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Úřední záznam o odložení věci
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako věcně příslušný orgán podle § 52 písm. b)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 2 odst. 2 a § 46 odst. 4 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
odkládá
podle § 66 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb. přestupek podezřelého …, který
se měl dopustit přestupku dle § 44 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. tím, že
na svých webových stránkách … zveřejnil osobní údaje své manželky …, resp.
informace týkající se jejího údajného intimního života. Tímto svým jednáním se měl
jako správce osobních údajů dopustit přestupku tím, že zpracovával osobní údaje
bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně.
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. června 2014
podnět, ze kterého vyplývá, že … zveřejnil na svých webových stránkách … osobní
údaje své manželky …, resp. informace týkající se jejího údajného intimního života.
Ze shromážděného spisového materiálu vyplývá, že výše popsané jednání … a
charakter zveřejněného textu odráží dlouhodobě problematický vztah … a … jako
rodičů jejich dítěte, přičemž osobou zodpovědnou za zveřejnění osobních údajů je
právě jeden z rodičů. Dle názoru správního orgánu je proto vhodné a nezbytné
v souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů uplatnit princip ultima ratio trestní
represe, který je třeba zohlednit nejen v oblasti trestního práva, ale i při správním
trestání. Správní orgán v této souvislosti odkazuje na rozhodovací činnost Ústavního
soudu, který ve svých nálezech opakovaně zdůrazňuje, že prostředky trestního práva
(a analogicky tedy i správního trestání) lze využít pouze tehdy, pokud užití jiných
(soukromoprávních) prostředků ochrany nepřichází v úvahu nebo by bylo jejich
využití zjevně neúčelné. Dle názoru Ústavního soudu lze trestněprávní kvalifikaci
určitého jednání považovat až za krajní právní prostředek, který má své opodstatnění
pouze v případě ochrany základních společenských hodnot.
Předmětné zveřejnění osobních údajů tak dle názoru správního orgánu s ohledem na
výše uvedené náleží nikoliv do oblasti správního trestání, ale má být (je-li to úmyslem
dotčené osoby, tj. Hany Hodinové) řešeno prostřednictvím občanskoprávního sporu.

Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správních činností, aniž zahájil řízení, věc
odložil, protože došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo
postoupení věci podle § 71 zákona č. 200/1990 Sb.
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