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Vážení čtenáři našeho Bulletinu,
předkládáme Vám druhé číslo letošního roku, které je věnované 15. výročí vzniku Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Dnem 1. června 2000 nabyl účinnosti zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, který svým druhým paragrafem zřídil Úřad pro ochranu osobních údajů jako nezávislý správní orgán v oblasti ochrany osobních údajů.
Úřad u příležitosti 15. výročí uspořádal společně se Senátem Parlamentu ČR konferenci,
která se pod záštitou předsedy Senátu pana Milana Štěcha konala dne 2. června 2015 v prostorách Senátu. Skutečnost, že pozvání vystoupit na konferenci přijaly významné osobnosti,
které považovaly za podstatné vyjádřit své názory a podělit se o svoje vize, poznatky, ale
i obavy v oblasti ochrany osobních údajů, lze chápat jako výrazně pozitivní signál a výzvu
pro další činnost Úřadu.
Velice děkujeme všem, kdo na konferenci vystoupili, všem, kdo se podíleli na organizaci,
obsahové přípravě i na hladkém průběhu konference, jak na straně Úřadu, tak i Senátu.
V neposlední řadě patří naše poděkování i všem účastníkům konference, zástupcům médií a institucí, kteří poznatky a postřehy z jednání konference předávají dál, protože v tom
je smysl a poslání takových konferencí a setkání.
Věříme, že Vás obsah tohoto čísla zaujme. Na konferenci zazněla slova poděkování
a chvály, ale i vyjádření konstruktivní kritiky, motivací a výzev do budoucna, nejen v souvislosti s připravovanou evropskou legislativou, ale i s ohledem na respekt k vývoji a trendům ve společnosti a s respektem k nově se formujícímu chápání soukromí a ochrany osobních údajů.
Za dobu patnácti let se samozřejmě mnohé změnilo – vývoj ve společnosti zaznamenal
výrazný posun v oblasti sociální, ekonomické i technické. A právě díky všem těmto změnám, které mnohdy vnímáme i jako negativní, v nás narůstá pocit nezbytnosti chránit si své
soukromí. Ochrana osobních údajů je stále častěji tématem, které v soudobé společnosti
nabývá na významu a dostává se stále silněji do povědomí veřejnosti.

Slovo úvodem – zamyšlení organizátora
Když jsem asi před rokem přišla za panem předsedou s návrhem uspořádat v roce 15. výročí
založení Úřadu pro ochranu osobních údajů výroční konferenci, nesetkala jsem se právě
s nadšením z jeho strany. Jistě si jako matematik uměl mnohem lépe spočítat, kolik to bude stát úsilí a nadšení všech, kteří se do příprav zapojí, a správně si předem pokládal otázku, zda na to Úřad vůbec bude mít dost sil a odborného zázemí.
Dnes vidím, že bylo dobré, že jsem svého předsedu dokázala přesvědčit a konference
se uskutečnila v době, kdy se ve společnosti diskutuje o novém evropském právním rámci podmínek ochrany osobních údajů a postavení Úřadu jako nezávislého dozorového orgánu v této oblasti.
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Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě konference a v průběhu řady měsíců, které termínu předcházely, společně se mnou připravovali odborný
program a technické a materiální zázemí pro konání výroční konference. Tím, že jsme se
rozhodli celou přípravu a průběh konference zajišťovat vlastními silami, vzali jsme na
sebe velký závazek. Každé pracovní jednání přípravného výboru tak řešilo řadu otázek
a problémů, které se obvykle svěří profesionální agentuře nebo smluvnímu dodavateli
těchto služeb. My jsme však věděli, že na to máme, a tak jsme krok za krokem diskutovali nejen o odborném programu a jeho částech, ale zejména o tom, koho vlastně má pan
předseda oslovit a pozvat k účasti nebo k vystoupení.
Velmi důležitým momentem bylo rozhodnutí, kde se vlastně má konference konat. V této souvislosti padlo jasné řešení směrem k Senátu, který je s historií Úřadu úzce spojen.
Nejde jen o to, že Senát jako horní komora Parlamentu České republiky v roce 2000 rozhodl o zřízení Úřadu, ale ještě v témže roce zvolil jeho prvního předsedu a první inspektory. V následujících obdobích se tyto volby opakovaly stejně tak jako každoroční projednávání výroční zprávy Úřadu. Proto jsme byli velmi potěšeni, když předseda Senátu
Milan Štěch souhlasil s konáním konference v sídle Senátu a dokonce převzal nad konferencí záštitu. Další organizační kroky pak již byly souhrou mezi realizačním týmem
Úřadu a odborným útvarem Senátu.
Oč snadněji se nám podařilo zajistit místo konání výroční konference, o to obtížněji se
rodil její odborný program. Ten byl nakonec rozdělen na části, které byly obsazeny oficiálními hosty a zástupci partnerských institucí, a části, které si kladly za cíl určité vize a předpovědi budoucího vývoje v oblasti ochrany osobních údajů. Poděkování tak patří všem,
kteří přijali pozvání k účasti a zejména pak těm, kteří na konferenci vystupovali.
Konference, která prvoplánově měla být určitou tečkou za patnáctými narozeninami
Úřadu a současně příležitostí pro pana předsedu Igora Němce ohlédnout se na konci svého mandátu za obdobím, kdy Úřad řídil, přinesla nakonec mnohem více a v jednotlivých
vystoupeních otevřela cestu pro další etapu činnosti této instituce v období rozvoje společnosti masově používající internet a jeho služby.
Když konference skončila, byla to pro mne nejen velká úleva, ale hlavně velká radost
z jejího průběhu. Na závěr si dovolím vyjádřit přesvědčení, že navazující soubor vystoupení připomene myšlenky a úvahy, které najdou svůj obraz v dalším pokračování činnosti
Úřadu.
JUDr. Alena Kučerová
ředitelka sekce dozorových činností Úřadu pro ochranu osobních údajů
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I. část konference
Moderuje PaedDr. Jana Rybínová
inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů
Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky a páni senátoři, vážené paní poslankyně a páni poslanci, vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté, dámy a pánové,
dovolte mi, abych vás jako zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů přivítala na slavnostní konferenci pořádané k 15. výročí založení Úřadu pro ochranu osobních údajů, na konferenci konané pod záštitou předsedy Senátu pana Milana Štěcha.
Důvodem pro vznik Úřadu v roce 2000 byla nutnost ustavení orgánu, jehož posláním
bude ochrana práv týkající se soukromí jednotlivců, resp. ochrana jejich osobních údajů.
V roce 2000 se totiž Česká republika stala smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108 z roku 1981 a zároveň byla kandidátem na členství v Evropské unii. Musela tedy vzít na vědomí existenci
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směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a právě existenci Úmluvy č. 108 a zásady v těchto dvou základních dokumentech obsažené implementovat do
národního předpisu.
Dnes se společně scházíme v těchto reprezentačních historických prostorách českého
Senátu, horní komory Parlamentu České republiky, abychom se poohlédli za uplynulými
15 lety existence Úřadu, který mimochodem vznikl téměř na den přesně před 15 lety, a to
1. června 2000.
Jak efektivní je dnes ochrana osobních údajů, jakým způsobem Úřad naplnil a naplňuje
očekávání do něj vložená, zejména ze strany jednotlivých občanů? I takové otázky si dnes
můžeme klást.
Jedním z témat dnešní konference je ochrana osobních údajů v informačních systémech.
Jistě se dotkneme vlivu moderních technologií na běžný život. Můžeme si odpovědět i na
otázku: „Mají moderní technologie vliv na nezastavitelně se zmenšující prostor osobních
svobod?“
Neméně důležitým a jistě i zajímavým pak bude blok týkající se otázky, kam má ochrana
osobních údajů v budoucnu směřovat.
Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi vyslovit jedno přání, a to abychom společně
prožili příjemný den s ochranou osobních údajů, a to bez ohledu na to, zda budete v roli
přednášejících nebo posluchačů. Všichni jste pro nás vzácní hosté, kteří mají na ochraně
osobních údajů zájem, tedy máte zájem o problematiku, která je jedním ze základních atributů osobní svobody.
Dovolte mi nyní, abych požádala o zahajovací slovo předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů pana Igora Němce.
Pane předsedo, máte slovo.

RNDr. Igor Němec
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
Dámy a pánové,
ano, včera tomu bylo přesně 15 let, kdy byl Úřad pro ochranu osobních údajů zřízen jako
nezávislý orgán v oblasti ochrany osobních údajů. Byl jmenován první předseda a první
tři inspektoři. Mimochodem, zákonem požadovaný počet sedm inspektorů byl dovršen až
o rok později. I z tohoto detailu je patrné, že se myšlenka na zřízení Úřadu nerodila automaticky a jeho rozjezd nebyl právě hladký.
Co měl náš Úřad v gesci? Ujal se tehdy dozoru nad dodržováním povinností stanovených
zákonem při zpracování osobních údajů, vedení registru povolených zpracování osobních
údajů, přijímání podnětů a stížností občanů na porušení zákona, poskytování konzultací, legislativních aktivit a zajišťování plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv
a v neposlední řadě také přednáškové a osvětové činnosti.
Významným počinem v oblasti ochrany osobních údajů se v roce 2001 stala ratifikace
Úmluvy Rady Evropy č. 108, prvního evropského dokumentu regulujícího zásadním způsobem předávání osobních údajů, a v dubnu 2002 podepsání Dodatkového protokolu k této Úmluvě.
První období činnosti Úřadu bylo spojeno s čerpáním zkušeností od zkušenějších evropských partnerů. Hodně nám pomohla španělská Agentura pro ochranu dat, která se stala
naším partnerským úřadem, a španělský poradce působil v Praze po celý rok, aby nám
pomohl sladit příslušnou českou legislativu se standardy Evropské unie a navrhnout potřebná opatření ke zlepšení ochrany práv našich občanů i toho, aby předpisy v oblasti ochrany osobních údajů byly účinné a transparentní.
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Vyvrcholením tohoto období se v jistém smyslu stala zvláštní expertní supervize Evropské komise (tzv. Peer Review), která proběhla v prostorách Úřadu v červnu 2002. V závěrečné zprávě bylo konstatováno, že Úřad v praxi plní všechny aspekty a podmínky obsažené v článku 28 směrnice 95/46/ES a že všechny útvary provádějí své činnosti s vysokým
nasazením a na vysoké úrovni. I díky tomu byla v době vstupu České republiky do EU v květnu roku 2004 ochrana osobních údajů oblastí s plně implementovanými právními předpisy z hlediska právního i institucionálního, jak bylo ostatně mezinárodními autoritami mnohokrát konstatováno.
Patnáct let je doba dost dlouhá na bilancování. Mnohem delší než prostor vymezený na
tento projev. A tak jen telegraficky připomenu několik mezníků, které jsou pro historii našeho Úřadu nezapomenutelné – v roce 2004 pořádání mezinárodní konference Rady Evropy „Práva a povinnosti subjektů údajů“, v roce 2005 schválení projektu pomoci Bosně a Hercegovině při vytváření legislativně a institucionálně funkčního systému ochrany osobních
údajů. Úřad se spolu s rakouskou dozorovou institucí podílel na twinningovém projektu EU
určeném pro nově založenou chorvatskou dozorovou autoritu, poskytoval konzultace makedonskému úřadu pro ochranu osobních údajů, aktuálně se podílí na projektu podpory albánského komisaře ochrany osobních údajů při harmonizaci se standardy EU.
Jedním z nejvýznamnějších příkladů osvětové činnosti se stala v roce 2006 zahájená přednášková činnost Úřadu v rámci tříletého vzdělávacího projektu Ochrana osobních údajů
ve vzdělávání, který byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Semináři úspěšně prošlo celkem 211 pedagogů z celé České republiky.
Příprava na přistoupení České republiky do Schengenského informačního systému si
vyžádala v témže roce pečlivé vypracování přehledu o nové agendě, která mu byla v této
souvislosti svěřena, a bylo třeba vytvořit podmínky, které požadovala z hlediska ochrany
osobních údajů mj. evropská evaluační komise. Velice brzy se však zástupci Úřadu sami
účastnili evaluačních misí, které hodnotily u kandidátských zemí úroveň přípravy na vstup
do Schengenu.
Uznání se Úřadu dostalo v roce 2007 také tím, že se stal držitelem prestižní „Evropské
ceny za nejlepší službu veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů“, kterou uděluje agentura na ochranu dat v Madridu, a v roce 2008 tím, že byly webové stránky Úřadu vybrány
a zařazeny mezi elektronické informační zdroje, které jsou pro budoucnost uchovávány jako národní dědictví.
Dobrou vizitkou Úřadu byla a je rovněž rostoucí míra účasti jeho zástupců na činnosti
expertních skupin působících v oblasti ochrany osobních údajů v evropském kontextu. Svého zástupce má Úřad rovněž ve Společných kontrolních orgánech pro Europol, Schengen
a celnictví, ve skupinách koordinovaných Radou Evropy, především v Poradním výboru
Úmluvy o ochraně osob, Pracovní skupině pro bezpečnost informací a soukromí při OECD
a také v berlínské Mezinárodní pracovní skupině pro ochranu dat v telekomunikacích.
Rok 2010 byl pro Úřad význačný mezinárodním uznáním, kterého se mu dostalo tím, že
se stal pořadatelem celoevropské Konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí. Na Pražský hrad se v dubnu sjela více než stovka delegátů z většiny států Evropy.
Výrazem prestiže, kterou si Úřad vydobyl, bylo v Bruselu mé zvolení v říjnu téhož roku
místopředsedou poradního orgánu Komise pro ochranu fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů (WP29). Tato expertní skupina působí v rámci Evropské komise a je složena z předsedů evropských dozorových autorit pro ochranu osobních údajů.
Vzpomínám si, že na konferenci na Pražském hradě byli delegáti překvapeni mírou nezávislosti našeho Úřadu, protože právě s tímto principem měla tehdy potíže řada států v EU.
A myslím si, že zjištění, že při naší dozorové činnosti nečiníme rozdíl mezi státní a soukromou sférou, rovněž byla zdrojem překvapení. Snad právě díky tomu jsem byl zvolen do exekutivy této mezinárodní organizace.
To je jen pár příkladů, jak jsme se prezentovali v Evropě. Nejdůležitější práce však náš
Úřad čekala a čeká na domácím poli. Jak v oblasti legislativy, tak v oblasti dozorové čin-
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nosti. Úřad byl připomínkovým místem k řadě vládních návrhů, ale nutno říci, že se střídavou úspěšností v konečných parlamentem schválených normách. Praxe, kdy ve sněmovně
parlamentu padají rozsáhlé pozměňovací návrhy bez důvodové zprávy a samozřejmě bez
stanoviska Úřadu, vedla a vede často k případům, kdy se schvalují postupy a projekty s velmi rozporuplným účelem a hlavně v rozporu s principy ochrany osobních údajů. Jedním takovým učebnicovým příkladem byl vznik Centrálního úložiště elektronických receptů při Ministerstvu zdravotnictví. Projekt skončil a ne náhodou jsme jej tehdy „ocenili“ vůbec největší
pokutou, kterou jsme udělili ve veřejné správě.
Najdeme ale určitě také příklady, kdy jsme, myslím, významně ovlivnili a změnili pohled
na ochranu soukromí v některých dnes již schválených normách. Například schválení vládou povinného vyhodnocování dopadu na soukromí v každém návrhu právního předpisu,
deklarování právního zájmu pro přístup údajů v katastru nemovitostí, omezení rozsahu zveřejňování a výmaz neaktuálních údajů ze živnostenského rejstříku, doplnění elementárních,
dosud chybějících pravidel pro zpracování osobních údajů v obchodním rejstříku – např.
zrušení rodného čísla.
Uvedl bych rovněž udržení stávající úrovně ochrany soukromí v novém občanském zákoníku. Například zrušení odborného návrhu tzv. „paušálního, presumovaného" souhlasu
při vstupu do prostoru monitorovaného kamerovým systémem v novém občanském zákoníku. A patří sem také vyšší ochrana osobních údajů při sčítání lidu 2011 a prosazení
pravidel pro zpracování osobních údajů v kybernetické bezpečnosti.
Novým rozsáhlým úkolem, kterým byl Úřad pověřen v rámci elektronické veřejné správy (e-Government), bylo vytvoření systému ORG, v němž identifikátory bez osobních údajů nahradily rodná čísla. Z neveřejného a jedinečného zdrojového identifikátoru fyzických
osob jsou odvozovány agendové identifikátory fyzických osob pro jednotlivé agendy veřejné správy. Celý projekt, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, byl dokončen v polovině roku 2013.
A jen jako malý příklad o záběru naší agendy zmíním pár čísel o dozorové činnosti Úřadu. Za uplynulých 15 let jsme provedli 1878 kontrol a zabývali se 31 344 konzultacemi
a dotazy i 9418 stížnostmi na neoprávněné zpracování osobních údajů.
Dámy a pánové,
15 let činnosti, je to hodně nebo málo? V případě Úřadu jsem přesvědčen, že hodně. Jak
vidno z bohaté historie, ale i díky rychlému rozvoji informačních technologií a řady událostí
světového významu, jsme byli nuceni stále reagovat na změny zejména v legislativě.
Vždyť jenom náš zákon byl za tu dobu 24x novelizován.
Jenom si připomeňme, že Úřad začal fungovat v době, kdy neexistovaly sociální sítě, na
mobilech nebyly fotoaparáty, nebyly známé výrazy jako např. privacy by design, privacy by
default, cookies, cloud, BigData, Google-Street View, v České republice elektronická krádež identity apod.
Ale nebyly to jenom technologie, co ovlivnilo dynamiku naší činnosti a náhled veřejnosti na ochranu osobních údajů. V této souvislosti nesmíme zapomenout zejména na 11. září v USA. Od té doby se začala zavádět bezpečnostní opatření, a to nejenom u nás, která stále invazivněji zasahují do oblasti soukromí. A nejenom to, politický trend, musím říci, bezbřehé
transparentnosti, vytváří soumrak nad ochranou osobních údajů a soukromí. Musím konstatovat, že se pod hesly zdravého rozumu a transparentnosti pomalu bourají základní principy nejenom zákona o ochraně osobních údajů, ale i principy, které přímo definují naší civilizaci. Jako by už přestávalo platit, že za stejný skutek nemůže být nikdo trestán dvakrát,
že jedině soud rozhoduje o vině, právo na soukromí je základní lidské právo, že zájem veřejnosti není totéž co veřejný zájem atd. A to vše v době, kdy EU připravuje nařízení, které
dává ještě větší důraz na ochranu osobních údajů.
Dnes bilancujeme uplynulých 15 let, ohlížíme se za bezesporu úspěšnou historií našeho
Úřadu, který vznikl jako zcela nová instituce prakticky na zelené louce, ale svou činností,
šíří záběru a hlavně posláním, tedy ochranou osobních práv občanů, si zajistil nezpochyb-
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nitelné místo v moderní české společnosti. Ale není možné jen bilancovat bez toho, aniž bychom se věnovali také současnosti. Čas od času se náš Úřad dostává do hledáčku médií,
obvykle v souvislosti s nařčením, že se zastává práv delikventů a krátí práva poškozených
poctivých občanů.
Určitě víte, co mám na mysli. Všechny ty kamerové systémy, registry, zveřejněné fotografie domnělých zločinců a podobně, které jsou podle médií tou správnou, protože rychlou cestou k právu a spravedlnosti. Jenže podle každé civilizované legislativy se i na podezřelého hledí jako na nevinného, dokud soud nerozhodne jinak. A tak, jako se snažíme
čelit různým formám Velkého bratra nahlížejícího do soukromí lidí, bráníme se i vytváření
novodobých pranýřů v našich médiích, protože právě tento Úřad musí ctít právo a spravedlnost, bez ohledu na to, zda tím občas u veřejnosti nebo někdy i u politiků ztratí na popularitě nebo dokonce přízni.
Jenom bych rád upozornil ty, kteří budou o mých slovech a možná i smyslu činnosti
Úřadu pro ochranu osobních údajů pochybovat, že v České republice je stále mnoho občanů, kteří si váží svého soukromí, svobody a s důvěrou se i nadále budou obracet na náš
Úřad v případě nějakého příkoří. Je to, musíme si přiznat, sice možná menšina, ale stát
bude mít vždy povinnost tyto lidi chránit, tak jako ostatní menšiny. A s těmito myšlenkami
bych rád svou agendu již za krátkou dobu předal svému nástupci.
Dámy a pánové,
náš Úřad byl po celou tu dobu místem, kde se řešily konflikty. Spory, které často končily
sankcí nebo uložením nápravného opatření, což vždy znamená, že jedna ze zúčastněných
stran je nespokojena. Tedy potenciálně konfliktní prostředí.
Poměrně komplikovaná je však i samotná struktura Úřadu s předsedou v čele a sedmi nezávislými inspektory. To vše vyžadovalo od každého zaměstnance jistou dávku tolerance,
umět sice prosadit svůj názor, ale zároveň být ochoten naslouchat a případně ustoupit.
Dnes, tedy téměř na konci svého mandátu, mohu s radostí říci, že se právě toto dařilo.
Proto chci využít této příležitosti a poděkovat všem inspektorům i dalším spolupracovníkům především za jednu věc – jejich loajalitu k našemu tématu, k ochraně osobních dat. I díky tomu mohu končit s krédem, s kterým jsem před 10 lety své působení začínal: Ochrana
osobních údajů je noblesní téma s noblesními lidmi.

RNDr. Igor Němec
předseda Úřadu pro ochranu
osobních údajů
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JUDr. Miroslav Antl
předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR
Dobrý den Vám všem, vážené dámy, vážení pánové,
pan předseda Senátu Milan Štěch mě požádal, abych na dnešní konferenci vystoupil za
něj jako předseda Ústavně-právního výboru horní komory Parlamentu České republiky. Je
mi ctí, že Vás mohu přivítat jménem jeho, jménem svým i jménem všech senátorek a senátorů Parlamentu České republiky, zde v Jednacím sále našeho Senátu.
Na to, že jsem dostal důvěru, jsem samozřejmě náležitě hrd a pyšen a slovy Vlasty Buriana bych zadoufal, že důvěru ve mě vloženou nezklamete. Nevyhnu se samozřejmě osobním poznámkám, ale spíše se bude jednat o zdravici za celý náš Ústavně-právní výbor,
který byl vždy garančním výborem u výročních zpráv Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pan doktor Igor Němec, jako obvykle, když předkládal své výroční zprávy, usiloval o to,
aby je mohl osobně přednést na našem výboru. My jsme mu přizpůsobovali termíny, zejména já coby garanční zpravodaj, protože jsem věděl, že řekne, tak jako dnes, úplně vše –
a já se pak jen vyjádřím k legislativním souvislostem.
Připomenu, že činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů je vymezena zákonem o ochraně osobních údajů. Smyslem tohoto zákona je garantovat ústavní práva občanů zakotvená v Listině základních práv a svobod článek 7, odstavec 1, článek 10 a článek 17 tohoto
ústavního zákona. Jsem přesvědčen a mohu říci i za ostatní, že Úřad pro ochranu osobních údajů v čele s panem doktorem Igorem Němcem toto poslání plní beze zbytku. Chci
tímto poděkovat jemu, ale i všem inspektorům a všem, kteří se podílejí na této významné
a nepochybně přínosné práci.
To, že jmenuje a odvolává předsedu a sedm inspektorů prezident České republiky, víme
všichni. Rovněž víme, že tyto kandidáty navrhuje Senát Parlamentu České republiky. Já jsem
v Senátu již sedmým rokem, dodal bych, nepodmíněně. Známe se s panem Igorem Němcem přes 20 let. Potkal jsem ho kdysi v Pardubicích, kde on byl jako vynikající šachista a já
jsem tam působil nikoliv jako šachista, ale jako prezident pardubického basketbalu. A od
té doby jsme se potkávali.
Pracovně jsme navázali kontakt v rámci Stálé komise Senátu pro ochranu osobních údajů, v níž jsem byl místopředsedou. A potkávali jsme se velmi intenzivně a mohu říci, že
Igor Němec byl vždy precizní. I proto jsem jako jeden z deseti senátorů podal návrh na jeho znovuzvolení předsedou tohoto úřadu v roce 2010. Chci připomenout, že byl zvolen
70 senátorkami a senátory ze 75 hlasujících. To svědčí o tom, že má podporu napříč politickým spektrem, tedy jako odborník, a že má velkou důvěru, protože obhajovat mandát je
vždy daleko složitější a náročnější než ho získat poprvé.
Já vím, že konference není k 10. výročí pana Igora Němce ve funkci, ale k 15. narozeninám Úřadu pro ochranu osobních údajů, takže připomenu, a já jsem to již řekl, že garančním výborem pro práci a pro výroční zprávy tohoto úřadu je, hrdě říkám, můj Ústavněprávní výbor horní komory českého parlamentu, a vždy se jimi zabývají i Výbor pro vzdělání,
vědu, kulturu, lidská práva a petice a Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Viděl jsem, že zde sedí pan předseda tohoto výboru Jan Hajda. Do roku 2012 se zabývala
výročními zprávami a činností tohoto úřadu i Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí.
Pokud jde o výroční zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů, jsou pro mne, ale i pro
ostatní pracující v oborech souvisejících s danou problematikou, velkým přínosem. Nejsou totiž jenom výčtem dat, ale plné konkrétních případů s praktickým, názorně podávaným poučením, popisují případy ze života a nacházejí odpovědi na své otázky, a tím jsou
přínosné i pro všechny občany. Já osobně ve výročních zprávách dlouhodobě, i předtím
než jsem byl senátorem, nacházím poučení a každoročně poznatky z nich předávám i svým
studentům. Oceňuji, mimo jiné, průběžně zveřejňovanou judikaturu, zejména Nejvyššího
správního soudu. Úřad musí neustále reagovat i na rychlý vývoj IT technologií a rizika s tím
spojená. Doslova hitem, a pan předseda to zmínil, je zneužívání audio a video nahrávek
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a samozřejmě umísťování kamer a kamerových systémů, tedy zásah do osobní svobody
a soukromí občanů.
Jako předseda poradního sboru Národního centra bezpečnějšího internetu upozorňuji nejen na zásady ochrany osobních údajů on-line, ale také na kazuistiku zveřejňovanou ve zprávách dokumentující nebezpečí i nástrahy internetu pro děti.
Nechci zdržovat slavnostní konferenci svými dojmy z výročních zpráv, ani je sdělovat vám,
kteří je pravidelně čtete a sledujete i průběžně činnost tohoto úřadu. Chci tady poděkovat
všem za vynikající práci a za přínos, který tento úřad má pro nás všechny z hlediska ochrany osobních svobod.
V současné době senátoři až do 15. června mohou předkládat své návrhy na předsedu
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Já doufám, že se nám podaří vybrat a doporučit prezidentu České republiky toho nejlepšího.
Igoru Němcovi přeji jen to nejlepší, zejména pevné zdraví a úspěchy v další jeho cestě.
Třeba při volbách do Senátu Parlamentu České republiky a teď mě napadá, že při hrozícím
válečném konfliktu spojení slov „Igor“ a „Němec“, může znamenat jeho mírové poslání při
řešení.
Vám všem přeji za sebe, za pana předsedu Senátu i za ostatní senátorky a senátory jen
to nejlepší a pohodovou, ale hlavně přínosnou konferenci.

JUDr. Miroslav Antl
předseda Ústavně-právního výboru Senátu
Parlamentu ČR

Mgr. et Bc. Radim F. Holeček
poslanec Parlamentu ČR
předseda Podvýboru pro ochranu soukromí PSP ČR
Vážené dámy, vážení pánové,
jsem velikým obdivovatelem díla Franze Kafky a z českých politiků historie si nejvíce vážím osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka. Proč se k náklonnosti k těmto osobnostem vyznávám právě nyní, na Konferenci k 15 letům existence Úřadu pro ochranu osobních údajů? Než odpovím, chtěl bych pořadatelům poděkovat za pozvání. Přijal jsem ho s radostí
a cítím se být nebývale poctěn.
Je tomu 15 let, kdy byl ustaven Úřad na ochranu osobních údajů a 100 let, kdy Franz
Kafka vydal svoji miniprózu „Před zákonem“. Kafkův „Zákon”, do kterého marně touží vstoupit venkovský poutník, lze vykládat mnohoznačně. A tak je možné toto podobenství aplikovat i na ochranu osobních údajů. Budeme-li sledovat filozofickou rovinu osobních údajů, připustíme, že osobní údaje jsou jednou z pomyslných bran do výsostného území nás
všech, do našeho soukromí.
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A každý z nás má, stejně jako dveřník v Kafkově podobenství, plnou odpovědnost za to, koho nechá do tohoto území vstoupit. Sami se rozhodujeme, koho necháme projít a kdo zůstane, stejně jako Kafkův venkovský poutník, stát před branami. V této filozofické rovině předpokládáme, že Kafkův „Zákon”, v našem pojetí soukromí, je cosi, co má co do činění se slušností
a odpovědností. Mají-li být k sobě lidé slušní, předpokládáme, že budou nejen slušně a odpovědně nakládat se svými osobními údaji, ale budou i respektovat soukromí druhých.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy v podobě právní normy upravuje
něco, co slušní lidé s respektem sami k sobě i k druhým sami od sebe dělají. Večer zatahujeme rolety v oknech našich domovů, protože nechceme, aby někdo cizí nahlížel do našeho soukromí – chcete-li, aby nás „šmíroval“. A stejně tak jsou pro nás tím pomyslným kafkovským „Zákonem” informace o našem zdraví, sexuální orientaci, rase, majetku či politických
názorech. Sami určujeme, zda vůbec či do jaké míry něco zveřejníme, nakolik poodhalíme
roucho tajemství.
Tento příměr však vychází z premisy, že všichni lidé jsou odpovědní a slušní. V reálném
životě ale tyto ideální modely lidského chování neplatí. A právě proto je tu zákon, který všichni důvěrně známe pod názvem „stojednička“. Možná si to při starostech všedních dní neuvědomujeme, ale tato zákonná norma je pro naše životy nesmírně významná. Přinesla
totiž pravidla hry i pro ty, kteří bez pravidel neumí či nechtějí hrát fair. Stanovila povinnost
řídit se při nakládání s osobními údaji jasnými pravidly a přinesla i hrozbu sankcí pro ty, kteří tyto povinnosti nerespektují. Stejně jako jiné povinnosti, můžeme i zákonem stanovená
pravidla pro nakládání s osobními údaji vnímat jako otravující či život komplikující. Můžeme je dokonce i ignorovat, ale vždy jen a pouze s vědomím, že se vystavujeme postihu.
Po mně k řečnickému pultu přijde pan premiér. A ten by, jako někdejší ministr financí
a správce státní pokladny, jistě mohl potvrdit, že obdobně se to má s daněmi. Platit daně,
vyplňovat daňová přiznání, to umí být panečku pěkná otrava. Mimochodem i proto občanští
demokraté, za které jsem byl do Poslanecké sněmovny Parlamentu zvolen, prosazují myšlenku maximálního zjednodušení systému daní. Pokud ale daně nezaplatíme, vystavujeme se sankcím a finančnímu postihu. Koneckonců krácení daní je trestným činem, za jehož spáchání můžeme být odsouzeni i k odnětí svobody.
Na T. G. Masaryka, kterého jsem zmínil v úvodu, si zpravidla vzpomenu ve chvílích, kdy mi
vědomí a svědomí velí jít proti většinovému názorovému proudu. A že těch chvil bylo v mé
krátké politické kariéře už požehnaně. Uvědomím-li si ale názorové nepohodlí TGM ať už v kauze zfalšovaných Dekretů, anebo hlavně v období hilsneriády, vždy mě to velmi posílí. Oč jednodušší by bylo „svézt se pohodlně s davem” a opakovat „mainstreamovou pravdu”.
A v podobné situaci se, myslím, nezřídka nachází i Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho ctihodný předseda a náš dnešní hostitel, pan Igor Němec. Hledat pravdu a právo a vyžadovat dodržování pravidel je totiž pozice mnohdy velmi nepopulární. K jeho práci a zákonem stanoveným povinnostem totiž patří i chránit soukromí a práva těch, o nichž je
většinová společnost přesvědčena, že žádná práva a soukromí mít nemají.
Nedávno jsem měl velké dilema, jak se vyjádřit k průlomovému rozsudku Městského soudu v Praze, že je legální, normální a správné zveřejnit na sociálních sítích fotku člověka, který
je v danou chvíli byť oprávněně, ale stále „jen“ podezřelý ze spáchání trestného činu, a nejít
s ní nejprve tam, kde jsou k rozhodnutí o takovém postupu kompetentní, tedy na Policii ČR.
Názorový mainstream neváhal ani okamžik a vytasil se s takovými výkřiky směrem
k ÚOOÚ, jako (cituji):
– Jak dlouho ještě budeme hájit zloděje a podobný neřád?
– V našem státě jsou úřady, které jsou živy ze státního rozpočtu, nic nevyprodukují a k tomu ještě chrání zloděje a podvodníky.
– Já bych chtěl vidět ÚOOÚ, jak by se zachoval, když by tam někdo pořádně vybílil všechny kancle a zůstalo po zlodějích jen prázdno a fotky. Asi by řekl nic se neděje stát to zacáluje. Další kancelář k ničemu kde sedí hafo lidí, kteří zas jen buzerují a pomáhaj zlodějům.
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– Souhlasím se zveřejněním fotek všech zlodějů. Ještě by se jim mohl dát červený maják
na makovici, aby byl člověk varován. Dřív se vypaloval cejch, něco to mělo do sebe ne.
(konec citace)
Cítíte to nebezpečí?!? Přitom jak snadné a pohodlné by bylo na takové populistické výkřiky naskakovat. Jak snadno by se na takových prohlášeních získávaly politické body. Pokud by šlo jen o výkřiky na sociálních sítích, nepřikládal bych tomu žádný zvláštní význam.
Opakovaně jsem ale v posledních dnech absolvoval rozhovory s lidmi, kterých si vážím a považuji je za rozumně uvažující, při kterých jsem byl se svým názorem na ochranu soukromí zcela osamocen. Touha po jednoduchém řešení, po úspěšném lovení „pachatelů” na facebooku, touha po spravedlivé odplatě je vždy silnější.
Když jsem pak i z úst právníka slyšel větu: „Se zlodějem ihned na facebook”, ať je možné ho co nejrychleji chytit, když to policie neumí“, uvědomil jsem si, že nechci žít ve státě,
kde právník nazývá někoho zlodějem před odstíháním a odsouzením, ve státě, kde se budeme fotit a bonzovat na internetu.
Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého
a osobního života a neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. V současné společnosti je vlivem rozvoje informačních technologií toto právo stále více narušováno.
I proto jsem rád, že tu již 15 let máme dobře fungující instituci, jejímž posláním je provádět dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností. Pravda, instituci někdy vpravdě raně masarykovsky nepopulární a jdoucí proti proudu. O to více ale potřebnou a dle mého hlubokého přesvědčení pro naši demokracii nepostradatelnou.

Mgr. et Bc. Radim F. Holeček
poslanec Parlamentu ČR
předseda Podvýboru pro ochranu
soukromí PSP ČR

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
Vážené dámy, vážení pánové,
jsem velmi rád, že mohu vystoupit na této konferenci k 15 letům Úřadu pro ochranu osobních údajů, jsem přesvědčen o tom, že ochrana osobních údajů je důležitou součástí zachování integrity a soukromí člověka.
Žijeme dnes ve společnosti, která se díky probíhající digitální revoluci velmi výrazně
proměňuje. Nikdy v historii nezasahovala jakákoliv technologie tak hluboko do našich životů, jako je tomu právě dnes. Internet je přirozeným prostředím, ve kterém se odehrává
obchod, komunikace s úřady, se státní správou, sdělování informací, ale také prostředím,
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ve kterém lidé komunikují navzájem, prostředím, ve kterém hledají zábavu. To otevírá jednak řadu nových příležitostí pro hospodářský růst, modernizaci, vývoj úsporných řešení,
která nezatěžují životní prostředí, na druhou stranu si ale musíme víc a víc uvědomovat hodnotu informací, které jsou o nás shromažďovány.
Ochrana osobních údajů a ochrana soukromí je komplexní téma, zasahuje do správy informačních systémů, zasahuje do zdravotnické dokumentace, do nakládání s osobními údaji ze strany soukromých firem a organizací, do agendy cel, Schengenského prostoru, bezpečnostní politiky, až třeba po ochranu před obtěžující reklamou a nevyžádanými sděleními.
Víte, že v Evropském parlamentu se nyní diskutuje návrh na významnou změnu evropské regulace, která se týká ochrany osobních údajů. Jedním z hlavních cílů má být podpora vnitřního trhu, posílení občanských práv a zajištění vysoké míry ochrany dat, což bude
vyžadovat změny v řadě oblastí, včetně policejní a justiční spolupráce. Myslím si, že je tuto debatu potřeba vzít jako příležitost pro nastavení transparentního rámce vzájemných povinností a odpovědností, a to i ve vztahu soukromého a veřejného sektoru. V této diskusi
bychom měli chtít zejména dosáhnout toho, aby pro všechny platil vysoký standard ochrany osobních údajů a dat.
Nezbytným předpokladem pro to je, aby v rámci státní správy existoval kompetentní úřad,
který bude umět kvalifikovaně posuzovat, zda tyto standardy jsou nebo nejsou porušovány. Jsem rád, že náš Úřad pro ochranu osobních údajů v minulosti opakovaně prokázal svou
kvalitu, a to jak v evropském, tak i v mezinárodním srovnání. Připomenu jen, že v roce 2007
se stal držitelem „Evropské ceny za nejlepší službu veřejnosti v oblasti ochrany osobních
údajů“ a v roce 2010 byl pořadatelem významné mezinárodní akce, kterou byla Konference
evropských komisařů ochrany dat a soukromí. Myslím si, že dosavadní vedení úřadu zaslouží
za svoji práci, kterou odvedlo v minulých letech, poděkování a velké uznání.
Role státu ve vztahu k osobním údajům bude muset do budoucna myslet i na to, že jejich využívání je stále častěji předmětem obchodu. Propojování různých databází, zapojení sociálních sítí, vývoj mobilních aplikací a personalizace vede k tomu, že soukromým společnostem poskytujeme stále lepší, podrobnější, aktuálnější údaje o nás samotných. Musíme
mít například jistotu, že takto komplexní údaje nebudou prodávány bez našeho vědomí dál.
Musíme si být jisti jejich zabezpečením. V neposlední řadě bychom si měli uvědomovat,
že zejména mladá generace chápe internet jako mnohem samozřejmější součást, jako naprosto přirozenou součást svého života. To na nás klade povinnost učit zejména mladou generaci, připomínat jí, jaká rizika se s virtuálním prostředím spojují, jak by měla sama chránit svoje soukromí. Jsem rád, že Úřad pro ochranu osobních údajů myslí i na tento aspekt.
Všechno nasvědčuje tomu, že ochrana osobních údajů bude do budoucna stále významnějším tématem. Jsem rád, že do této éry, kde roste význam ochrany osobních dat, vstupujeme díky činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů alespoň elementárně připraveni.
Děkuji.

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
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II. část konference
Téma: Ochrana osobních údajů a dnešní společnost
Moderuje PhDr. David Pavlát
vedoucí tiskového oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové,
druhý blok konference k 15. výročí existence Úřadu pro ochranu osobních údajů byl nazván
„Ochrana osobních údajů a dnešní společnost“. Téma aktuální, jak je patrné například z neustálé snahy nalézt v nejrůznějších situacích hranici mezi ochranou osobních údajů na
jedné straně a právem na informace na straně druhé.
Z obecnějšího hlediska je především ze známé kauzy Snowden, tedy mezinárodního
monitorování internetové a telefonické komunikace patrné, že toto téma je dnes živé
a ožehavé. Před časem bylo možné dočíst se v médiích, že generální prokurátor Spojených států amerických zaručuje, že pan Snowden nedostane trest smrti, pokud se vrátí do
Ameriky.
Jistá paralela s osobou, s jejímž jménem je spojeno výročí, které si česká společnost připomene zhruba za měsíc, mi v této souvislosti vytanula na mysli.
Domnívám se, že tento případ také něco vypovídá o dnešní společnosti.

JUDr. Josef Baxa
předseda Nejvyššího správního soudu
Dámy a pánové,
rozhodovací činnost ÚOOÚ zejména na poli správního trestání je čas od času i předmětem přezkumu ve správním soudnictví, v posledku před Nejvyšším správním soudem. Některé případy vzbudily, a nadále vzbuzují, značnou obecnou pozornost. Mezi jinými bych
poukázal na případ zveřejňování údajů o příjemcích veřejných prostředků a využívání záznamů z kamerových systémů.
Nejde o případy jednoduché, k jejich řešení nevystačíme s aplikací a interpretací zákona
o ochraně osobních údajů. Půdorys případů zahrnuje zákon o svobodném přístupu k informacím, trestní řád, ale dokonce se dostává na úroveň ústavního práva, práva unijního
či mezinárodního.
Je jasné, že důležitým interpretačním vodítkem je i judikatura Ústavního soudu, Soudního dvora Evropské unie či Evropského soudu pro lidská práva.
Nejvyšší správní soud ve své rozhodovací činnosti vychází ze všech zmíněných zdrojů.
Snaží se o komplexní pohled, který bere v úvahu často se vyskytující konflikt zákonných
úprav, konflikt mezi ochranou jednotlivých základních práv a svobod i právních principů.
Často využívá testu proporcionality. Závazné právní názory, které vyslovuje ve svých rozhodnutích, by měly být respektovány správními orgány nejen v dalším řízení v konkrétních věcech, ale měly by vést i ke změně správní praxe.
Chceme-li po každém jednotlivci, aby dodržoval zákony, aby se řídil akty aplikace práva
vydávané orgány veřejné moci, musí to být veřejná moc sama, která stejným přístupem dá
příklad chování těmto jednotlivcům. V případě orgánů veřejné moci navíc musí z jejich
jednání být patrné, že znají svou roli v ústavním systému založeném mimo jiné na dělbě
moci a že svým veškerým počínáním tuto roli budou naplňovat.
Zpochybňování soudních rozhodnutí správními orgány (kromě argumentace v rámci uplatněných procesních prostředků), jejich dezinterpretace či dokonce ignorování je špatné.
Vede k právní nejistotě, prohlubuje už velmi oslabenou důvěru v právo a v činnost institu-
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cí, které právo chrání či prosazují. Vede k nežádoucímu napětí mezi státem a společností,
v krajním případě k úplnému odcizení.
Právo a instituce lidé často nevnímají jako prostředí k ochraně svých práv a svobod, nýbrž
jako nástroje absurdního stanovování a vynucování nesčetných povinností doprovázené
následným ukládáním sankcí. V rozporu s přirozeným citem lidí pro právo, spravedlnost
a především s obyčejným lidským rozumem.
Znakem zdravé společnosti je to, že jednotlivec zasáhne proti páchanému bezpráví. Nežádoucím opakem je společnost apatická, lhostejná. Jednotlivec se nesmí obávat při zásahu proti bezpráví, že za své jednání bude postižen sankcí.
Chceme-li žít ve svobodné společnosti, úlohu policie, která není vždy přítomná, a dalších orgánů veřejné moci, někdy musí při ochraně základních právních statků nahradit, a také ji nahrazují, občané. Činí tak často nejen ve prospěch svůj, ale též ve prospěch ostatních.
Ochrana těchto statků je jistě především úkolem veřejné moci, ale důležitým doplňkem je
podíl jednotlivých občanů; nikoliv jako jejich právní povinnost, ale součást společenské odpovědnosti.
Protiprávnímu jednání nelze jen nečinně přihlížet a čekat na zásah státu, neboť ten může
přijít pozdě, případně vůbec. Ten, kdo dovoleným způsobem brání své právo, nemůže požívat menší ochrany, či dokonce být brán k odpovědnosti, než ten, kdo právo jiného porušil nebo ohrozil a při ochraně bylo dotčeno též jeho jiné právo. Není možno stavět čínskou
zeď mezi občany a orgány veřejné moci, jestliže oba usilují o dosažení stejného legitimního cíle, byť disponují různými prostředky.
Je možné bránit se proti útokům na život, zdraví, svobodu, čest, důstojnost, chránit své
obydlí, a přitom dokonce při odvrácení tohoto útoku použít i účinnější prostředky než
útočník, aby bylo útoku zamezeno nebo útočník zneškodněn. Trestní právo procesní dává
v bezprostředních situacích právo zásahu do integrity podezřelého tím, že je možno jej omezit v jeho svobodě k zamezení útěku či zajištění důkazů. Takto je tradičně koncipována dovolená svémoc, nutná ochrana, krajní nouze a další pravidla, jimiž se lidé řídili dávno
předtím, než nastoupila pravidla psaná, než vznikly instituce k jejich prosazování. Z toho
plyne, že v zásadě nemůže být legální prostor jiný v závislosti na tom, zda je použito vlastní síly, pomoci jiného či technických prostředků, které jsou dnes obvyklé, a které nás obklopují díky bouřlivému rozvoji ICT při všech možných každodenních činnostech.
Obecně tedy lze učinit závěr, že původci protiprávního jednání nemohou spoléhat na ochranu svého soukromí v případě, že je tu nejen osobní, ale též veřejný zájem na jejich identifikaci, dopadení a následného vyvození odpovědnosti za protiprávní jednání. V tomto
kontextu nemůže být ani ochrana osobních údajů bezbřehá a mít navrch.
Obnovení života ve svobodě před 25 lety znamenalo též uvědomění si vlastní odpovědnosti každého z nás za svůj osud, za svůj život, zdraví, čest, důstojnost, vlastnictví a další
hodnoty. Ochrana těchto statků je samozřejmě úkolem státu a jeho orgánů veřejné moci.
Nechceme-li však návrat k policejnímu státu, nevyžadujme rozšíření pravomoci orgánů
veřejné moci vůči jednotlivcům, chtějme spíše jistý a bezpečný legální prostor pro jednotlivce k ochraně vlastních práv. To není popření smyslu ochrany osobních údajů či dokonce
ochrany soukromí, nýbrž vyjádření toho, kdo nejlépe může vymezit rozsah svého soukromí, citelnost zásahů do něj a způsoby ochrany.
Orgány veřejné moci chránící soukromí by se měly více a systematicky soustředit na ty
oblasti, kde dochází k neoprávněnému a nadbytečnému shromažďování velkého množství
dat s rizikem jejich masivního zneužívání. Ať už tak činí jiné složky státu, velké obchodní korporace či kdokoliv jiný. Tam, kde jednotlivec nemá reálnou šanci individuální ochrany.
Děkuji za pozornost.
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Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
veřejná ochránkyně práv
Pravomoc veřejného ochránce práv ve vztahu k Úřadu pro ochranu osobních údajů
Vážené dámy, vážení pánové,
porovnávám-li postavení obou institucí a jejich roli při prosazování práva na ochranu osobních údajů, považuji za zásadní, že Úřad pro ochranu osobních údajů (dále také „Úřad“) byl
v českých podmínkách konstituován jako nezávislý správní orgán se všemi dozorovými
a sankčními opatřeními pro oblast ochrany osobních údajů. Ve své činnosti se řídí pouze
zákony a jinými právními předpisy.
Nezávislost Úřadu je výraznou mírou posílena také tím, že jeho předseda a sedm inspektorů
jsou jmenováni a odvoláváni prezidentem republiky na návrh Senátu Parlamentu České republiky. Svůj mandát tedy odvozují od moci zákonodárné a výkonné, ale stojí zcela mimo
soustavu orgánů moci výkonné. Jde o model, který nemá (až na výjimku reprezentovanou
prezidentem a viceprezidentem NKÚ) v prostředí české veřejné správy obdoby a dává dostatečnou záruku nezávislosti, prosté jakýchkoli politických vlivů. Určitou podobnost lze
spatřovat i u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále také „Rada“). Členové Rady jsou
jmenováni a odvoláváni do funkce předsedou vlády na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s tou podstatnou výjimkou, že Rada je orgán kolektivní.
Působnost veřejného ochránce práv se podle § 1 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv
vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady. Úřad pro ochranu osobních údajů tak není
z působnosti ochránce vyloučen, a ochránce proto může v mezích zákona do činnosti Úřadu zasahovat. Vedle činnosti správních soudů tak představuje veřejný ochránce práv jedinou nezávislou formu kontroly činnosti Úřadu, pokud jde o jeho rozhodovací činnost.
Zatímco iniciátorem soudního přezkumu bývají zpravidla správci a zpracovatelé osobních
údajů, které Úřad sankcionoval pro porušení povinnosti, veřejný ochránce práv řeší v naprosté většině případů podněty lidí, jejichž práva na ochranu osobních údajů měla být porušena.
Zhodnocení vzájemné spolupráce Úřadu a ochránce
Mám-li se při příležitosti 15 let fungování Úřadu pro ochranu osobních údajů ohlédnout
zpátky a zhodnotit spolupráci mezi Úřadem pro ochranu osobních údajů a veřejným ochráncem práv, domnívám se, že i přes určité období, kdy veřejný ochránce práv mohl být Úřadem vnímán spíše jako „oponent“ než „pouhý“ korektor jeho dozorové činnosti, jímž především chtěl ochránce vždy být, prokázaly obě instituce významnou míru respektu, schopnost
být jedna druhé partnerem a poskytnout podporu tam, kde bylo třeba.
Z plejády problémů, při jejichž řešení ochránce a Úřad participovali, stojí za zmínku například kritika nedobrovolných odběrů DNA ve věznicích, úsilí o ochranu osobních údajů
v Národním zdravotnickém informačním systému, kritika nepřesností údajů o osvojení v informačním systému obyvatel a necitlivých zásahů do soukromého života osvojených. Shodli jsme se v názoru, že lidé mají právo znát totožnost posudkového lékaře, který zpracoval
jejich odborný posudek. Shodně jsme kritizovali zveřejňování osobních údajů dětí na internetu za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče. Naše společné důsledné upozorňování na problematičnost nové právní úpravy vedlo v roce 2013 ke zrušení sKarty a Úřad
také podpořil ochránce v jeho stanovisku k poskytování informací o přestupcích veřejných
funkcionářů. V tomto výčtu, kdy se nám společně podařilo odstraňovat problémy či protiprávnost, by bylo možné ještě dál pokračovat.
Pozitivně vnímám především součinnost, kterou Úřad ochránci vždy ochotně poskytoval,
ať již ve formě výkonu dozorových pravomocí na základě podnětu ochránce, či odborných
konzultací a poskytnutých stanovisek.
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Ing. Josef Vacula
inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů
Ochrana osobních údajů a dnešní společnost
Vážení hosté, vážení kolegové, dámy a pánové,
diskutovat na dané téma se dá dvěma způsoby. Pochválit se, jak to dobře děláme, jak je
nám občan v tomto úsilí nápomocen a jak nám politici vší silou pomáhají v ochraně základního lidského práva – práva na soukromí a ochranu osobnosti.
Nebo se dopustit sebekritického pohledu a zkoumat, jak rozpačitě nás někdy vnímají občané. Fakt, že v tom nejsme osamocení, že podobný problém mají i některé další dozorové orgány, které jsou nadány správními pravomocemi, není omluvou, spíše důvodem
k zamyšlení.
Domnívám se, že Úřad pro ochranu osobních údajů má v tom, co bych nazval informační osvětou, mezery.
Moje zkušenost z pěti let práce v kontrolní činnosti Úřadu mi napovídá, že náš zákon
nejlépe znají ti, o jejichž záměru zákonem se řídit, lze s úspěchem pochybovat.
Občan (v naší hantýrce subjekt údajů) obvykle zaregistruje existenci Úřadu, a co je ještě
horší, existenci zákona o ochraně osobních údajů až poté, co se stane obětí výše zmíněných
znalců zákona.
Důvodová zpráva k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (stará patnáct let) vychází z toho, cituji, že „sám občan se podílí na
ochraně údajů o své osobě“. Na rovinu, občan o sobě povětšinou vykecá vše, co ví. To
je skutečnost, kterou nemyslím zvláště pejorativně. Do značné míry se na tom podílí i náš
Úřad.
Zlaté pravidlo ochránců osobních údajů je souhlas. Pokud se občan sám podílí na ochraně údajů, které o něm vypovídají, a to udělením či neudělením souhlasu se zpracováním,
prohlášením určitých údajů za veřejné, vyžádáním informace o údajích, které o něm byly
shromážděny či požadavky na opravy či výmazy, nutně se musíme ptát, zda má občan plnou a jasnou informaci, kdy může souhlas odmítnout.
Tato informace už do povědomí veřejnosti částečně pronikla. Problémy má ovšem většina veřejnosti s definicí, co takový souhlas obnáší. Souhlasem subjektu údajů je svobodný
a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Dovolím si položit důraz na slovo vědomý. Poslední dobou čelíme novému fenoménu.
Velcí správci osobních údajů, kteří své databáze osobních údajů vytvořili v souladu se zákonem, tj. jako důsledek své hlavní činnosti, nabyli dojmu, že tento kapitál nelze nechat ležet ladem a dominově mění své všeobecné obchodní podmínky tak, že jsou oprávněni použít kontaktní údaje klienta pro rozesílání obchodních sdělení třetích subjektů.
Vycházejí přitom z předpokladu, že klient (subjekt údajů) se podpisem smlouvy zavázal
k respektování všeobecných obchodních podmínek, a to v právě platném znění. O změnách
svých všeobecných obchodních podmínek klienta, snad s výjimkou některých bank, neinformují. Ten je povinen případné změny sledovat na webových stránkách správce údajů.
V extrémních případech dokonce tyto databáze prodávají, přičemž vycházejí z fikce, že jim
to jejich všeobecné obchodní podmínky umožňují. Převod osobních údajů sice umožňuje
§ 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů, ovšem jen za předpokladu, že subjekt údajů
byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas.
Tím souhlasem je v tomto případě míněna například příslušná pasáž všeobecných obchodních podmínek, změněná možná před dvěma dny.
Takovýto souhlas neodpovídá definici svobodného, informovaného, jednoznačného a vědomého souhlasu. Jedná se spíše o manipulaci, a to dvěma způsoby
■ informacemi,
■ opcemi,
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které poskytuje správce osobních údajů svému klientovi, aby jeho souhlas ovlivnil, a předpokládám, že náš Úřad bude tyto praktiky důsledně stíhat.
Už jsem zde citoval z patnáct let staré důvodové zprávy k zákonu č. 101/2000 Sb. Dovolím si ještě jednu citaci z této důvodové zprávy:
„Důležitý je požadavek na využití údajů v souladu s cílem, pro který byly shromážděny.
Bezpečnostní aspekt sleduje regulování postupování (přenášení) údajů. Neoprávněné slučování údajů uložených v dílčích souborech může totiž vést k vytvoření takového profilu občana, který by překročil hranice soukromí.“
S úctou kvituji prozíravost a předvídavost tvůrců tohoto zákona, protože profilování se
stává velmi aktuálním problémem, zejména v současné době. Existuje již řada subjektů, které průnikem několika databází vytvářejí profily občanů podle věku, povolání, zálib, bydliště, koníčků, nákupních preferencí, okruhů přátel, bankovních účtů apod.
Vytváření takových databází profilovaných subjektů není v principu nezákonné za dodržení několika podmínek:
■ databáze osobních údajů bude sloužit výhradně pro osobní potřebu;
■ osobní údaje, které jsou součástí databáze, byly získány legálním způsobem
(o čemž lze ve většině případů pochybovat);
■ takovéto databáze nemohou být předmětem prodeje.
Dosavadní část svého příspěvku jsem věnoval těm, kteří pro soukromí občanů a zachování důvěrnosti jejich osobních údajů představují hrozbu. Takže si dovolím několik rad pro
ty, kdo jsou častou obětí tzv. správců osobních údajů. Pokud po Vás subjekt, s nímž vstupujete do smluvního vztahu, chce, abyste souhlasili s tím, že údaje o Vás mohou být postoupeny jiným subjektům, odmítněte to.
Banky
Podle § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, vytváří Česká národní banka z údajů
získaných v rozsahu podle odstavce 1 od bank, poboček zahraničních bank a dalších osob,
stanoví-li tak zvláštní zákon, informační databázi (dále jen „registr“). K informacím v registru mají přístup banky, pobočky zahraničních bank, Evropská centrální banka, Česká
národní banka pro účely dohledu nad finančním trhem a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon. Poskytnutí údajů do registru a z registru za podmínek stanovených zákonem není porušením bankovního tajemství a povinnosti mlčenlivosti. Banka a pobočka zahraniční banky je však povinna k údajům o klientech získaným z registru přistupovat tak, jako by
šlo o údaje o jejích vlastních klientech.
Tyto údaje jsou, dle mého názoru, dostačující pro plnění povinnosti banky postupovat při
výkonu své činnosti obezřetně. Banky a pobočky zahraničních bank se mohou vzájemně informovat o bankovním spojení, identifikačních údajích o majitelích účtů a o záležitostech,
které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů. Údaje, které o Vás vede Bankovní registr klientských informací, jsou dostačující. Předávání údajů jiným subjektům, zejména soukromým registrům, je bez Vašeho souhlasu nezákonné.
Banka má právo na ověření Vaší totožnosti, což může udělat opsáním údajů z Vašeho
občanského průkazu. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech v § 15a odst. 2 říká,
že je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Kopírování občanských průkazů máte právo odmítnout, protože banka toto právo ze zákona nemá.
Registry dlužníků
Pokud kdokoliv, s kým vstupujete do smluvního vztahu, po Vás chce souhlas, aby Vaše údaje mohl předat registru dlužníků, odmítněte to co nejrazantněji. Náš Úřad řeší desítky stížností na postup těchto registrů, které jsou fakticky zcela soukromými subjekty.
V této souvislosti pomíjím pirátské registry dlužníků usazené převážně v zemích, které
jsou mimo naši jurisdikci, tj. v zemích, které nepodepsaly Úmluvu č. 108 z roku 1981 o ochra-
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ně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Netrpělivě čekám na výsledky schůzky, která proběhla 28. května 2015 v lotyšské Rize mezi zástupci US-EU (vnitro a spravedlnost) a měla řešit problémy s funkčností, či spíše nefunkčností institutu zvaného Safe Harbor, vytvořeného jako náhrada za americkou ratifikaci Úmluvy 108. No, prostě
se to moc nepovedlo.
Mobilní operátoři
Mobilní operátoři jsou správci mimořádného množství osobních údajů. Je rozumné si
uvědomit, proč jste tento smluvní vztah navázali. Obvykle je to proto, že chcete telefonovat, dnes už i posílat e-maily, nebo používat internetový prohlížeč. Pochybuji, že se najde
mnoho jedinců, jejichž zvláštní libůstkou je dostávat po telefonu povětšinou slaboduché reklamy.
A právě mobilní operátoři se nejčastěji pokoušejí využít kontaktní údaje klientů k rozesílání reklamy. I v tomto případě platí, že souhlas, který mobilní operátoři odvozují z neadresného souhlasu ve všeobecných obchodních podmínkách, nemůže být považován za platný vědomý souhlas.
Nebojte se požádat pracovníka operátora, s nímž uzavíráte smlouvu, aby Vám, v obecně
nepřehledných všeobecných obchodních podmínkách, ukázal pasáž týkající se zasílání obchodních sdělení třetích subjektů a přeškrtnout ji.
Optimismus mi do žil vlévá soutěž, kterou naše tiskové oddělení pořádá pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“
Jen ty děti rostou hodně pomalu a já nemládnu.

Ing. Mgr. Jaromír Novák
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedo,
jsem velmi poctěn, že mohu pronést pár slov k 15letému výročí Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Telekomunikace a ochrana osobních údajů mají k sobě velmi blízko. Vždyť to jsou právě
telekomunikační operátoři, kteří, ač mají někdy nálepku veřejného nepřítele č. 1, přenáší
prostřednictvím svých sítí naše tajemství, přání, nejniternější tužby a spojují nás s našimi
blízkými.
Regulace se vyvíjí. Zatímco dříve byly největším problémem regulace v telekomunikační oblasti stížnosti na pomalé vyřizování žádosti o pevnou linku a na nefungující telefonní
budky na návsích, dnes se vše točí kolem všude dostupného internetu a chytrých zařízení.
A tento vývoj pozorujeme i v oblasti regulace ochrany osobních údajů. Zatímco v minulosti byla často „úzkým hrdlem“ v ochraně osobních údajů v telekomunikacích paní sedící
na ústředně, propojující manuálně jednotlivá volání a odposlouchávající hovor místních milenců, dnes je to často sám účastník – subjekt ochrany osobních údajů – který bezmyšlenkovitě instaluje na svůj nejnovější telefon nejrůznější aplikace, aniž by si přečetl podmínky
užití a dává bezmyšlenkovitě generální souhlas s plundrováním svých osobních údajů.
Ale to není jen problém digitálního světa. Ve spotřebitelské soutěži v supermarketu je zákazník ochoten směnit své osobní údaje za tabulku čokolády a iluzi výhry velké televize.
Bohužel ani stát nedává občanům jasný návod, jak si vážit svých osobních údajů a jak s nimi nakládat. Vždyť vzpomeňme jen kauzu uchovávání provozních a lokalizačních údajů řešenou i nálezem Ústavního soudu.
Co bych popřál Úřadu pro ochranu osobních údajů do dalších let? Kvalifikované úředníky, vzdělané a vzdělatelné klienty „svých služeb“ a úspěšné naplňování role ústředního
orgánu státní správy. Není to totiž vždy jednoduché. Ale věřím, že můžeme směle prohlásit, že dosavadní vedení Úřadu, a zejména osobně i pan předseda, se této role ujali se ctí.
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III. část konference
Téma: Ochrana osobních údajů v informační společnosti
Moderuje Ing. Miloš Šnytr
bezpečnostní ředitel Úřadu pro ochranu osobních údajů
Dámy a pánové, dovolte mi zahájit odpolední blok nazvaný Ochrana osobních údajů v informační
společnosti.
Když jsme připravovali program této konference, byl tento blok nazván Ochrana osobních údajů a informační společnost, tím jsme chtěli naznačit, že ochrana osobních údajů se v informační společnosti dostává do rozporu s rozšířeným sdílením množství informací. Posléze jsme tedy zvolili název, který téma lépe vystihuje a je méně konfrontační.
Když jsme v roce 1998 připravovali zákon o ochraně osobních údajů, byl internet sice zajímavou, ale přece jen hračkou v rukách vyvolených. Doba nás posunula od rodných čísel v popelnicích k virtuálním popelnicím plných velmi osobních informací. Technika, ostatně jako obvykle,
předhání nejen právo, ale i lidské myšlení.
Je však třeba si uvědomit, že jak směrnice, tak i chystané nařízení je na ochranu fyzických osob
v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů, a nejde tedy o samoúčelnou ochranu dat,
jak je mnohdy interpretováno.

Mgr. František Korbel, Ph.D.
advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Proporcionalita a průlomy do ochrany osobních údajů z důvodu veřejného zájmu
Vážené dámy, vážení pánové,
Téma tohoto příspěvku se týká principu proporcionality v oblasti práva na informace a v konkurenční oblasti práva, které lze obecně nazvat jako právo na ochranu některých jiných typů informací.
Nelze začít jinak, než rozměrem, který vyplývá z Ústavy a z mezinárodních dokumentů, jako je zejména evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen
„Úmluva“).
Pokud jde o právo na informace – tzn. právo šířit a zpracovávat informace (přičemž termínem „zpracovávat“ je možné rozumět de facto cokoliv, tedy informace přijímat, rozšiřovat je, nakládat s nimi, hodnotit je a podobně), vyplývá toto právo z čl. 17 Listiny základních
práv a svobod (dále jen „Listina“) a řadí se mezi základní práva politická. Toto právo je přitom přímo vymahatelné, neboť ve smyslu čl. 41 Listiny nevyžaduje konkrétní provedení zákonem. Práva na informace se tak může jakákoliv osoba domáhat přímo na základě textu Listiny, tedy každá fyzická osoba bez ohledu na svůj věk, svéprávnost, občanství nebo cokoliv
jiného a taktéž jakákoliv právnická osoba. To potvrdil již v 90. letech minulého století Ústavní soud ve věci Mlynář (usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 5. 1996, sp. zn. III. ÚS 28/96).
Právo na informace je ovšem třeba považovat za tzv. právo relativní, které lze na základě
čl. 17 odst. 4 Listiny omezit formou zákona (čili po splnění určité formální podmínky z hlediska formy právní regulace pouze zákonem), je-li to v demokratické společnosti nezbytné
pro určité vyjmenované cíle (tzn. zde je dána materiální podmínka pro omezení základního práva na informace). Právě tato materiální podmínka je pak základem pro úvahy o principu proporcionality.
Velmi podobný mechanismus jako v čl. 17 Listiny nalézáme i v mezinárodních dokumentech
– konkrétně v čl. 10 Úmluvy nazvaném „svoboda projevu“. Právo na informace je zde pojímáno jako podmnožina svobody projevu, jejíž součástí je i možnost tyto informace zís-
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kat, mít, disponovat s nimi a zpracovávat je. I v Úmluvě je přitom dané právo formulováno relativně a lze ho tedy omezit zákonem, je-li to v demokratické společnosti nezbytné.
Pokud se podíváme na oblast druhou, tedy na oblast ochrany informací a zejména ochrany osobních údajů, je opět možné vyjít z Listiny. Články 7 a 10 zakotvují základní úpravu
ochrany soukromí, dobré pověsti, cti i privátní sféry člověka, včetně osobních údajů. Této
sféry se dotýká i čl. 11, který zakotvuje ochranu vlastnického práva, neboť informace mohou mít i majetkovou hodnotu (typicky práva duševního vlastnictví, obchodní tajemství
apod.). Podobně je tak stanoveno i v mezinárodních dokumentech – viz např. čl. 8 Úmluvy,
který vyjadřuje ochranu soukromí, vč. ochrany osobních údajů. I práva na ochranu informací jsou však konstruována jako relativní a lze je omezit za obdobných podmínek jako právo na informace, tj. z hlediska formy pouze zákonem a z hlediska materiálního pouze tehdy, je-li to v demokratické společnosti nezbytné z vyjmenovaných důvodů, zejména z důvodu
převažujícího veřejného zájmu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že právo na informace a právo na ochranu informací jsou
předmětem četných vzájemných interakcí a sporů. Vzájemné spory těchto práv pak zpravidla vyvolávají aplikační problémy, kdy na jeden problém dopadají různé právní normy,
které vedou k diametrálně odlišným závěrům. Jedna norma (právo na informace) říká
„poskytovat, šířit, zpracovávat“, druhá (právo na ochranu informací) říká „chránit, protože je to otázka soukromí“. V těchto případech nepomohou běžné výkladové metody práva
typu právní síly, speciality, nebo toho, který předpis či norma je pozdější apod., neboť je evidentní, že obě tato práva vycházejí z předpisů stejné právní síly, ze stejné doby a nemají
vzájemně vztah speciality a obecnosti. Ať již je to na úrovni článků Úmluvy, Listiny, nebo na
úrovni zákonů o svobodném přístupu k informacím a zákona o ochraně osobních údajů, nemůžeme hovořit o tom, že jeden je vůči druhému nadřazen.
Dostáváme se tedy do situace konkurence různých zájmů a různých práv a mohlo by
se tedy zdát, že tato konkurence je v podstatě dvojí povahy – na jedné straně jsou zájmy určitých subjektů na ochraně osobních údajů a na druhé zájmy subjektů na získávání a šíření informací. Ve skutečnosti je problém ještě složitější, neboť jde o konflikt
zájmů trojí povahy. Jsou zde totiž také zájmy veřejné. Veřejné zájmy jdou jak proti žadatelům o informace, tak proti osobám, které chtějí chránit své určité typy informací. Jako příklad lze uvést utajované informace, které jsou utajovány nikoliv v zájmu nějakých
soukromých osob, ale v zájmu státu, tedy ve veřejném zájmu. V takovém případě jde evidentně veřejný zájem proti právu na informace (čili proti čl. 17 Listiny). Nicméně máme
i jiné situace, kterých je dokonce řádově více, kde veřejné zájmy jdou proti zájmu na
ochranu určitých informací. Typicky se jedná o osobní údaje. Veřejné právo zná řadu
situací, kdy dochází k průlomům do ochrany osobních údajů, nebo dochází k průlomům do informací chráněných z důvodu jejich majetkové povahy (např. obchodní tajemství v případě vynakládání veřejných prostředků, v případě emisí do životního prostředí, v případě ohrožení zdraví chemickými látkami atp.). Jedná se tak o situace, kdy
určitá informace, která naplňuje po formální stránce definiční znaky obchodního tajemství podle občanského zákoníku, nemůže být chráněna z důvodu převažujícího veřejného zájmu.
Teorie vážení zájmů, tedy princip proporcionality, který je řešením této složité situace, je
dle mého názoru problematika poměrně novodobá. Je to téma, které se diskutuje zejména v posledních deseti letech a které vznikalo primárně jako téma doktrinální a judikaturní.
Nicméně postupně se objevuje i v některých právních předpisech – například v Aarhuské
úmluvě nebo ve Směrnici o právu na informace o životním prostředí apod. Lze ho nalézt také v Úmluvě z Tromsø o přístupu k úředním dokumentům, která ovšem stále není vtělena
do právního řádu České republiky, neboť se stále čeká na její ratifikaci a návrh harmonizační
novely zákona o svobodném přístupu k informacím; nicméně v návrhu novely tohoto zákona z minulého volebního období byl tento princip proporcionality zakotven v tehdy navrhovaném § 12 odst. 2.
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Z hlediska uplatnění principu proporcionality v judikaturní oblasti je vhodné zmínit některá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ve dvou poměrně starých případech došlo ke konfliktu práva na informace a práva na ochranu informací, kdy
za stejné právní úpravy měl každý test proporcionality jiný výsledek.
První kauza z roku 1999 se týkala francouzských novinářů – Fressoz a Roire proti Francii.
Šlo v ní tehdy o zveřejnění osobních údajů o příjmu generálního ředitele francouzské automobilky Peugeot, která je z většiny vlastněna francouzským státem. Novináři na základě
získaného daňového přiznání generálního ředitele sepsali kritický společenský článek, kde
kritizovali fenomén rozevírání platových nůžek ve společnosti, přičemž poukázali na skutečnost, že uvedenému generálnímu řediteli se zvýšila mzda během posledních dvou let
přibližně o 60 %, zatímco průměrná mzda řadových zaměstnanců v automobilce vzrostla
o 4,5 %. Za tento článek byli odsouzeni francouzskými soudy, nicméně Štrasburský soud
si položil otázku: „Je jejich počin otázkou legitimní veřejné diskuze?“, na kterou si odpověděl „ano“, neboť je to významné téma pro společnost, politiku a ekonomiku, zvláště pak
pokud se jedná o státní podnik.
Tento rozsudek potvrdil to, co bylo formulováno již v 60. letech v USA v kauze Sullivan
vs. New York Times, kde bylo poprvé konstatováno, že si lidé ve vztahu k ochraně osobních údajů nejsou rovni, neboť ten, kdo je osobou veřejně činnou či veřejně známou, by měl
snést větší rozsah zásahů do svého soukromí a osobních údajů. Na vrcholu této pyramidy
by pak měly být osoby, které se uchází nebo vykonávají veřejnou moc na základě volby.
Všimněme si, že u voleb se de facto veřejně probírají poměry zdravotní, sexuální, politické
či jakékoliv jiné, což jinak z hlediska ochrany osobních údajů považujeme za údaj osobní či
dokonce citlivý. V našem prostředí byl tento přístup potvrzen nálezem prvního senátu Ústavního soudu ve věci členství soudců v Komunistické straně Československa, který konstatoval, že by měla být na jedné straně poměřována citlivost konkrétního údaje a na druhé
straně veřejný zájem na znalosti toho, kdo vykonává veřejnou moc – to platí zvláště u justice, kde je požadavek na důvěryhodnost a transparentnost mimořádně významný.
Kauza Fressoz a Roire nakonec dopadla tak, že oba stěžovatelé uspěli. Evropský soud
pro lidská práva konstatoval, že jedním z klíčových kritérií je legitimní veřejná diskuze; pokud tedy určitá informace přispívá k legitimní veřejné diskuzi, může být (za určitých okolností) zveřejněna, i když tím dojde k zásahu do ochrany osobních údajů.
Druhá kauza se týkala monacké princezny Caroline von Hannover, kde dotčená osoba byla
díky svému původu a postavení osobou veřejně známou, nebyla však osobou veřejně činnou. Nevykonávala veřejnou moc a veřejně známá nebyla v důsledku toho, že by snad chtěla
(že by dobrovolně vystupovala v médiích jako například hvězdy show businessu, vrcholoví
sportovci, manažeři apod.), ale byla osobou veřejně známou jenom proto, že se tak narodila.
Je tedy třeba v dílčí kategorii osob veřejně známých rozlišovat ještě subkritérium, nakolik vlastně si tyto osoby „zavinily“ svou známost samy – zda chtěly být předmětem mediálního zájmu,
a pokud ano, tak musí snášet mediální zájem o jejich osobu i v situacích, kdy se jim to líbí
méně. Princezna Caroline, aniž by však do této kategorie patřila, byla obtěžována paparazzi
a novináři, kteří ji fotografovali v běžných životních situacích. Domáhala se tedy u německých
soudů zdržovací žalobou na ochranu osobních práv toho, aby tito novináři zanechali svého jednání, přičemž u Spolkového ústavního soudu nakonec prohrála – soud konstatoval, že uvedené informace (fotografie) jsou pravdivé a nijak ji nedehonestují a mohou být tedy šířeny.
U Štrasburského soudu však princezna Caroline s odkazem na článek 8 (ochrana soukromí) vyhrála, neboť dle soudu nebyl na zveřejňování informací veřejný zájem, ale pouze zájem úzce
komerční a bulvární – dané informace nepodněcovaly žádnou legitimní veřejnou diskuzi.
Test proporcionality byl později rozpracován i v judikatuře českých soudů; nejen u Ústavního soudu na půdorysu zmíněného rozsudku o komunistické minulosti soudců, ale i na bázi běžné správní judikatury ve věcech práva na informace. Zmínit lze zejména judikaturu
dvou senátů správních soudů – Senát 45 A Krajského soudu v Praze a Senát 1 As Nejvyššího správního soudu zde přítomného předsedy soudu Josefa Baxy. Za významné lze po-
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važovat zejména dva rozsudky, a to 1 As 169/2012 a 1 As 142/2012, ve kterých jsou velmi
trefně vyjádřeny fáze testu proporcionality a jejich členění do třech podkritérií.
Za prvé to je test vhodnosti, za druhé test potřebnosti a konečně test vážení zájmů. Při
aplikaci práva ve složitých případech bychom si měli položit všechny tyto tři otázky.
V testu vhodnosti je třeba se ptát, co vlastně žádost sleduje a zda tedy samotný cíl žádosti
o informace je legitimní. Typickým příkladem nelegitimního cíle je např. cíl šikanózní; ať už
je to cíl zaměřený na poškození jiné soukromé osoby nebo na šikanu úřadu nebo orgánu
veřejné moci jako takové. Příkladem může být judikaturně dovozený zákaz opakování žádosti tam, kde má prokazatelně žadatel informace k dispozici, neosvobození od soudních
poplatků tam, kde se jedná o věc, která se netýká vlastních zájmů žadatele a některé další.
Naopak za legitimní je třeba považovat většinu ostatních důvodů – např. i komerční zájem žadatele. Jednak to není zakázáno – což je samo o sobě poměrně významný argument z hlediska ústavního principu legální licence – a zároveň je to základ svobodného a tržního systému naší ekonomiky a společnosti. Proč by měly být informace, které samy o sobě
mají status informací veřejných, chráněny jenom proto, že je žadatel možná využije k nějakým komerčním cílům? Otázka komerčního využívání žádostí o informace se dle mého
názoru stává nejvíce konfliktním tématem. Budoucnost práva na informace tak dle mého
již nebude spočívat na individuálních kauzách, kdy žadatel chce zjistit něco konkrétního pro
sebe, ale spíše na systémovém zjišťování informací velkými obchodními korporacemi,
které shromažďují hromadná data za účelem budoucího komerčního zpracování. Je to nepochybně i téma legislativní, neboť nedávná novela předložená Ministerstvem vnitra si kladla za cíl mimo jiné zpřesnit implementaci Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, nicméně k tomu zatím nedošlo.
Děkuji za pozornost.

RNDr. Ing. Jiří Peterka
dříve nezávislý konzultant a publicista, od 8. 6. 2015 člen Rady ČTÚ
Má elektronický podpis identifikovat podepsanou osobu?
A pokud ano, jak?
Vážené dámy, vážení pánové,
elektronický podpis (na dokumentu v elektronické podobě) má oproti vlastnoručnímu
podpisu (na dokumentu v listinné podobě, neboli na papíře) jednu velkou výhodu – žádné
klikyháky! Nenajdeme zde žádné rukou vyvedené křivky, ze kterých ani při nejlepší vůli nedokážeme nic přečíst. A tak nezbývá než doufat, že takovýto „klikyhák“ skutečně patří tomu, o kom si myslíme, že mu patří – že je jeho vlastnoručním podpisem.
To u elektronického podpisu s přečtením problém nemáme – jméno (a příjmení) držitele
je v příslušném podpisovém certifikátu vždy uvedeno zcela čitelně.
Narazit ale můžeme na úplně jiný problém. Víme sice, jak se jmenuje ten, komu elektronický podpis patří, ale už nevíme, o kterou z osob stejného jména (a příjmení) se jedná.
Jen si to představte – jde-li o pana Josefa Nováka, který z mnoha občanů stejného jména
to je? Kdo z nich podepsal konkrétní dokument, ze kterého mohou vyplývat často dosti zásadní a významné důsledky?
Navíc je zde další zajímavá otázka. Chceme vůbec, aby příjemce ze samotného podpisu
mohl jednoznačně určit, komu patří? Od vlastnoručního podpisu něco takového také neočekáváme; i když nejde o klikyhák a dokážeme přečíst „Josef Novák“, stále nevíme, o kterého Josefa Nováka jde. A na konkrétní osobu tohoto jména usuzujeme obvykle až z obsahu toho dokumentu, který je podepsán.
Jak tomu má být u elektronického podpisu, je samo o sobě velmi zajímavou otázkou.
Dnešní právní úprava elektronického podpisu na ni v zásadě odpovídá kladně. Požaduje to-
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tiž, aby nejspolehlivější varianta elektronického podpisu, tzv. uznávaný elektronický podpis,
byla založena na takovém certifikátu, který kromě jména a příjmení obsahuje ještě další údaje jednoznačně identifikující svého držitele (a tím i podepsanou osobu). V praxi jde nejčastěji o tzv. identifikátor klienta MPSV (IK MPSV), ale může to být i nějaký jiný jednoznačný
identifikátor.
I tak je ale výsledkem jen „potenciální“ jednoznačná identifikace. Ne každý má možnost
se doptat na to, komu konkrétně byl příslušný identifikátor přidělen. Ale v případě sporu lze
držitele jednoznačně identifikovat. Soud má možnost zeptat se na jeho identitu příslušné
certifikační autority a ta je povinna mu odpovědět. A vlastně přitom ani není zapotřebí
žádný další jednoznačný identifikátor. Soudu k jeho dotazu stačí jen sériové číslo certifikátu (a pak, které autority se má zeptat).
Možná i proto budoucí právní úprava elektronického podpisu již na žádném jednoznačném
identifikátoru uvnitř certifikátu netrvá. Jde o již platné nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, zvané též eIDAS, které v relevantních pasážích nabude účinnosti k 1. 7. 2016.
Podle tohoto nařízení musí (kvalifikovaný) certifikát povinně obsahovat jen jméno (a příjmení)
svého držitele. Další položky sice může obsahovat také, ale už jen nepovinně – a celkový
účinek musí být stejný, jako když žádnou nepovinnou položku neobsahuje.
Pro běžnou praxi to není zrovna ideální. Bez eskalace do podoby soudního sporu se příjemce dozví o identitě podepsané osoby jen jakoby „nahrubo“, jen na úrovni znalosti
jména a příjmení. Dále už si musí „nějak poradit sám“. Na druhou stranu je to ale stejné,
jako u vlastnoručního podpisu. A asi ne nadarmo nové nařízení explicitně říká, že chce,
aby „nejvyšší“ forma elektronického podpisu měla stejný efekt a účinek, jako podpis
vlastnoruční. Z něj také nepoznáte, o kterého Josefa Nováka jde.
Děkuji Vám za pozornost.

JUDr. Ing. Helena Svatošová
Iuridicum Remedium
Rizika a příležitosti pro soukromí člověka v blízké budoucnosti
a role ÚOOÚ
Vážené dámy, vážení pánové,
proč se za soukromí tak zasazujeme? Soukromí je totiž lidská potřeba daná až na biologické
úrovni. Je to prokázáno mnoha výzkumy nejen z oblasti penologie. Ne nadarmo je v katalozích základních práv na začátku, u těch elementárních práv – práva na život, zdraví atd. Těsně souvisí s tělesnou a psychickou integritou člověka. Troufám si navíc tvrdit, že v našich
podmínkách je právo na soukromí, co do omezování (ať legální či nelegální cestou) z celého seznamu základních svobod to nejvíce pod tlakem.
Nebudu se omezovat jen na třídění rizik podle jednoho pohledu. Nejčastěji to bývá pohled technologický – zkrátka seznam „nebezpečných“ technologií. Zde jsem naopak vzala
hrst kritérií, která jsou velmi různá, ale právě proto je chci představit. Hrozbou nejsou jen novinky ve vědě a technice. Vzhledem k rozsahu příspěvku půjde o velmi stručný přehled, určený spíše k zamyšlení. Každý pohled na typ rizika doprovodím příkladem nebo příklady.
I. Rizika z odvětví (kde máte největší šanci, že bude vaše soukromí narušováno)
Výběr je těžký, ale zřejmě nejrizikovější sektor je zdravotnictví:
farmaceutický výzkum, síly průmyslu, zkušenosti advokátních kanceláří, hlad po informacích o zdravotním stavu (kauzy elektronických receptů, aktuální legislativní návrhy), DNA
– chybějící zákon, kauza, kdy jsme zjistili a řešíme existenci databáze s miliony neanonymizovaných krevních vzorků novorozenců uchovávaných desítky let (není vysvětlen její
účel – proč neanonymně).
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II. Rizika ze způsobů veřejné správy
Veřejná správa má na nastavení soukromí obecně velký vliv. Z jevů, které nyní probíhají
je největším rizikem – nejen pro soukromí – outsorcing funkcí státu. Vede k rozmlžení odpovědnosti, zapojení byznysového prvku do veřejné správy, jeho úsporný efekt je sporný.
Obecně známé jsou případy přesunu kompetencí na stavební inspektory či exekutory. V oblasti soukromí je příkladem dokonale ilustrujícím všechny nešvary a rizika neslavný projekt S-karty. ÚOOÚ se jím velmi kompetentně zabýval a netřeba jej tedy popisovat.
III. Riziko myšlenkové a postojové
Naše „mentální klece“ jsou neuvědomovaná, ale velmi silně působící rizika. Vybrala jsem
z nich teze, které nebývají zpochybňovány, přitom však působí na soukromí občanů často
velmi neblaze.
Příkladem je teze „digitalizace je vždy pokrok a dobrý krok“. Netřeba připomínat, že
o datech v digitální podobě nemáte nikdy jistotu, že jsou smazána, lze je spojovat a zpracovávat stále dokonalejšími softwary pro robustní soubory dat. Zapomíná se i na to, že digitalizace nese rizika bezpečnostní, ekonomická (kybernetické pravidlo vztahu mezi složitostí a chybovostí systémů), korupční (IT zakázky, kde i solidní znalci cenu zakázek odhadují
značně rozličně), ale i krizi důvěry v systém samotný. Příkladem běžného života je elektronický soudní spis, který ovšem neplní jednu ze svých funkcí – kontrolu časové posloupnosti
zakládání listin. Elektronický spis umí stránky jednoduše přečíslovat. Rovněž příklad opencard sloužící prakticky jen k jízdě MHD ukazuje, že papírová verze s fotografií plní funkci stejně, levněji a k soukromí nepoměrně přátelštěji, bez digitální stopy pohybu. Chci však zmínit i mýtus „moderních“ elektronických voleb, který je velkým rizikem. Zatímco kontrola
identity voliče a samotná volba pomocí hlasovacího lístku za plentou je dnes jasně oddělena, a tajnost volby tedy zkontroluje každý, u voleb elektronických to může garantovat a zjistit jen nepatrné promile expertů s přístupem do systému. Budeme jim věřit?
IV. Rizika vyplývající z procedur dnešní společnosti
I procedury přijímání pravidel jsou nutně složité, navíc se moc spoléhá na expertní přístup. Vede to k novým pravomocím ukrajujícím z našeho soukromí přijatým bez demokratické diskuse, tedy bez povědomí o jejich existenci.
Příkladem jsou kompetence útvarů rizik na finančních úřadech (nyní sekce řízení rizik). Potichu byly vybaveny policejními pravomocemi k získávání informací z pošty, účtů, zdravotních pojišťoven, vydavatelů tisku – vše bez soudní kontroly. A na rozdíl od diskutovaného
FAÚ je mohou využít i na nejdrobnější daňový prohřešek. Netřeba konstatovat, jaká obrovská rizika to dnes skýtá.
V. Ve výčtu musí být samozřejmě i rizika technologická
Vybrat z jejich seznamu jeden příklad je těžké. Nicméně doporučuji zaměřit pozornost
na populární „internet věcí“ (Internet of Things), tedy interkonektivitu zařízení, přístrojů
a spotřebičů, ve spojení s cloudy. Rizikem blízké budoucnosti je právě analýza dat z těchto
zařízení, která umožní detailně mapovat chování osoby i v reálném čase. Aktuálně vzniká
mnoho koncepcí a studií o přínosech, mnoho studií o rizicích, velmi málo je však příkladů
dobré praxe: obvykle pouze dobrovolné kodexy výrobců, což je slabé jako čaj.
Role ÚOOÚ v blízké budoucnosti
Nejde o ucelenou vizi k přizpůsobení role ÚOOÚ, spíš několik postřehů a trochu hraběcích
rad do oné blízké budoucnosti, jejíž nástin v podobě rizik pro soukromí můžeme mít ostatně jen hrubě načrtnutý.
Silnou a ojedinělou stránkou Úřadu je jeho supraoficiální postavení, tedy to, že má pravomoci i nad orgány veřejné správy (plus celým soukromým sektorem). V případě rizik plynoucích z veřejné správy a chystané legislativy by se dalo vůči jmenovaným rizikům více tu-
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to roli využívat, a to i proaktivně a také ve spojení se svou zákonem danou poradenskou
funkcí. Třeba i jasně deklarovat, že obcházení Úřadu v připomínkovém řízení povede ke strategickému zaměření Úřadu na danou oblast jak v oblasti vydávání stanovisek, tak i kontrol.
Moc se to neříká, ale zřejmě nás čeká globálně ekonomický zlom doprovázený velkými
společenskými pohyby. Mnoho ekonomů a dalších expertů sociálních věd konstatuje (a my
běžní občané možná nějak cítíme), že jsme v bodu zvratu a je zde několik scénářů vývoje.
Bohužel je na stole i černější scénář vývoje – odklon od demokracie a zejména od ctění katalogu základních práv člověka. Právě v existenci Listiny a podobných dokumentů je současné uspořádání nejlegitimnější – protože je to hmatatelný, právně zakotvený výsledek lidské emancipace na základě humanistických východisek.
Sumy údajů o jednotlivcích kdekoli koncentrovaných jsou pak při dnešním stavu technologií rizikem samy o sobě. Není otázka zda, ale kdy budou zneužity a jak. Mluvíme-li o zneužití, velkým rizikem je i jiné použití (byť i legálně posvěcené), slovy zákona k jinému účelu, než pod kterým byl zásah do soukromí původně uzákoněn. Efekt západky zde funguje
jednoznačně. Pokud již kdokoli má nějaké údaje o jednotlivcích, hledá a prosazuje způsoby jak je vytěžovat všemi možnými způsoby, téměř nikdy nefunguje postoj „přezkumu trvání účelu“ slovy zákona. Než se dat vzdát, je i pochopitelné, že je intelektuální potěšení vymýšlet, jak je zpracovávat jinak a dále. Platí to bezezbytku o legálně zakotvených databázích
veřejných či soukromých. Nezažili jsme případ, kdy by byly rušeny, ale právě naopak.
Věřím, že jedna ze záruk toho, aby se objem dat o naší komunikaci, zdraví, pohybu, sociálních vazbách, přesvědčení atd. držel na minimální možné úrovni, je existence institucí
jako ÚOOÚ a společný tlak na změnu paradigmatu: Povědomí o hrozbách pro soukromí
by mělo být ve společnosti všeobecně přítomno a právní, technické i sociální prostředky
pro jeho ochranu by měly být snadno dostupné každému. S takovouto protilátkou bude
společnost mnohem více imunní proti rizikům blízké budoucnosti.
Děkuji za pozornost.

Ing. Dan Jiránek
výkonný ředitel Svazu měst a obcí České republiky
Vážený pane předsedo, vážení hosté,
Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož patnáctileté výročí od založení máme hodnotit,
vznikl, aby nás chránil před neoprávněným zasahováním do našeho soukromí. Problém je
to, že dnes již téměř žádné soukromí nemáme. Že jsme své soukromí vyměnili za svou pohodlnost.
Dobrovolně, užíváním věcí a postupů, které nám usnadňují život, jsme se svého soukromí vzdali. Při užívání mobilního telefonu o sobě sdělujeme informace, kde jsme, s kým se
tam setkáváme či s kým a jak často si voláme nebo píšeme. Užíváním internetu sdělujeme, co nás zajímá, co se nám líbí či co nakupujeme.
Proto je existence úřadu, který dohlíží na to, aby se údaje námi z pohodlnosti poskytnuté nezneužívaly, tak důležitá. Ne snad, že bych měl iluzi, že může takovému zneužívání zabránit, ale proto, že by nás měl nutit k zamyšlení.
Nezacházíme se svým soukromím příliš lehkomyslně? Není užívání našich soukromých
dat příliš jednoduché? Kam až dovolíme, aby obchod s naším soukromím dospěl? Pokud
chceme omezit nakládání s naším soukromím, zejména ke komerčním účelům, musíme to
jasně sdělit. Musíme upravit zákony, musíme se poučit a vzdělat.
Právě ve větší informovanosti občanů (subjektů údajů), ve vzdělávání dětí i dospělých,
v prevenci lehkomyslnosti poskytování souhlasu vidím další etapu vývoje ÚOOÚ. Svaz měst
a obcí bude rád v této činnosti nápomocný.
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PhDr. Petr Hampl
Univerzita Karlova Praha
Dámy a pánové, dobré odpoledne,
děkuji za pozvání, které pokládám za obrovskou čest. Pan doktor Němec může potvrdit, že
jsem se původně přihlásil jen proto, abych mohl slyšet ostatní řečníky a že jsem se nepokládal za dostatečně kompetentního, abych mohl být jedním z nich. O to víc si vážím pozvání přispět do programu této konference.
Nejsem právník ani expert na informační systémy, ale obrátím Vaši pozornost jiným směrem. Kdybychom opustili tuto místnost, ušli pár metrů na Malostranské náměstí a tam se
zeptali nějaké prodavačky v obchodě nebo řidiče tramvaje, zda je znepokojuje, že údaje
o složení krve jeho dětí jsou bez jeho souhlasu uchovávány v nějaké centrální databázi,
jak se o tom právě zmínila kolegyně, myslíte, že by jim to vadilo? Ano, bylo by jim to úplně ukradené. Myslíte, že by jim vadilo, že si policie může bez soudního příkazu brát údaje
o pohybu jejich mobilního telefonu? Ano, bylo by jim to úplně jedno.
Tím narážíme na podstatnou a klíčovou záležitost. Pokud lidem nebude vadit, že jsou
sledováni, je práce Vás a dalších expertů marná. Nedokážete ochranu soukromí dlouhodobě prosadit. Lidé, které se snažíte chránit, Vás nepodpoří. Budete v jejich očích jen nějakými podivíny, kteří svou umanutou ochranou soukromí brání státní správě a obchodním
organizacím pracovat.
Ve svém vystoupení se pokusím odpovědět na dvě otázky:
Za prvé – jaké jsou příčiny ztráty zájmu o zachování soukromí.
Za druhé – jaký další vývoj můžeme v této oblasti očekávat.
Představy roku 1989 a realita roku 2015
Ztráta zájmu o ochranu soukromí je v našich podmínkách poměrně nová záležitost. Vzpomínám si ještě na studentský večírek, který probíhal v únoru 1990 v prostorách dnešní Fakulty tělesné výchovy a sportu ve Veleslavíně, tedy v budově, kde byla předtím umístěna
vysoká škola pro přípravu stranických kádrů. V té budově byly rozmístěny bezpečnostní kamery a já si ještě pamatuji na ten pocit, když jsme to zjistili. Připadalo nám to naprosto zvrácené a mysleli jsme, že takové záležitosti nadobro zmizely s komunistickým režimem.
Ale nešlo jen o kamery. Kdyby nám tehdy někdo řekl, že přijde doba, kdy demokratická
vláda:
– bude shromažďovat data o každém jednotlivém drobném nákupu každého občana,
– rozmístí do domácností čidla, která umožní online sledovat, kdy pouštíte vodu,
– úřady budou prohlížet popelnice běžných občanů,
– v některých rodinných firmách budou rozmístěny kamery a úřady budou online sledovat
dění na pracovišti (podotýkám, že se nejedná o zbraně, tisk peněz nebo podobnou citlivou záležitost).
Zkrátka, kdyby nám někdo řekl, že v tom budoucím demokratickém režimu budou takové věci sledovány, nikdo by tomu nevěřil. A nejde jen o zavádění nových technologií. Hodně ze zmíněného by bylo, alespoň do určité míry, realizovatelné i s technickými prostředky 80. let. Ale bylo to nákladné a husákovský režim tak bohatý nebyl. Ale hlavně – i kdyby
se to tehdy dělo, režim by se za to styděl a zapíral by to. Tím absurdnější by tehdy byla
představa, že jednou budeme mít vládu, která se nebude namáhat to skrývat. A že se
s tím občané smíří.
Co se tedy změnilo, že demokratický režim naprosto běžně prolamuje soukromí způsobem, jaký byl za husákovského režimu obtížně představitelný? Jak je možné, že to nevzbuzuje
odpor (vyjma okrajové skupiny). Chtěl bych při této příležitosti poděkovat zaměstnancům
Úřadu pro ochranu osobních údajů, že tento trend zpomalují. Ale myslím, že ani Vy nepředpokládáte, že ho dokážete úplně zastavit.
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Vysvětlení první: Příliš snadno dostupné ženy
Co se tedy změnilo?
Není to ideologie. Nepřišla žádná nová ideologie, která by takové masivní zásahy do soukromí občanů ospravedlňovala. Ano, jsou tu feminismus a radikální ekologické směry,
ale žádná z těchto ideologií nedosáhla takového rozšíření, aby naši záležitost vysvětlila.
Dalším zdůvodněním by mohla být ochrana před terorismem. Ale Češi nežijí ve strachu
z atentátů a žádné z těch opatření, o kterých mluvím, není zdůvodněno obavami z útoků.
Ministerstvo financí se nenamáhá tvrdit, že potřebuje sledovat moje nákupy, aby mě uchránilo před teroristickými útoky.
V další části svého příspěvku se tedy pokusím nabídnout dvě jiná vysvětlení. Netvrdím,
že některé z nich vysvětluje 100 % zkoumaného jevu, nicméně každý z nich má svůj význam.
Za prvé. Došlo k poměrně radikálním změnám ve sňatkovém a reprodukčním chování, a to
v důsledku přineslo i jiné pojetí intimity. Pokud se mění pohled na manželství a partnerství a pokud se mění životní plány, mění se také pohled na to, jaké části těla, jaké situace a jaké detailní informace je možné sdílet, a jaké je zapotřebí chránit. Pokud mi přestane vadit, že detailní
informace o mé sexualitě jsou volně k dispozici, pak už nejspíš nebude existovat žádná jiná informace, kterou bych potřeboval chránit. Pak je namístě podezření, že skrývám pouze to, co souvisí s nezákonným nebo nemorálním jednáním. Z ochrany soukromí se stává zastaralá veteš.
Zdržím se u této záležitosti jen krátce a zájemce odkážu na odbornou literaturu, zejména
na teorii erotického kapitálu profesorky Hakimové. Shrnu pouze základní fakta.
1) V západních společnostech, i v naprosté většině známých společností, je strážkyní sexuální morálky žena. Ženy rozhodují o tom, jaké praktiky jsou přípustné, za jakých okolností,
jak rychle se mohou lidé sbližovat, co mohou ze své intimity sdílet a s kým apod.
2) Všichni máme tendenci chovat se racionálně (nebo volit takovou morálku, která je
slučitelná s našimi racionálními zájmy), a to se týká i sexuality. Žena se tedy chová
tak, aby za to, co muži poskytuje, získala maximum možného.
3) Změny ekonomické a především změny sociálních programů dramaticky změnily poměry na tomto „trhu“. Jestliže ženy z generace mé maminky svou sexualitu mohly směnit za doživotní ochranu a věrnost, ženy z generace mých dcer budou moci pomýšlet
nanejvýš na několik hodin či dnů romantického chování.
4) Jestliže se snižuje směnná hodnota toho, co je poskytováno, je zapotřebí provádět agresivnější marketing a naopak mizí nutnost chránit aktiva. Už to dávno není něco, co by
bylo možné vyměnit za celoživotní vztah. Pokud by některá žena takovou strategii
zvolila, muž snadno nakoupí jinde levněji.
5) Nemá tedy smysl investovat do skrývání těla a dalších intimních záležitostí. V roce
2015 ženy na plážích běžně ukazují ty části těla, které před pár desítkami let neukazovaly
ani prostitutky. Uniklé intimní fotografie znamenají nepříjemnost, ale rozhodně nejsou
zničující. Občas se objevují tendence přikládat to naivitě mladých nezkušených dívek,
ale nevěřme tomu. Před pár lety proběhly médii fotografie odhaleného poprsí ministryně školství, aniž by to mělo na její kariéru jakýkoliv negativní dopad. A nebyly to fotografie ukradené ze soukromí, byly to fotografie pořízené na veřejnosti.
6) Sexualitu nemůžeme oddělit od dalších oblastí života. Pokud rezignujeme na ochranu
něčeho tak intimního, rezignovali jsme na celkovou ochranu soukromí. Tendence se šíří, postihuje muže i ženy, postihuje všechny oblasti života.
Na základě právě uvedeného se pokusím o prognózu dalšího vývoje. Soukromí ztrácí
důležitost, protože univerzálním živitelem a poskytovatelem péče (v poslední době dokonce včetně péče o citový život) je stát. S tím, jak stále zadluženější a stále rozmařilejší státy
budou ztrácet schopnost tuto péči reálně dodávat, poroste hodnota malých skupin včetně
rodin, vzorce sexuálního chování se změní směrem ke vzorcům tradičním a poroste význam
intimity i význam ochrany soukromí. Současný stav je tedy dočasný.
Zájemce o to, jak může takové obnovení tradice vypadat, odkazuji na knihu profesora Možného „Proč tak snadno“.
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Vysvětlení druhé: Pozdní fáze byrokratické společnosti
V další části svého příspěvku se proto pokusím nabídnout jiné vysvětlení. Vrátíme se na přelom 19. a 20. století, kdy německý sociolog Max Weber přinesl svou slavnou definici byrokracie. Nemusíme ji tady rozebírat celou, pro naše účely je podstatné, že v byrokratickém
systému:
– se vše provádí podle předem definovaných pravidel,
– po každém úkonu je vytvořen písemný záznam o tom, že vše bylo provedeno podle
pravidel,
– práci mohou vykonávat jen lidé vyškolení podle předem definovaných pravidel.
Max Weber pokládal byrokracii za něco pozitivního, co obrovsky zvedá efektivitu práce.
V porovnání s předchozím fungováním organizací plným chaotičnosti a svévole se věci
konečně začaly dělat správně. Během dvacátého století byly byrokratizovány další a další
oblasti života, především pracovního – protože to je efektivní. Já jsem se loni nechal certifikovat na byrokratický proces, jak udělat vynález a založit inovativní firmu. Protože s tím
byrokratickým procesem to jde lépe. Konec konců, i významnější zločinecké organizace dnes
už mají procesy a standardy a dost možná, že je otázka času, kdy bude ISO pro gangstery
a bandity.
Jenže ono to má i druhou stránku. S tím, jak jsou procesy stále složitější, mění se třídní
a mocenská struktura společnosti. Zjednodušeně řečeno, vytváří se speciální vrstva jakýchsi superbyrokratů, kteří vytvářejí pravidla nebo dokonce metapravidla či směrnice o tom, jak
vytvářet metapravidla. Ti pak fakticky přebírají kontrolu nad celými aparáty. To má řadu důsledků:
Za prvé. Charles W. Mills napsal už v padesátých letech, že od určitého stupně složitosti
státní správy není možná demokracie. Je to správný postřeh, ale ono není možné žádné
vládnutí. Je to necelé dva roky, co nejmocnější muž v této zemi prohlásil, že zefektivní chod
státní správy. Víme, jak to dopadlo.
Za druhé. Rozhodování je zcela odděleno od odpovědnosti.
Za třetí. Vytváří se nová třídní struktura. Zatímco cca od roku 1800 se třídní rozdíly neustále snižovaly, v posledních 20 letech znovu rostou. Nová třídní bariéra není založena primárně na finančním majetku, ale na mentálních schopnostech potřebných pro hraní mocenských her uvnitř aparátů. Ukazuje se, že nová třídní bariéra je rigidnější než ta předchozí.
Peníze můžete našetřit, ale výkonnější mozek si nepořídíte.
Za čtvrté. Tak jako podnikatel usiluje o maximální zisk, úředník usiluje o maximální rozpočet a pravomoci. Tuto poučku nelze aplikovat příliš mechanicky. Jsou podnikatelé, kteří
se spokojí s nižším ziskem, aby mohli dělat něco, co pokládají za správné, a stejně je tomu
v úřadech. Je jich ale menšina a jsou v organizacích méně úspěšní.
Tak jako můžeme hovořit o neviditelné ruce trhu, tak můžeme hovořit o neviditelné ruce byrokracie. Každé oddělení usiluje o navýšení svého rozpočtu a společnost jako celek
míří ke kolapsu. Aniž by to bylo záměrem kohokoliv z úředníků. Předpisy jsou stále složitější, chod úřadů je stále dražší… až jednou formální vládce, třeba nějaký předseda vlády, zjistí, že není schopen vyplatit důchod, není schopen zajistit opravu nějaké silnice a především není schopen zabránit tomu, aby na území státu napochodovala nějaká cizí armáda
a převzala moc. Může vydávat rozkazy, ale ty se ztratí v nepřehledné změti úředních předpisů. Tady mohu odkázat třeba na profesora Bártu, který se právě tím zabývá hlouběji.
Důsledky iluze, že úřady fungují
Jestli konec takové byrokratické éry proběhne hladce nebo ne, to záleží především na
tom, zda bude k dispozici alternativní struktura. Tím se dostáváme k šedému trhu. Z toho
pohledu je hodně znepokojivé, že Česká republika má mnohem menší stínový trh, než by
odpovídalo její velikosti a úrovni hrubého domácího produktu. To je špatný a riskantní stav.
Odpovědná vláda by se měla snažit spíše o jeho rozšíření než potlačování. Ale to je na jinou debatu.
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Co to má společného s erozí soukromí? Žijeme v době disproporce mezi tím, v jaké fázi
cyklu je byrokratický systém a jak to lidé prožívají. Dá se říct, že obecné vnímání je zpožděné. Máme pocit, že žijeme v době, kdy byrokratické aparáty ještě jakž takž fungují, i když
to už fakticky není pravda. To má různé důsledky.
Za prvé. Poprvé v dějinách vzniká pocit, že státní moc není zlá. Tradičně vzbuzovala strach
a pro svobodného člověka bylo důležité, že nemusí pustit biřice do svého domu a nemusí biřicům ani dovolit, aby nakukovali do jeho soukromí. Tak viděl situaci i takový svobodný
člověk, který miloval svého krále a byl k němu plně loajální. Přesto byla moc vnímána jako něco, před čím je třeba mít se na pozoru. V roce 2015 existuje iluze, že nás před svévolí úředníků mohou ochránit pravidla, a že tudíž není zapotřebí hájit si určitý životní prostor.
Za druhé. Spoléhání na pravidla. Minulý týden vyprávěl jeden z řečníků konference IS2
o případu, kdy v New Yorku došlo k havárii letadla dříve, než vzletělo. Letadlo se zastavilo
na rozjezdové dráze, začalo hořet a cestující měli možnost utéct. Ale dali přednost předpisu o tom, že nesmějí rozepnout pásy, dokud nedostanou pokyn. Více než 100 lidí uhořelo.
Myslím, že to je dobrá metafora fungování naší společnosti.
Za třetí. Rostoucí třídní rozdíly. Spousta špatných věcí, o kterých slyšíme, se děje lidem
z jiných společenských vrstev. Máme pocit, že nás se to dotknout nemůže.
Ze čtvrté. Nápodoba. Všichni dodržují předpisy, tak je dodržujeme i my. Jenže nápodoba může snadno začít fungovat i obráceně. Může vzniknout pocit, že nikdo nedodržuje předpisy, a tudíž je masa přestane dodržovat. Ten zlom může být blíž, než si myslíme. V sobotu jsem se zúčastnil demonstrace proti norské sociální službě a musím konstatovat, že
atmosféra byla až překvapivě podobná té, jakou si pamatuji z roku 1988. Včetně toho, že
hlavní masa demonstrujících nejsou studenti, ale pracující středního věku.
V každém případě je tomu ale tak, že ta disproporce může být jen dočasná. Na základě
toho soudím, že současná eroze soukromí je přechodnou záležitostí a že poroste tlak na
to, aby uchovávání údajů o občanech bylo pokládáno za kriminální záležitost. Netvrdím,
že se aparáty vzdají snadno, ale tvrdím, že poroste odpor.
Děkuji za pozornost.

IV. část konference
Téma: Quo Vadis Data Personata Protectio?
Moderuje JUDr. Alena Kučerová
ředitelka sekce dozorových činností Úřadu pro ochranu osobních údajů
Vážený pane předsedo, dámy a pánové,
dovolte, abych zahájila dnešní poslední část výroční konference Úřadu. Jsem ráda, že sál
i na tuto poslední část zůstává zaplněný. Většinou to bývá tak, že lidé odejdou a poslední
„spíkři“ mají tu smůlu, že často mluví do prázdných lavic. Myslím, že závěrečná část dnešní konference nebude jenom o takovém tom ohlédnutí se za 15 lety činnosti Úřadu, ale že
tento panel si dal také za úkol nastínit určité vize, jak dál v oblasti ochrany osobních údajů
a jak dále postupovat při aplikaci základních principů.
Slyšeli jsme zde pohledy zákonodárců, slyšeli jsme pohledy soudní praxe a slyšeli jsme
také pohledy dalších pozvaných hostů konference; osobně se domnívám, že řada těchto názorů byla pro nás zajímavá a povzbudivá.
Pokud jde o mé osobní ohlédnutí se za historií Úřadu i já jsem byla v té době u přípravy
zákona o ochraně osobních údajů a za těch 15 let praxe v této oblasti si myslím, že bude
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určitě dobré, pokud některá ustanovení zákona budou novelizována nebo změněna v souvislosti s příchodem nového evropského právního rámce. Bohužel si ještě na ten příchod
budeme muset několik měsíců a možná i let počkat. Do té doby si budeme muset vystačit
se zákonem o ochraně osobních údajů v jeho podobě, jak ji známe a aplikujeme dnes,
a jak jsme slyšeli, jeho aplikace často může přinášet problémy.
Pokud jsme také hovořili o nezávislosti Úřadu, jsem velmi ráda, a pan předseda Němec
to zde uváděl, že jsme se často i na evropských konferencích chlubili tím, jak byl Úřad pro
ochranu osobních údajů koncipován. Nejde jen o to, že nezávislost Úřadu je vyslovena
přímo v zákoně o ochraně osobních údajů, ale jde zejména o to, že Úřad byl od svého počátku vybaven poměrně silnou dozorovou kompetencí. Ono, když se řekne dozor, tak to
není jenom kontrola. Dozor má mnoho tváří a také už to tady někdo dnes zmiňoval – dozor
nezačíná až zahájením kontroly, ale začíná často i pouhou konzultací, kdy se nás ten, kdo
má aplikovat zákon o ochraně osobních údajů a jeho základním principům třeba úplně nerozumí, obrátí a požádá o konzultaci a my tuto konzultaci provedeme tak, že on své chování vyladí s některými principy zákona o ochraně osobních údajů.
Samozřejmě, že nezávislost není jenom nezávislost prosazovaná pomocí rozhodovací praxe. Důležitá je také nezávislost personální a samozřejmě i nezávislost finanční. Musím říci,
že mnoho evropských úřadů, respektive kolegů z evropských úřadů, nám závidělo, když
jsme hovořili o tom, že Úřad od svého zrodu má samostatnou kapitolu státního rozpočtu
a jeho rozpočet je projednáván na půdě parlamentu; a stejně tak i pokud jde o personální
samostatnost, myslím v základní rozhodovací pravomoci, pokud jde o úředníky Úřadu, tak
opět mnoho kolegů z jiných evropských úřadů nám jenom tiše závidí. Takže doufám, že tyto principy nezávislého postavení Úřadu zůstanou zachovány i do budoucna. A o tom samozřejmě a ještě o dalších vizích, pokud jde o budoucnost oblasti ochrany osobních údajů, budeme právě v tomto panelu hovořit.
Dovolte mi, abych přivítala prvního vystupujícího – pana doktora Karla Neuwirta. Pan doktor Neuwirt byl historicky prvním předsedou Úřadu a i poté, co v roce 2005 svůj mandát ukončil, působil dál v oblasti ochrany osobních údajů jako expert pro Radu Evropy a navíc se účastnil řady evropských projektů při prosazování aplikace principů ochrany osobních údajů.

RNDr. Karel Neuwirt
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů v letech 2000 – 2005
Vážený pane předsedo, vážená paní předsedající, vážení hosté, dámy a pánové,
tento panel hledá odpověď na otázku, kam kráčí ochrana osobních údajů. Má v dnešní
době ochrana osobních údajů ještě smysl? Myslím si, že ochrana osobních údajů se bude
ubírat stejným směrem, jakým půjde ochrana soukromí. Někteří jsou přesvědčeni, že moderní technologie pro zpracování informací ochranu soukromí úplně zruší. Mark Zuckerberg, tvůrce Facebooku, řekl v roce 2010 – „Soukromí je přežitek 20. století. Éra soukromí
je za námi a Facebook reflektuje změny, jež ve společnosti probíhají stran ochoty lidí více
sdílet své soukromí s kýmkoliv.“
Ano, dnešní mladá generace je volnější a otevřenější ve sdílení osobních informací.
Z toho však nelze dovozovat, že současná společnost se soukromí vzdává, a s osobními
informacemi lze tedy nakládat libovolně. Možná bychom na tuto otevřenost ve sdílení informací měli pohlížet jako na přirozený důsledek používání moderních technologií, a tedy
jako na další vývojový stupeň práva jedince vytvářet a rozvíjet sociální vztahy s ostatními
lidskými bytostmi a rozvíjení vztahů s okolním světem. Jak známo, tak toto právo odůvodnil Evropský soud pro lidská práva v řadě svých rozsudků.
Ochrana osobních údajů je důležitou součástí ochrany soukromí jednotlivců. Lidé dlouhá staletí usilovali, aby jejich soukromí bylo respektováno a chráněno. Každá generace
byla ovlivňována nějakou formou pokroku, ať již technického, vědeckého, kulturního, či po-
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litického. Ve všech etapách a formách pokroku však lidé usilovali o zajištění práva na soukromí. Vzpomeňme jen Magnu Chartu Libertatum z roku 1215, jejíž nejdůležitější částí pro
ochranu soukromí bylo právo na legitimní a důstojné zacházení s poddanými - Habeas Corpus. Následovaly další právní instrumenty, které krok za krokem posilovaly jistoty občanů
při ochraně jejich soukromí. Psal se rok 1890, když Louis Brandeis a Samuel Warren publikovali své společní dílo „Právo na soukromí“, v němž mimo jiné říkají – „Osobní informace mají být v první řadě v moci dané osoby, která má být schopna s nimi autonomně nakládat“. A další významné práce pokračovaly i ve 20. století – v roce 1948 byla Organizací
spojených národů přijata Všeobecná deklarace lidských práv, v roce 1967 vydává Dr. Alan
Westin zásadní a komplexní dílo „Soukromí a svoboda“, v roce 1950 byla přijata Úmluva
o lidských právech, jejíž článek 8 chrání soukromí jedince, v roce 1981 Rada Evropy přijala
Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (tzv. Úmluvu č. 108), v roce 1995 přijal Evropský parlament a Rada směrnici 95/46/ES a konečně v roce 2007 byla přijata Lisabonská smlouva, která zakotvila právo každého na ochranu osobních údajů, které se jej týkají, přímo do svého znění.
Jen v tomto velmi stručném výčtu významných dokumentů lze sledovat vlivy změn
a pokroku ve společnosti. Celé této historii se nelze zpronevěřit a odhodit právo na ochranu soukromí na smetiště dějin. Právě naopak – je povinností naší a budoucích generací
toto právo dále rozvíjet a vypořádat se s výzvami, které ochraně soukromí kladou moderní technologie, volný přenos informací a globalizace. Ochrana osobních údajů je v této souvislosti nejen problémem právním, ale také problémem morálním a kulturním.
Co bylo impulsem ke vzniku Úmluvy 108, když Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod soukromí chrání v článku 8? Přece technický pokrok, jak je to ostatně
uvedeno v Preambuli Úmluvy 108 – „majíce na zřeteli, že je žádoucí rozšířit ochranu práv
a základních svobod každého, zejména právo na soukromý život, se zřetelem k zesílenému toku automatizovaně zpracovávaných osobních údajů přes hranice“ a „uznávajíce potřebu uvést do souladu základní hodnoty úcty k soukromí a volný tok informací mezi lidmi“.
Jak všichni víme, v současné době orgány EU projednávají nový právní rámec na ochranu osobních údajů (obecné nařízení o ochraně údajů). Co bylo impulsem pro změnu dosavadní legislativy? Jedno z mnoha vysvětlení podává například důvodová zpráva takto –
„Rychlý technologický rozvoj staví ochranu osobních údajů před nové výzvy. Objem sdílených a shromažďovaných údajů dramaticky roste. Technologie umožňují jak soukromým
společnostem, tak orgánům veřejné moci využívat při provádění jejich činností osobní údaje v nebývalém rozsahu. Jednotlivé osoby stále častěji zveřejňují své osobní údaje i v globálním měřítku. Technologie změnily ekonomiku i společenský život.“
Tedy pokrok v technologiích a tomu odpovídající změny ve společnosti jsou hybnou silou změn při ochraně soukromí, nikdy však silou směřující k likvidaci soukromí. To musel
uznat i pan Zuckerberg, když se přesvědčil, že éra soukromí v Evropě a ve světě zdaleka
nekončí a že také Facebook bude muset soukromí jedinců respektovat, nikoliv se chovat tak,
že soukromí neexistuje. Výsledkem bylo vydání nových pravidel pro sdílení účtů na Facebooku a úprava zvyšující ochranu osobních údajů.
Připravované změny v právním rámci ochrany osobních údajů v Evropě – návrh obecného Nařízení a modernizovaná Úmluva Rady Evropy č. 108 jsou jasným signálem, že ochrana osobních údajů dokáže reagovat nejen na technologický, ale na jakýkoliv pokrok ve
společnosti. Jak víme, nové technologie pro zpracování informací mohou být použity jak
pro posílení ochrany soukromí, tak pro zasahování do něj. Každá generace podlehne fascinaci technického pokroku, pokud jí tento pokrok přinese výhody a zpříjemní život. Měli
bychom akceptovat, či dokonce přivítat, pokud tyto vymoženosti technického pokroku budou lidé používat nejen pro onu stránku zvýšení pohodlí, ale také pro zvýšení ochrany
svého soukromí, majetku, zdraví apod.
Nicméně je nutno připomenout, že pozitivním i negativním stránkám technického pokroku
je nutno přizpůsobit i činnost dozorových institucí. Věřím, že tyto instituce budou novou
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legislativou EU vybaveny větší mírou „posuzovací volnosti“ neboť – jak říkal pan profesor
Vojtěch Cepl – „zákon není matematika“. Tato posuzovací volnost by měla umožnit citlivě
rozlišovat přiměřenost a oprávněnost zásahů vůči jednotlivcům, kteří se sami snaží chránit své soukromí a také vůči těm, kteří soukromí druhých narušují. Lze si jen přát, aby nová legislativa pro ochranu osobních údajů v EU poskytla dozorovým orgánům dostatek možností, aby jejich činnost nezůstala na úrovni dávno překonaných zásad pionýrských dob
moderních technologií, nýbrž akceptovala vývoj a pokrok ve společnosti.
Patnáct let od narození člověka a patnáct let od zřízení Úřadu pro ochranu osobních
údajů jsou obdobné vývojové procesy – člověk stojí na prahu dospělosti a Úřad vstupuje
do éry profesionálně zdatné a respektované instituce. Oba mají vývojové období za sebou
a stávají se svébytnými jedinci ve společnosti. Je tedy vhodná příležitost popřát Úřadu a také nám občanům, aby jeho fáze dospělosti byla nejen dlouhá, ale aby v ní byl Úřad silným, nezpochybnitelným a vysoce profesionálním ochráncem soukromí nejen těch, kteří
si ochranu soukromí přejí, ale také těch, kteří si soukromí chránit neumí.

PaedDr. Jana Rybínová
inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů
Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové,
dovolte mi, abych doplnila tento blok o příspěvek, který bych označila jako kombinaci
úvah o vytváření digitálních profilů subjektů údajů na straně jedné a s tím související
směřování v oblasti ochrany osobních údajů, resp. soukromí, na straně druhé.
Spektrum otázek, které si dnes klademe a řešíme při ochraně osobních údajů, se stále
více rozšiřuje a nic nenasvědčuje tomu, že bude společnost schopna v této věci dosáhnout „nějakého“ cílového stavu. Je nutné akceptovat, že Úřad pro ochranu osobních údajů, resp. regulátor, nikdy není tím, kdo udává směr vývoje, nebo zakládá trendy, ale vždy
a pouze reaguje na již existující nebo plánovaný stav. Jak však reagovat dnes, ve světě dynamického rozvoje informačních technologií?
Moderní technologie, schopnost procesovat vysoký objem dat v reálném čase, exponencionální nárůst objemu dat, virtualizace, to vše jsou objektivní faktory, na které musí
Úřad flexibilně reagovat, a to nikoliv jako prostý regulátor, ale naopak jako partner, který na
jedné straně chrání veřejný zájem a zájmy subjektu údajů, na druhé straně ale nesmí působit jako „brzda“ pokroku.
21. století nabízí úžasné technické vymoženosti, současně však vědomě i nevědomě
ubírá jednotlivci možnost rozhodovat o svém soukromí, svých osobních údajích a leckdy i o vlastní identitě. Mnohým z nás je nepříjemné při jednáních na úřadech, při ošetření v nemocnici, když se o naší záležitosti, problému či nemoci hovoří tak, že je mají
možnost zaslechnout i ostatní lidé. Vždy jde o záležitosti velmi delikátní, osobní, ať již
z hlediska profesního, soukromého či zdravotního. Probírat nemoc s lékařem mezi čtyřma očima v jeho ordinaci je něco jiného, než zaslechnout své jméno a diagnózu před
více osobami v nemocniční čekárně nebo v pokoji před ostatními nemocnými a jejich
návštěvami. Stejně tak je pro některé lidi úzkostné, když na úřadu práce proniknou k ostatním zájemcům hlasité informace o tom, jak dlouho již jsou bez práce, jaká je jejich adresa a další citlivé údaje. Pojmy jako bankovní tajemství, diskrétní zóny v bankách, u lékaře, většina z nás považuje za naprosto automatické. Za diskriminační je považováno
zjišťování věku, politického názoru, vyznání či národnosti nebo sexuální orientace. Vyptávat se a zjišťovat něco takového chápeme jako nediskrétní a zákonem zcela správně
omezené a upravené.
Ale existuje zároveň jiný svět, ve kterém je důležité si náležitě chránit vlastní soukromí,
svoje osobní údaje – jedná se o svět digitální. Jsme v něm dostatečně ostražití a citliví? Pře-
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mýšlíme o tom, jaké vlastní digitální stopy v něm zanecháváme, a to především ve vazbě
na rozvoj sociálních sítí a virtualizované komunikace? Zásadním faktorem zvyšování existence vlastních digitálních otisků bylo a je zvýšení dostupnosti moderních technologií (notebooky, mobilní telefony, tablety), přičemž každou z vlastních digitálních stop vytvořených
pomocí těchto technologií můžeme více, či méně považovat za odhalení něčeho, co by
mělo být člověku nejvíce vlastní, za odhalení osobního JÁ, tedy soukromí, které by si každý z nás měl náležitě chránit. Sám subjekt údajů se čím dál více stává tím, kdo shromažďuje
mnoho osobních dat o sobě samém, a to v prostoru, který není schopen obsáhnout a existenci dat týkajících se sebe sama ovlivnit. Uvědomujeme si, že sami přispíváme nemalou
měrou k tomu, abychom spoluvytvářeli vlastní digitální profil?
Vždyť, kdo z nás si dnes vzpomene na dobu, kdy největším rizikem správy dat byl nefunkční hardware (harddisky) a potřeba neustále aktuální zálohy. Tato omezení vedla k tomu, že subjekt údajů byl nucen priorovat, jaká data jsou hodná uložení a jaká data jsou
následně hodná zálohování. Kapacita dnešních úložišť (flashky, DVD, cloudy) naproti tomu původní principy a omezení „ředí“. Subjekt nemusí priorovat, jaká data jsou relevantní a v zásadě se ukládá vše (digitální fotografie, fotky v mobilu, stará CD se zálohami),
a tím se z původně strukturovaných úložišť/databází stávají nepřehledné „skládky“, které
už nejsou uloženy fyzicky na zařízení, které jsme schopni ochránit, ale nacházejí se ve virtuálních datových úložištích, na jejichž zabezpečení sami nemáme vliv (ptáme se někdy, kde
ty servery Googlu vlastně leží, jaká je na ně uplatňována legislativa).
Subjekt údajů v současné době přechází z původně pasivního režimu (někdo chce vědět, tedy poskytnu souhlas/data) do režimu aktivního – sám se stává generátorem informací/ svých osobních údajů. Pokud ráno vstanu a zapnu svůj telefon, na síti se objeví informace, kde jsem se pohyboval (GPS), kde jsem vyfotil jakou fotku a tak dále.
Aktuálně tato data získávají svůj význam, protože jejich zpracování se stává dostupnější. Ve spojení se socioekonomickým modelem lze navíc získávat kvalitativně nové informace (např. o uživateli iphone, kolik kdo utratil a jakou částku a za co, průměrně utrácí tolik a tolik, v tu a tu hodinu, u těch a těch obchodníků). Ano, dostali jsme se k problematice
„big data“.
Zejména v bankovnictví se dnes objevuje jeden z nových trendů. Jedná se o tzv. Biobanking, kdy jsou shromažďovány osobní údaje klientů, o kterých sami klienti ani nemají
tušení, a pro futuro se tak subjekt údajů stává zajímavou komoditou. Např. u telefonních
operátorů nebo poskytovatelů energetických služeb se setkáváme se situacemi, kdy nad rámec již poskytovaných informací za účelem dodávky určité služby jsou poskytovány další
informace. Jedná se například o dodatečné poskytování mobilních a jiných služeb (blesk
SIM, ČEZ programy), kdy k již shromážděným informacím např. o nemovitostech, spotřebě energií, platební morálce, získává soukromý subjekt navíc i informace o našem pohybu, objemu a typu stahovaných dat a další informace. Náš digitální profil je tak díky tomu
dále rozšiřován a doplňován.
Zároveň můžeme v současné době sledovat trend vzdálené diagnostiky a monitoringu,
kdy citlivá data například o zdravotním stavu jsou shromažďována a zpracovávána na různých místech zeměkoule, ač před dvaceti lety byla standardem „papírová“ = těžko zpracovatelná dokumentace na jednom místě. Další zdroje kvalitativně nových informací, které lze
vázat na konkrétní subjekt údajů, představují pouze další střípek do mozaiky digitálního profilu konkrétního subjektu údajů.
Postupně tak dochází k doplňování našich virtuálních profilů o jednotlivé dílčí vertikály,
tzn. digitální profil nebude tvořen pouze osobními údaji jako jméno, příjmení a bydliště, ale
je a bude doplňován o další vertikály typu profesní působení, zdravotní informace, finanční informace – spotřeba, úvěry apod. Jsem přesvědčena o tom, že v budoucnu bude nutné věnovat pozornost riziku sdružování těchto vertikál do uceleného „obrázku“, a to zejména u soukromoprávních subjektů. Situace je částečně analogická s problémem sdružování
dat z veřejných i neveřejných registrů na úrovni subjektů veřejné správy.
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Ano, já osobně vnímám zásadní riziko v oblasti sdružování vertikál do uceleného digitálního profilu konkrétní fyzické osoby, který bude mít v budoucnu stále větší význam. S tím
je navíc zároveň spojeno zásadní riziko zneužití, tedy jako se dnes setkáváme s neoprávněným/nelegálním zpracováním osobních údajů, obdobně se tak v budoucnu můžeme
dočkat zneužití celých digitálních profilů jednotlivců.
Možná to zní zvláštně – ochrana subjektu údajů a jeho zájmů je to, proč vlastní regulace vznikla a existuje. V době, kdy byl přijat zákon o ochraně osobních údajů a vznikl Úřad
pro ochranu osobních údajů, byla ochrana osobních údajů vnímána jako funkční, zejména vůči subjektům veřejné správy, které byly těmi nejvýznamnějšími pořizovateli a zpracovateli dat.
V tomto směru se v uplynulých letech nic nezměnilo (např. fenomén vzniku dalších
a dalších nových registrů už začíná být vnímán jako běžný), aktivity státu ve shromažďování
osobních údajů zdaleka neustávají a je nutné jim dále věnovat z pohledu ochrany osobních údajů významnou pozornost. Zároveň se však dnes stále více ukazuje, že je nutné zaměřovat více pozornosti na ochranu při shromažďování osobních údajů soukromoprávními subjekty, a to právě a zvláště ve vazbě na rozvoj informačních technologií, které jsou
levné = dostupné; navíc je stále více a více co zpracovávat, přičemž rozsah zpracovávaných dat se díky rozsáhlým úložištím stává de facto neomezeným.
Pokládám si otázku. Jsme schopni tento trend zastavit, ovlivnit? Jsem přesvědčena, že
právě v tomto Úřad může a musí sehrát zásadní roli. Činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů musí být více zaměřena na výchovu, a to nejen nejmladší a mladé generace,
a to na výchovu k odpovědnému přístupu k vlastním osobním údajům a k soukromí. Při
této edukační činnosti pak musí opakovaně a důrazně poukazovat na nová a nová rizika
v této oblasti. Neboť jen důsledná ochrana vlastních osobních údajů zvyšuje míru vlastní
svobody. Chci tím naznačit, že i větší propagace, informovanost, vysvětlování a zdůrazňování této problematiky vede k ostražitosti a uvědomění si vlastní odpovědnosti vůči svému JÁ, současně vede k upevňování úcty k soukromí druhých při vlastní práci a chování
každého z nás. Domnívám se, že nejen v dozoru nad striktním dodržováním zákona o ochraně osobních údajů je podstata činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vždyť i stránka edukační nejen vůči subjektům, které osobní údaje vyžadují a shromažďují, ale i vůči
samotným subjektům údajů, je jedním z velmi podstatných momentů ochrany osobních
údajů.
Je nutné mít stále na vědomí a nezapomínat, že možnosti dnešních technologií a jejich
rychlý vývoj nikoho neopravňují ke zjednodušování si práce tím, že bude vstupovat do soukromí občanů, byť s bohulibým záměrem, a už vůbec nikoho neopravňuje využívat soukromí jako prostředek obchodních zájmů. Vím, že v éře sociálních sítí na internetu, digitalizace podrobných map kontinentů, zemí, měst a ulic, bezpečnostní techniky, zejména té
„sledovací“, je velmi složité hledat střet hraničních oblastí, kde vlastně končí starost o bezpečnost, kdy jde o boj proti terorismu a kriminalitě a kde začíná sféra našeho osobního JÁ
a našich diskrétních zón. Nastala doba, kdy musíme aktivněji chránit svoji vlastní identitu
a k této ochraně zároveň aktivně vyzývat. Musíme si uhájit identitu vlastní „skutečnou“ a zabránit tomu, aby nezačal do popředí vystupovat spíše náš digitální profil, který má již
dnes tendenci nás nahradit.
Děkuji za pozornost.
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tisková mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů v letech 2000-2014
Zapomenout nelze zveřejnit
Zapomenout, nelze zveřejnit
Zapomenout nelze, zveřejnit
Vážený pane předsedo, vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové,
rok a čtrnáct dní starý rozsudek Soudního dvora Evropské unie potvrdil práva osob ohradit
se proti zveřejňování informací dostupných prostřednictvím internetového vyhledávače.
Jsem toho názoru, že šlo o rozsudek, který představuje v současnosti zásadní krok v ochraně osobních údajů, ochraně soukromí a ochraně osobnosti. Zařazuje se do řetězce právních
rozhodnutí, jimiž se postupně rozvíjelo právo v prvních stádiích chránících život a vlastnictví.
Od prvotní ochrany před tělesným trestáním, přes přiznání právní hodnoty citům a v důsledku toho i ochrany jednotlivce před strachem z tělesného trestání, rozpoznání potřeby
chránit každé vlastnictví – hmotné i nehmotné (a zdůvodnění, že takové vlastnictví existuje), přes uznání práva na ochranu před nepřípustným obtěžováním, ochranu před pomluvou a pojetí ochrany života jakožto práva na to těšit se z něj, a proto také práva „být ponechán sám o sobě“. Uvedený stručný a zdaleka ne vyčerpávající výčet se opírá o studii, která
vyšla v Bostonu v Harvard Law Review v prosinci roku 1890, jako výsledek rozsáhlého kompendia ze soudních rozsudků, které s ohledem na právo na soukromí reflektovali právníci
Samuel D. Warren a Louis D. Brandeis.
V úvodu ke své obsáhlé studii tehdy autoři odkázali na právo na plnohodnotnou ochranu osobnosti a majetku a označili ho za princip starý jako právo zvykové. Doplnili ale zároveň – a teď si dovolím citovat: „Jeví se však nezbytným čas od času nově definovat přesnou povahu a rozsah této ochrany. Politické, společenské a hospodářské změny s sebou
nesou přiznání nových práv a zvykové právo, ve svém věčném mládí, se vyvíjí, aby odpovídalo novým požadavkům společnosti.“
Právo na ochranu osobních údajů jedním z takových definování v posledním dvacetiletí
minulého století nepochybně bylo. Rozsudek Soudního dvora EU v roce 2014 ovšem definoval a precizoval ochranu osobních údajů ve vztahu k využívání technického prostředku,
který vytvořil zcela nové prostředí a možnosti pro vztahy ve společnosti. Soudní dvůr tak učinil v době, kdy je teprve předložen k politickému rozhodnutí novelizovaný text právně závazného mezinárodního dokumentu - Úmluvy č. 108, o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů, dokumentu, který mj. zohledňuje posílení práva osob
na to, aby měly přehled o svých osobních údajích, jejich pohybu a rozhodovaly o jejich využívání v co nejširší možné míře. Nová Úmluva 108 je v současné době připravena Radou
Evropy k rozhodnutí Radě ministrů. Ve světle rozsudku Soudního dvora lze ovšem už nyní
nahlížet tzv. „právo na zapomnění“ - tedy právo jednotlivce na to prosazovat své právo aktivně a svobodně, aby díky efektivnímu technickému prostředku nebyla z jeho života snadno dostupná fakta nepravdivá, neaktuální a z hlediska zájmu společnosti nerelevantní. To je
skutečně zásadní posun v ochraně soukromí. A není to málo v době, kdy široký okruh veřejnosti i bezpečnostních složek je stále lačnější po informacích všeho druhu, včetně přehledu o aktivitách jednotlivce, který se těší z toho, že je ponechán sám o sobě.
Dříve než řeknu, jaký se mi jeví do budoucna problém a zároveň výzva s rozhodováním
o tomto právu, nemohu si odpustit poznámku související s problematičností českého překladu označení „right to be forgotten“. Překlad „právo být zapomenut“, který se také objevil a objevuje, implikuje mylný výklad rozsudku (a tak také proto na rozsudek vůčihledně
odmítavě zareagoval kupříkladu kardinál Duka). Konkrétně ten překlad implikuje totiž představu, že „subjekt“ má právo být zapomenut. Nebo snad někdo jiný než subjekt může mít
právo? Jde však o to, že Soudní dvůr rozhodl, zdánlivě odtažitě řečeno, že čárka v rozhod-
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nutí v kauze pana Gonzalese bude stát za slovem zapomenout, a tedy, že nelze zveřejnit pomocí vyhledávače fakt, že byla na pana Gonzalese uvalena exekuce, neboť ten své závazky
již splnil. Tedy jde o právo na zapomnění něčeho ze života subjektu – což je překlad, který
v češtině lépe a rozhodně méně zavádějícím způsobem vystihuje smysl rozsudku.
Možná, že se tu v právu na ochranu osobních údajů objevuje a posiluje svým způsobem
obdoba práva na výmaz trestu? Někdy ovšem půjde o rozhodnutí „Zapomenout, nelze zveřejnit“, tedy interpunkčně vyjádřeno čárkou za slovesem „zapomenout“, jindy o rozhodnutí
„Zapomenout nelze, zveřejnit,“ tedy interpunkčně vyjádřeno čárkou za zesíleně záporným
slovesem „zapomenout nelze“. Chci jen upozornit, že vyjádření ovlivňující smysl není banalitou, jak se občas z hlediska čistě instrumentálně chápané reality stává.
Problémem je ovšem, že o právu se bude rozhodovat v oblasti technického zpracování
dat, tedy mimo oblast práva. Na druhé straně jako by mimochodem, se dostává sluchu
volání po samoregulaci při zpracování osobních údajů, které se z řad správců osobních údajů už ozývá dosti hlasitě a dosti často. Zda takový prostor pro seberegulaci požadovanou
uvedeným rozsudkem Evropského soudního dvora bude efektivnější a reálnější než před
pár lety s mnohou nadějí propagovaný princip “Privacy by design“, ukáže budoucnost.
Uvedení v život práva na zapomnění se mi z hlediska budoucnosti jeví jako neobyčejně
závažné vzhledem k tomu, co představují a budou představovat tzv. „big data“, tedy možnost jejich využití. Přinejmenším je tak posílena možnost blokovat přístup k tomu, co není
v našem životě aktuální ani pravdivé. Je dobré vědět, že expertní práce pro přípravu doporučení Rady Evropy týkajícího se „velkých dat“ probíhá na univerzitě v Namur. Především je zde veden výzkum na základě marketingových praktik. Ukazuje se, že vše, pouhá
hnutí mysli i předměty vypovídají o našich životech. Reagregací z různých zdrojů získávaných dat, jejich kategorizací s využitím profilování – využíváním algoritmů k vytváření kvality profilů – dochází k proměně zachytitelných hnutí mysli osob – v jejich přání. A člověk
tedy může být motivován už předem tím, co ho fakticky motivuje. Nemůže mi v tomto
kontextu nepřijít na mysl román George Orwella – nikoli však nesčetněkrát citovaný 1984,
ale Farma zvířat, v níž jde o obraz modelování zobrazených bytostí a jejich společenství.
Výsledkem vedených výzkumů tedy zdaleka není jen poznání pouhého modelování nákupního chování. Je zřejmé, že výzkum mechanismů vedoucích k modelování veškerého
chování občanů je vrcholně zajímavý. Údajně i takový výzkum probíhá – dle informace,
které se mi dostalo na univerzitě v Princetonu. Dovedeme si ale snad představit, že se takové modelování může stát obrovským pokušením: Například pro řízení předvolební kampaně schopnost modelovat chování občanů by se mohlo stát skutečně zlatou žílou k získání politické moci. A nebude-li využívání tzv. velkých dat, která primárně ani nemusejí být
osobními údaji, regulováno, rozhodně nelze takovou realitu v budoucnu vyloučit.
V návaznosti na tyto poznatky se mi jeví pro budoucnost ochrany osobních údajů a ochranu soukromí jako mimořádně závažné pojetí regulace a seberegulace, chápavý dialog a nalézání shody mezi oblastí Internetu a práva, a to v zájmu celé společnosti.
Chtěla bych na závěr říci, že jsem vděčná svým dlouholetým kolegům z právního a zahraničního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, kteří mi na rozloučenou dali knihu
profesora Zdeňka Neubauera O Přírodě a přirozenosti věcí jakožto „čtení o věcech viditelných a přesto skrytých“, jak vepsali do věnování. Je mi skutečně dobrou vzpomínkou na
diskuse a uvažování, které měly od počátků Úřadu pro ochranu osobních údajů v této instituci své důležité místo vedle praktické činnosti. Kniha mi byla inspirací k úvahám o budoucnosti, zajisté nejen ochrany osobních údajů. Připomněla mi také mimo jiné přednášku profesora Carla von Weizäsckera, kterou proslovil v roce 1990 na konferenci Etika a politika
na Bratislavském hradě. Zabýval se v ní problematikou budoucnosti lidské společnosti a podmínkami jejího přežití, které spojoval s myšlenkou asketické kultury. Je zřejmé, že sebeomezování má mnoho společného s regulací a seberegulací, jimiž lze chránit a zachovávat
prostor, v němž se kterýkoliv jedinec může těšit z toho, že může být ponechán sám o sobě.
Děkuji za pozornost.
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odbor legislativy a zahraničních vztahů
Úřadu pro ochranu osobních údajů,
inspektorka Úřadu v letech 2001 – 2011
Má ochrana osobních údajů budoucnost?
Na počátku bylo slovo.
Osobní údaje hned poté…
Vážený pane předsedo, vážená paní předsedající, vážení předřečníci,
vážené kolegyně a kolegové a pro ty, kdo jste se necítili osloveni žádným
z dosud použitých titulů,
dámy a pánové,
velice silně se kloním k přesvědčení, že naše civilizace má před sebou úspěšnou budoucnost pouze tehdy, pokud v ní bude prostor pro proveditelnou ochranu osobních údajů.
Co tím míním? Podle toho, co vím o lidských dějinách, jsou úspěšné pouze civilizace,
které znají soukromí a srozumitelně a konzistentně usměrňují veřejný prostor. V evropských
dějinách lze použít příklad iniciativ, které silně soukromí (ve všech jeho dimenzích a významech) omezovaly – zatím dosud nikdy nedosáhly na kritickou podporu. V dějinách
světových postačuje poukázat na úspěšnost civilizace, kterou označujeme jako euroamerickou.
Z hledisek podstatných pro téma ochrana osobních údajů 20. století přineslo nejdříve nejničivější války a vzápětí společně se zrychleným technickým rozvojem také ochranu osobních údajů ve významu, který je ústředním tématem této konference.
I.
Ochrana osobních údajů se zrodila jako čistě právní záležitost, jejímž cílem bylo chránit
každého před některými důsledky automatizovaného zpracování osobních údajů. A stalo
se tak v době, kdy nebyl internet. Rámec této ochrany je ve vztahu ke zpracování informací
v lidské společnosti jednoduše nedostatečný – v zásadě se omezuje na určení odpovědnosti a práva subjektů. V poslední době pak do právních předpisů lehce asymetricky přirůstají
ustanovení o „technické bezpečnosti“, o nichž se má za to, že jsou vyhrazena „IT expertům“.
Naše země tuto ochranu nevymyslela, přesto naše postavení v evropské politice neznamená, že musíme či dokonce jen smíme řešení přebírat a snažit se jim dobře porozumět
a dobře je používat. Ochrana osobních údajů podle evropského modelu je nejen mladá, ale
především nezralá ve všech odstínech významu, které jsem schopna si vybavit.
V čem nezralost shledávám?
1. Přílišné zdůrazňování právních úkonů
V přílišném zdůrazňování právních úkonů a chronickém nedoceňování životní dráhy osobních údajů. Ochrana osobních údajů se přitom realizuje z drtivé části v denní rutině získávání a používání osobních údajů, v níž jsou právní úkony v porovnání s „technickými kroky“1) a jejich částmi v různě slabé menšině. Ochrana osobních údajů není především taková,
jak ji vyjadřují platné právní předpisy, ochrana osobních údajů je všude, Českou republiku
nevyjímaje, taková, jak ji naplňuje chování všech, kdo se na zpracování osobních údajů a dohledu nad ním podílejí.
2. K nepoužitelnosti obecné formulace povinností
Za druhé je to setrvávání na formulacích povinností pro subjekty odpovědné za zpracování natolik obecných, že jsou pro mnohé z nich bez právníka na hranici použitelnosti2).
3. Nedostatečné či nevhodně použité záruky
Vyjdeme-li z toho, že soudy i dozorové orgány shodně považují každé zpracování osobních údajů apriorně za zásah do práva a že klíč k řešení problému v projednávaných přípa-
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dech shledávají v nějakých parametrech povinností a v dodatečných omezeních, označovaných jako záruky, pak jasně patrným projevem nezralosti jsou nedostatečné nebo nevhodně použité záruky.
Kde je to patrné? Především v tom, že – a to zejména na unijních fórech a půdách parlamentů členských států EU – se projednání technické podrobnosti nějakého zpracování
osobních údajů ukládaného zákonem proto, aby stát mohl tyto údaje využívat, neobejde
bez poukazu na to, že právo na ochranu osobních údajů je právem základním, na což navazuje požadování záruk spočívajících v právech subjektu údajů a v předběžné kontrole
použití určitých údajů o určitém člověku soudem. A to je vše. Jsou zpracování a situace,
kde to platí a někdy dokonce i postačuje. Víc je těch, kde je tomu právě naopak. Vezmeme-li jako příklad režim ochrany osobních údajů pro provozní a lokalizační údaje, které jsou
různí správci povinni shromažďovat a uchovávat pro potřeby státu, vidíme, že právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům je – podobně jako v případě odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu – prosto rozumného obsahu.3) Rovněž evropskou komunitou ochránců osobních údajů oficiálně uznávaná předběžná kontrola použití soudem
je nedostatečná. Jistě si vzpomenete na rozhodnutí českého soudu ve věci kárné žaloby
podané na předsedu okresního soudu a dalších sedm soudců okresního soudu v D. ministrem spravedlnosti. Soud konstatoval, že soudce nemůže kontrolovat oprávněnost žádosti Policie České republiky sledovat telefonní čísla vlivných lidí a že kontrola je povinností policie.4)
II.
Nyní se s Vámi podělím o názor, jak by se měla či mohla v nejbližších letech vyvíjet ochrana osobních údajů, aby ta dobrá budoucnost, kterou jsem zmínila v samém úvodu, přišla.
Pro to, aby mi mohlo být dobře porozuměno, připomenu, že hovořím o ochraně osobních údajů, která je – byť ne vždy nutně jednoduše a „instantně“ použitelná – obecně společensky
srozumitelná a přijímaná.
Především je třeba pokročit dále od absolutních prohlášení, že každé zpracování (a vlastně i každé použití) osobních údajů je zásahem do soukromí i do práva na ochranu osobních údajů, jež je u nás a v Evropské unii ústavně zakotveno. Vývoj žádoucím směrem nemůže začít jinde než u vymezování toho, co je ve sféře soukromé (chcete-li osobní), co ve
sféře veřejné a co ve sféře sdílené (společné).
Není podle mého názoru udržitelné, aby se za součást soukromí považovalo jakékoli zpracování jakýchkoli osobních údajů. Značná část osobních údajů, které jsou dnes univerzálně používány k identifikaci obyvatel České republiky, ani nevzniká v soukromí a je určena
přednostně nebo dokonce výhradně pro sféru veřejnou. Prostě jsou osobní údaje, které je
vhodné chápat vždy jako součást veřejného prostoru. Není zásahem do mého soukromí
a mého práva na ochranu osobních údajů, pokud i hned do několika zpracování vstoupí údaj
o tom, že jsem byla mezi řečníky této konference, ani to, že jsem byla inspektorkou Úřadu
pro ochranu osobních údajů.
V původním evropském systému se výslovně upravovalo a upravuje používání rodného
čísla. Jedna tazatelka ho označila za „to nejcennější, co mám“. A přitom to není nic jiného
než číslo – numerický osobní údaj, který každému z nás stát přidělil, bez jakéhokoli vztahu
k soukromí ve významu „privacy“. Přesto by mělo být nahrazeno.
Že nastal čas k rozlišování osobních údajů na základě vztahu k soukromí a veřejnému prostoru, je zřejmé i ze soudních rozsudků. Jestliže nejvyšší správní soud judikoval (a takovou právní větu považoval za žádoucí zveřejnit ve sbírce svých rozhodnutí), že pouhé jméno a příjmení (žijícího) člověka ve spojení s číslem (platného) občanského průkazu nejsou
osobními údaji,5)… pak tím implicitně vyjádřil nepřiměřenost podřazování veškerého nakládání s osobními údaji (mimo sféru domácí) pod ochranu osobních údajů bezvýhradně
zakotvenou v soukromí jako jeho pouhá podmnožina.
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Rovněž rozsudek Evropského soudního dvora, který zrušil směrnici o uchovávání údajů
pořízených operátory veřejných služeb elektronických informací, vyjevuje cosi, co bych si
troufla označit jako tušení, že to se vztahem zpracování osobních údajů jako operací systematicky prováděných s osobními údaji jiných a soukromí chráněného za použití základního práva bude složitější.6)
Dobrá budoucnost se neobejde bez srozumitelných a proveditelných povinností a formulací práv subjektu údajů, která nebudou prosta rozumného obsahu.
Ve vztahu k zárukám ochraně osobních údajů podle evropského modelu prospěje, pokud budou co nejdříve pozměněny:
Z osobní zkušenosti z kontrol (nejen v České republice) se zrodilo mé přesvědčení, že
základní účinnou dodatečnou zárukou používanou ve zpracováních osobních údajů,
z nichž vyplývá riziko zasahování do soukromí (ve významu privacy), je v prvé řadě důsledně vymáhaná povinnost vést přístupové protokoly (logy), jakož i povinnost logy dostatečně často kontrolovat, a to jak vnitřně (v našem případě Policií ČR), tak externím
dozorovým orgánem. Právo subjektu údajů na přístup má existovat, ale má a může mít
pouze doplňkovou roli – na rozdíl od délky a výmluvnosti ustanovení v právních předpisech.
S tímto problémem nám nejspíš nepomohou ani obě součásti legislativního balíčku,
který se již od roku 2012 usilovně projednává v unijních orgánech, ani další novelizované
nebo nově přijímané předpisy. Repertoár záruk je pouze obohacován o povinnost informovat subjekt údajů v případě, že v důsledku bezpečnostního incidentu dojde k úniku jeho údajů. Evropský ochránce osobních údajů má povinnost většinu rozsáhlých systémů
provozovaných unijními agenturami zkontrolovat jednou za čtyři roky. Intenzita nebo forma dozoru národních orgánů není vůbec posuzována. Naproti tomu řada národních dozorových orgánů je povinna zabývat se bez prodlení každým individuálním podáním – bez
ohledu na vztah k jeho dozorové působnosti.
Vše ostatní přinese čestná společenská diskuse, která bude vhodně reagovat na technický vývoj a v níž bude slyšen i hlas těch, kdo jsou ochotni klást si relevantní otázky.
Závěr
Proč má vůbec ochrana osobních údajů být regulovaným oborem praktické činnosti a ne
zůstat tím, čím byla ve svých absolutních počátcích? Prostě proto, že stát o nás shromažďuje a může zpětně shromáždit i za naší vlastní vynucené součinnosti, natož bez ní, tolik
informací, že pouhé vědomí toho je nepodstatným počtem lidských jedinců vnímáno jako omezující konání, které může být jiným ku prospěchu. A že z tohoto uspořádání není
úniku.
Děkuji, že jste mě vyslechli, a Vám, kdo budete rozhodovat o čemkoli souvisejícím s ochranou osobních údajů, přeji, abyste dostávali jen dobré podklady.

1) § 1826 NOZ
2) Srv. § 5 odst. 1 zák. č. 101/2000 Sb.
3) § 88 tr. ř.
4) Rozsudek NSS ve věci 11 Kss 13/2011 - 55.
5) http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0098_1As 0800148A_prevedeno.pdf
6) Body 36., 39. A 40. – Rozsudek ESD ve spojených věcech C-293/12 a C-59412.
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