není možné odvolat, neboť zákon s touto možností nepočítá.
Účastník řízení dále na podporu svého tvrzení široce rozebírá postupné změny v relevantních
částech zákona č. 101/2000 Sb. Ani v této části nelze však jeho závěry akceptovat. Účastníkem
řízení rozebíraná novelizace zákona č. 101/2000 Sb. provedená zákonem č. 439/2004 Sb. měla za
cíl uvést zákon č. 101/2000 Sb. do souladu se směrnicí 95/46/ES. Proto byla ze zákona vypuštěna
možnost, že souhlas bude mezi správcem a subjektem údajů dohodnut jako neodvolatelný.
Taková úprava byla totiž v rozporu s čl. 2 písm. h) směrnice 95/46/ES. Důvodová zpráva ke změně
v § 4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb. uvádí „Na rozdíl od dosavadní právní úpravy se navrhuje,
aby v zákoně byla právní úprava podmínek a náležitostí souhlasu subjektu údajů se zpracováním
osobních údajů upravena obdobně jako v článku 2 písm. h) směrnice 95/46/ES. Pokud jde
o samotné ustanovení novely, jeho obsah vychází obdobně jako obsah směrnice 95/46/ES
z předpokladu, že se musí jednat o projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svobodné,
zřejmé a vědomé vyslovení podmínek, za kterých má dojít k zpracování osobních údajů. Nejedná
se tedy o dohodu mezi správcem nebo zpracovatelem na straně jedné a subjektem údajů fyzickou osobou na straně druhé, ale jde o jednostranný právní úkon subjektu údajů.“ A je třeba
zdůraznit i účastníkem řízení uváděnou část důvodové zprávy, podle které „Protože se aplikace
obecné právní úpravy navrhovaná změna nedotkla, není podle názoru předkladatele v důsledku
vypuštění části původního znění § 5 odst. 5 bez náhrady možné namítat, že je navrhovanou
změnou oslabeno postavení subjektu údajů.“ Pokud by vypuštění části původního znění § 5 odst. 5
zákona č. 101/2000 Sb. mělo znamenat zánik možnosti odvolat souhlas, vedlo by to zcela jistě
k oslabení práv subjektu údajů, což by bylo v rozporu s citovanou důvodovou zprávou a úmyslem
zákonodárce.
Správní orgán dále konstatuje, že na úrovni Evropské unie není pochyb o tom, že udělený
souhlas lze vždy odvolat. Například podle stanoviska již zmiňované pracovní skupiny zřízené podle
čI. 29 směrnice 95/46/ES (WP 164) platí, že „V zásadě lze souhlas pokládat za nedostatečný,
pokud jej není možné účinně vzít zpět.“ nebo „Možnost vzít souhlas zpět, která je ve směrnici
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95/46/ES obsažena implicitně, je upravena v několika ustanoveních směrnice o soukromí
a elektronických komunikacích.“ S ohledem na nutnost eurokonformního výkladu je pak třeba
otázku odvolatelnosti souhlasu uděleného podle zákona č. 101/2000 Sb. vykládat ve smyslu
příslušných ustanovení směrnice 95/46/ES.
V návaznosti na předchozí závěry je tak nutno odmítnout i výklad týkající se obecně
problematiky právního úkonu, který účastník řízení předkládá. Tento výklad totiž vychází opět
z premisy opačné, než je zakotvena v ústavním pořádku České republiky, tj. podle účastníka řízení
je zakázáno fyzické osobě činit to, co jí zákon neumožňuje. Odkaz na úpravu § 43a a 43b zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je nepřípadný, neboť v těchto jednáních jde o zásadně odlišnou
situaci, když se vztahuje k problematice uzavírání smluv, tj. typických dvou či vícestranných
právních úkonů. Závěr účastníka řízení, že se jedná pouze o úkon faktický, je tak nesprávný
a odvolání souhlasu je právním úkonem, který má za následek povinnost správce ukončit
zpracování (samozřejmě s výjimkou situací, kdy má pro zpracování předmětných údajů jiný právní
titul).
Pokud se týká tvrzení účastníka řízení, že otázka nezbytnosti odvolatelnosti souhlasu je pro něj
neočekávanou a nepředvídatelnou novinkou v právních názorech Úřadu (tj. je v rozporu s § 2 odst.
3 správního řádu, tedy zásadou legitimního očekávání), došel správní orgán k následujícím
závěrům. Při posuzování legitimního očekávání je třeba primárně vyjít ze skutečnosti, že Úřad
v žádném svém rozhodnutí, kontrolním protokole nebo stanovisku nedeklaroval názor, že by
souhlas byl neodvolatelný. Naopak minimálně ve svých stanoviscích č. 2/2008 a zejména
podrobně ve stanovisku č. 2/2011 se Úřad vyjádřil ve prospěch neomezeného práva subjektu
údajů na odvolání souhlasu. (sp. zn. UOOU-01652/13)
9. Ke zveřejňování osobních údajů prostřednictvím inzertního portálu
K předmětu řízení lze konstatovat, že údaje o fyzické osobě v rozsahu číslo mobilního telefonu,
předmět prodeje a kupní cena jsou nepochybně osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona
č. 101/2000 Sb., neboť se vztahují k jednoznačně určenému, resp. určitelnému subjektu údajů. Ve
vztahu k problematice čísla mobilního telefonu jako osobního údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona
č. 101/2000 Sb., a to i bez znalosti jména a příjmení konkrétní fyzické osoby, považuje správní
orgán za relevantní především argumentaci obsaženou v rozsudku Nejvyššího správního soudu,
který uvedl, že plná identita fyzické osoby v současných podmínkách technologicky vyspělé
společnosti, tj. za vysokého stupně rozvoje elektronických a jiných médií, která jsou většině
populace snadno dostupná, ve své podstatě neznamená nic jiného, než možnost tuto osobu
určitým způsobem kontaktovat, aniž by bylo nutno znát místo jejího aktuálního pobytu. Proto se
výklad pojmu „osobní údaj“ nemůže omezit striktně jen na znalost např. rodného čísla, adresy či
pracoviště subjektu údajů. Z tohoto pohledu je za osobní údaj třeba považovat i číslo mobilního
telefonu určité osoby, jakkoli může být takové číslo používáno příslušnou osobou jen dočasně,
a zároveň nijak nespecifikuje jeho fyzickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální
identitu (viz shora). Prostřednictvím tohoto čísla je však možno daný subjekt v určitém časovém
úseku přímo kontaktovat, a tento subjekt je tak dosažitelný a jistým způsobem určitelný, a to
případně i bez znalosti jeho jména a dalších údajů, které již vazbu na jeho fyziologickou,
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu mají (viz rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 12. února 2009, č. j. 9 As 34/2008 - 68).
Účastník řízení tím, že umožňuje uživatelům webových stránek podávat inzeráty za účelem
prodeje, koupě nebo výměny věcí v jejich osobním vlastnictví, a tyto včetně osobních údajů
zveřejňuje, stanovil účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, a stal se správcem
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těchto osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., a odpovídá tedy
za dodržování povinností stanovených pro jejich zpracování zákonem č. 101/2000 Sb.
Pro každé zpracování osobních údajů potřebuje správce právní titul, kterým může být souhlas
subjektů údajů nebo splnění některé z výjimek stanovených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona
č. 101/2000 Sb. Podle § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. souhlas subjektu údajů se zpracováním
osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování, přičemž podle § 20
odst. 1 téhož zákona je správce povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro
který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21,
tj. v daném případě, domnívá-li se subjekt údajů, že správce provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů.
Ze skutečnosti, že byl účastník řízení inzerentem opakovaně vyzýván k odstranění jím
vloženého inzerátu (telefonního čísla), popř. k jeho přesunutí do neveřejné sekce, je zřejmé, že
inzerentem byl výslovně vyjádřen jeho nesouhlas se zveřejněním jeho osobních údajů na
předmětných webových stránkách. Dále je nade vši pochybnost zřejmé, že účastník řízení jako
provozovatel předmětného internetového inzertního portálu byl inzerentem prokazatelně
seznámen prostřednictvím jím zaslaných výzev s tím, že inzerent nesouhlasí s dalším
zpracováním svých osobních údajů (zejména čísla svého mobilního telefonu), tj. jejich dalším
zveřejňováním na předmětných webových stránkách. Daný inzerát byl inzerentem dostatečně
identifikován (tj. překopírováním jeho textu včetně data vložení, jeho předmětu a čísla mobilního
telefonu inzerenta) a stejně tak i inzerent samotný (prostřednictvím uvedení mobilního čísla
a specifikace daného inzerátu), přesto účastník řízení na výzvy inzerenta nijak nereagoval, jak
vyplývá ze spisového materiálu. Vzhledem k tomu, že účastník řízení nedisponoval souhlasem
inzerenta s dalším zpracováním jeho osobních údajů, byl povinen je odstranit neprodleně poté, co
se o projeveném nesouhlasu inzerenta dozvěděl. (sp. zn. UOOU-02162/13)
10. K zabezpečení osobních údajů ve spisovém materiálu trestního řízení
Správní orgán po zhodnocení výše uvedeného dospěl k závěru, že v případě účastníka řízení
§ 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. nelze aplikovat. Jak vyplývá z výše uvedeného, minimálně
jedna taška obsahující spisový materiál s osobními údaji nebyla jakkoliv zabezpečena proti
možnosti vyfocení (natočení) osobních údajů. Dále z výše uvedeného vyplývá, že účastník řízení
do místnosti se spisovým materiálem pustil větší počet osob (správní orgán vychází z vyjádření
mluvčí účastníka řízení a vedoucí trestního oddělení, tj. že bylo přítomno 20–30 novinářů celkem
a dále že vedoucí trestního oddělení byla v průběhu fotografování spisového materiálu s novináři,
kteří se do kanceláře nevešli, na chodbě, tj. v místnosti mohlo být přítomno nejméně 10 novinářů)
za přítomnosti pouze dvou osob konajících dohled nad průběhem fotografování (natáčení).
V daném případě je tak správní orgán názoru, že se ze strany účastníka řízení zcela zjevně
nejednalo o vynaložení maximálně možného úsilí k ochraně osobních údajů obsažených
v předmětném spisu.
Pokud se týká informační povinnosti soudů vyplývající z čl. 17 Listiny základních práv a svobod,
a na to navazující povinnosti stanovené v § 8a a násl. trestního řádu, účastník řízení uvádí, že
mají aplikační přednost před ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., když ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb. nemají podklad v ústavněprávní rovině (viz výše). Článek 17 Listiny základních
práv a svobod stanovuje v odstavci 1, že právo na svobodu projevu a právo na informace jsou
zaručeny, a dále v odstavci 5 stanovuje, že státní orgány a orgány územní samosprávy jsou
povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, kdy podmínky a provedení
stanoví zákon. V § 8a odst. 1 zákona trestního řádu je mimo jiné stanoveno, že při poskytování
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informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily
objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na
trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a dále je v § 8a odst. 3 tohoto
zákona stanoveno, že orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost
poskytováním informací podle odstavce 1 veřejným sdělovacím prostředkům. Z výše uvedeného
tedy vyplývá, že orgány činné v trestním řízení mohou informovat o trestním řízení veřejné
sdělovací prostředky (což ostatně správní orgán nikterak nezpochybňuje), avšak jak čl. 17 Listiny
základních práv a svobod, tak právní úprava obsažená v trestním řádu předpokládá jistou úroveň
ochrany soukromí a osobních údajů, vyjádřenou např. formulací „dbají na to, aby nezveřejnily
o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností“. Je
přitom zcela zřejmé, že údaje v rozsahu rodné číslo a adresa bydliště nesouvisejí přímo s trestnou
činností (resp. s ní nesouvisejí vůbec).
K tvrzení účastníka řízení ohledně § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., tedy že zákon
č. 101/2000 Sb. bere na zřetel specifičnost trestního stíhání a vyjímá aplikaci některých ustanovení
pro tuto oblast, lze konstatovat následující. Zákon č. 101/2000 Sb. v § 3 odst. 6 písm. d) vyjímá
některá ustanovení, která se nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění
povinnosti správce stanovených zvláštními zákony pro zajištění předcházení, vyhledávání,
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů. Vyjmuta jsou však pouze taxativně
vyjmenovaná ustanovení, a to § 5 odst. 1, § 11 (tj. informační povinnost) a § 12 (tj. právo na
přístup subjektů údajů k informacím). Zmíněné se však nijak nedotýká povinnosti plnit požadavky
§ 13 zákona č. 101/2000 Sb. i při zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání,
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů. (sp. zn. UOOU-03586/13)
11. Ke zveřejňování osobních údajů podezřelých ze spáchání přestupku
Jelikož zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ani žádný jiný právní předpis neobsahuje podmínky zveřejňování osobních údajů podezřelých ze
spáchání přestupků projednávaných obcí, je nutno dojít k závěru, že se na daný postup vztahuje
obecná úprava nakládání s osobními údaji obsažená v zákoně č. 101/2000 Sb. Účastník řízení je
s ohledem na výše uvedené jako správce osobních údajů podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona
č. 101/2000 Sb. povinen nakládat s osobními údaji pouze v souladu s účelem, pro který byly
shromážděny; zpracovávat osobní údaje k jinému účelu lze, jen pokud k tomu dal subjekt údajů
předem souhlas, případně pokud se na takové zpracování vztahuje některá z výjimek dle § 5 odst.
2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb. Současně je také správce povinen dbát práva na ochranu
soukromého a osobního života subjektů údajů.
V případě účastníka řízení byla účelem zpracování osobních údajů podezřelých ze spáchání
přestupků evidence těchto přestupků a jejich předání k vyřízení městu, přičemž zveřejněním
osobních údajů prostřednictvím webových stránek byl tento účel zjevně překročen a osobní údaje
byly současně zveřejněny bez souhlasu dotčených osob.
Tvrzení účastníka řízení, že se jedná v jeho případě o snahu o transparentnost, lze považovat
za irelevantní, neboť i při zveřejňování informací o vynakládání veřejných prostředků, se kterými
jako obec hospodaří, je povinen postupovat v souladu se všemi právními předpisy, a to včetně
zákona č. 101/2000 Sb. Za účelem zajištění transparentnosti je tak účastník řízení oprávněn
zveřejnit počty oznámených přestupků, případně částky vynaložené za jejich projednání městem,
nikoliv však osobní údaje (údajných) pachatelů. K tomu je nutno uvést, že správní řízení, resp.
řízení o přestupku je vedeno jako řízení neveřejné, tzn. záměrem zákonodárce zjevně nebylo, aby
byli pachatelé přestupků (či dokonce údajní pachatelé) „trestáni“ zveřejněním svých osobních
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údajů. Pokud má dojít ke zveřejnění informací o spáchaných přestupcích nebo správních deliktech,
zákon tak výslovně stanoví (srov. § 7 odst. 4 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů).
(sp. zn. UOOU-06635/13)
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Stanovisko pracovní skupiny zřízené podle článku 29 č. 3/2013, dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
5
To zejména znamená, že musí být provedeno věcné posouzení s přihlédnutím ke všem důležitým okolnostem a
se zvláštním zřetelem k následujícím klíčovým faktorům:
a) vztah mezi účelem, pro nějž byly shromážděny osobní údaje, a účelem dalšího zpracování;
b) souvislosti, v nichž byly osobní údaje shromažďovány, a přiměřená očekávání subjektů údajů, pokud jde o
jejich další použití;
c) povaha osobních údajů a dopad dalšího zpracovávání na subjekty údajů;
d) záruky přijaté správcem za účelem zajištění spravedlivého zpracování a zabránění přílišnému dopadu na
subjekty údajů
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Dwork, C., Differential privacy, in: Automata, languages and programming, Springer Berlin Heidelberg, 2006,
s. 1–12).
15
Srv. Felten, Ed, Protecting privacy by adding noise, 2012, dostupné na adrese:
https://techatftc.wordpress.com/2012/06/21/protecting-privacy-by-adding-noise/

15

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3749

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3750

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3751

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3752

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3753

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3754

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3755

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3756

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3757

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3758

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3759

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3760

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3761

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3762

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3763

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

Strana 3764

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 68/2014

26

Strana 3765

http://33bits.org/2012/02/20/is-writing-style-sufficient-to-deanonymize-material-posted-online/
Genetické údaje jsou mimořádně významným příkladem citlivých údajů, které mohou být ohroženy zpětnou
identifikací, pokud je jediným mechanismem jejich „anonymizace“ odstranění totožnosti dárců. Viz příklad
uvedený výše v odstavci 2.2.2. Viz rovněž Bohannon, John, Genealogy Databases Enable Naming of
Anonymous DNA Donors, Science, svazek 339, č. 6117, 18. ledna 2013, s. 262.
28
Tomuto problému se věnují některé vnitrostátní právní předpisy. Například ve Francii jsou zveřejněné
lokalizační statistiky anonymizovány pomocí generalizace a permutace. Institut INSEE tak zveřejňuje statistiky,
které jsou generalizovány na základě agregace údajů na oblast 40 000 metrů čtverečních. Úroveň podrobnosti
souboru údajů je dostatečná, aby se zachovala užitečnost údajů, a permutace chrání před útoky namířenými proti
anonymizaci ve zřídkavých oblastech. Obecně lze říci, že agregace této skupiny údajů a jejich permutace
poskytují silné záruky před útoky na základě dedukce a rušení anonymizace: http://www.insee.fr/en/
29
De Montjoye, Y.-A., Hidalgo, C. A., Verleysen, M. a Blondel, V. D., Unique in the Crowd: The privacy
bounds of human mobility, Nature, č. 1376, 2013.
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Je třeba zdůraznit, že ačkoli byly záznamy s údaji seskupeny podle atributů, je možné zjistit vzájemné vztahy.
Pokud správce údajů zná druhy vzájemných vztahů, které chce ověřit, může vybrat nejvhodnější atributy.
Například výsledky průzkumů PEW nejsou předmětem podrobně propracovaných útoků na základě dedukce a
jsou stále velmi užitečné při zjišťování vzájemných vztahů mezi demografickými údaji a zájmy:
http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Anonymity-online.aspx
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