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ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky
Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Pavla Horňáka v právní věci žalobce: EXIM
TOURS a.s, se sídlem Praha 1, Revoluční 23, IČ: 45312974, zast. JUDr. Josefem Svobodou,
advokátem se sídlem Praha 7, Poupětova 3, proti žalovanému: Úřad pro ochranu osobních
údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy
Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 29.10.2007 č.j.: PRÁV-3238/07-6
UOOUX000TDZ8
t a k t o:
I.

Žaloba se zamítá.

II.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í:

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále též jen „Úřad“) ze dne
31.7.2007, č.j.: INSPII-0538/07 byla žalobci podle § 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále též jen „zákon“) uložena pokuta
ve výši 400.000,-Kč za to, že:
-

-

-

v souvislosti se zpracováním osobních údajů svých klientů, jako správce osobních
údajů podle § 4 písm. j) zákona shromažďoval osobní údaje v rozsahu, který je nad
rámec naplnění stanoveného účelu, čímž porušil § 5 odst. 1 písm. d) zákona,
jako zpracovatel uchovával osobní údaje, tj. rodné číslo a další údaje, i po ukončení
doby, která byla nezbytná k účelu jejich zpracování, čímž porušil § 5 odst. 1 písm. e)
zákona,
sdružoval osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, čímž porušil § 5
odst. 1 písm. h) zákona,
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neinformoval subjekty údajů o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na
opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona
a nepoučil subjekty údajů o tom, zda je poskytnutí osobních údajů a zejména rodného
čísla dobrovolné nebo povinné, čímž porušil § 11 odst. 1 a 2 zákona,
stanovil obchodním zástupcům jako zpracovatelům povinnost odesílat osobní údaje
svých klientů nezajištěným způsobem a jako správce osobních údajů odesílal osobní
údaje svých zákazníků do zahraničí nezajištěným způsobem, nezpracoval
a nezdokumentoval přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění
ochrany osobních údajů, čímž porušil § 13 odst. 1 a 2 zákona,
předával osobní údaje svých klientů do třetích zemí bez povolení Úřadu, čímž porušil
§ 27 zákona č. 101/2000 Sb.,

čímž spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona, neboť shromažďoval nebo
zpracovával osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu;
podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona, neboť uchovával osobní údaje po dobu delší než
nezbytnou k účelu zpracování; podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona, neboť neposkytl subjektu
údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem; podle § 45 odst. 1 písm. h)
zákona, neboť nepřijal nebo neprovedl opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních
údajů a podle § 45 odst. 1 písm. i) zákona, neboť nesplnil oznamovací povinnost. Současně
byla žalobci uložena povinnost podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen „správní řád“) nahradit náklady řízení ve výši 1.000,-Kč.
Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“)
předseda Úřadu zamítl rozklad podaný žalobcem proti výše uvedenému rozhodnutí Úřadu
a toto rozhodnutí potvrdil.
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného
rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě předně namítl, že žalovaný
postupoval v rozporu se správním řádem, v rozporu s faktickým stavem a v neposlední řadě
i v rozporu s hmotným právem. Žalobce má za to, že zákon č. 101/2000 Sb., je žalovaným
vykládán značně extenzivně, přičemž je vztahován i na ty činnosti, které do jeho režimu
zjevně nespadají, a to bez jakékoliv bližší argumentace či výkladu. Z napadeného rozhodnutí
je zřejmé, že žalovaný postupoval podle výkladu zákona, nikoliv podle zákona samotného,
a to aniž by tento výklad v průběhu řízení či jinak sdělil. Žalovaný ve správním řízení dospěl
k často neodůvodněnému závěru, že žalobce jednak shromažďoval nebo zpracovával osobní
údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu (§ 5 odst. 1 písm. d),
f) až h) zákona, uchovával osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování
(§ 5 odst. 1 písm. e) zákona), neposkytl subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem
stanoveným způsobem (§ 11 zákona), nepřijal nebo neprovedl opatření pro zjištění
bezpečnosti zpracování osobních údajů (§ 13 zákona) a nesplnil oznamovací povinnost podle
tohoto zákona (§ 16 a § 27 zákona). Tyto žalovaným tvrzené skutečnosti často zůstaly blíže
neodůvodněny, když žalovaný spíše naznačuje než odůvodňuje, přičemž je namítáno toliko
porušení zákonných ustanovení, a to bez bližší argumentace či odkazu na konkrétní jednání
žalobce. Žalovaný tak např. velmi často dovozuje, že přijatá opatření jsou nedostatečná, že
údaje jsou shromažďovány v rozsahu, který není nezbytný k dosažení potřebného účelu,
případně že údaje nebyly dostatečně zabezpečeny, přičemž tato svá tvrzení blíže
nekonkretizuje.
Žalobce též vytýká žalovanému, že se zejména nezabýval vztahem zákona
č. 101/2000 Sb., jakožto veřejnoprávním předpisem ochrany soukromí fyzických osob
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k dalším zákonným předpisům, podle kterých mohou být osobní údaje rovněž zpracovávány,
zejména pak zákonům soukromoprávním, typicky pak zákonu č. 40/1964 Sb., občanskému
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), který ve své části VIII., hlavě 21, § 852a a násl.
upravuje cestovní smlouvu, zákonu o pojistné smlouvě, která je v případě žalobce součástí
cestovní smlouvy, apod. Režim těchto zvláštních zákonů lze dle žalobce považovat za
naprosto zásadní, a to jak s ohledem na přípustnou míru dispozitivity, resp. autonomie vůle
obou stran smluvního vztahu vyplývajícího z uzavřené cestovní smlouvy, tak i z důvodů
jiných (např. vymezení účelu zpracovávaných údajů o zákaznících, míry zákonných
povinnosti provozovatelů cestovní kanceláře (na tomto místě žalobce odkázal na § 852k
občanského zákoníku), otázky jejich soukromoprávní či veřejnoprávní odpovědnosti za
nedodržení povinností v těchto předpisech apod.).
Domnělé porušení povinností žalobce se opírá o kasuistický výklad zákona
č. 101/2000 Sb., který je svou povahou normou veřejnoprávní. Při odůvodnění naprosto
absentuje význam dalších soukromoprávních předpisů (zejména občanského zákoníku), jakož
i některých dalších zákonů (např. zákona o pojistné smlouvě). Podle žalobce lze rozumět
určité vyšší než obvyklé míře obecnosti zákona č. 101/2000 Sb., a tedy i jistým výkladovým
problémům při aplikaci této právní normy, nicméně to plyne z povahy jazyka samotného,
z abstraktnosti právních norem, z omezení lidského poznání a dynamické povahy sociální
a ekonomické reality. Je-li však k dispozici více výkladů veřejnoprávní normy, je třeba volit
ten, který vůbec, respektive co nejméně zasahuje do toho kterého základního práva či
svobody. Tento princip in dubio pro libertate plyne přímo z ústavního pořádku (čl. 1 odst. 1
a čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR nebo čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny základních práv a svobod). Jde
o strukturální princip liberálně demokratického státu, vyjadřující prioritu jednotlivce a jeho
svobody před státem. K tomu žalobce odkázal na nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 512/02
ze dne 20.11.2002 a sp. zn. I. ÚS 557/05 ze dne 24.7.2007. Pravidlo in dubio pro libertate je
vyjadřováno uplatňováním různých maxim ve všech oblastech veřejného práva. Má například
podobu pravidla in dubio mitius nebo pravidla in dubio pro reo. Aplikací těchto principů se
však žalovaný vůbec nezabýval.
Absenci aplikace zásady výkladu veřejnoprávní normy ve prospěch soukromého
subjektu lze dle žalobce demonstrovat na příkladu rodného čísla, v jehož použití žalovaný
spatřoval naprostou většinu porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb.
Žalovaný sice správně dovozuje, že s rodným číslem je možné nakládat pouze při naplnění
podmínek stanovených v § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci
obyvatel“), podle kterého lze rodná čísla využívat jen stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo se
souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce. V tomto ohledu je zřejmé, že
žalobce ustanovení předmětného zákona dodržel, když v souladu s ním získal v rámci
smluvního vztahu se svými klienty souhlas nositele rodného čísla (viz čl. 11 Pokynů
společnosti EXIM TOURS), což dovodil i žalovaný. Podle uvedeného ustanovení mohou být
rodná čísla využívána i v případě, stanoví-li to zvláštní zákon. Vzhledem ke skutečnosti, že
součástí cestovní smlouvy uzavírané mezi žalobcem a jejími klienty je rovněž pojistná
smlouva, je právě takovým zákonem zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“),
který v § 4 odst. 2 písm. a) uvádí, že „pojistitel je oprávněn zabezpečit identifikaci pojistníka,
pojištěného a oprávněné osoby při uzavírání a změně pojistné smlouvy a identifikační údaje
o těchto osobách vést ve své evidenci. Identifikačními údaji se rozumí u fyzických osob
jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebyloli rodné číslo přiděleno, popřípadě obchodní firma….“ Z uvedeného plyne, že žalobce
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disponoval vždy řádným souhlasem s užitím rodného čísla svých klientů, a to dokonce
i v případě, kdy tento souhlas zákonem požadován nebyl.
Žalobce dále namítl, že žalovaný se vůbec nezabýval skutečností, že rodné číslo je
jediným neměnným a spolehlivým identifikátorem fyzické osoby. Může totiž nastat situace,
že dojde ke změnám ostatních osobních údajů, jež má žalobce k dispozici, které mohou mít za
následek nemožnost zákazníka identifikovat (například změna příjmení, jména i adresy
a konečně i pohlaví), takže rodné číslo by pak bylo jediným údajem, jehož prostřednictvím by
bylo možno zákazníka spolehlivě zjistit. Žalovaný zcela nesprávně a navíc bez sebemenší
argumentace dovozuje, že na oprávnění nakládat s rodným číslem na základě zvláštního
zákona, tj. zákona o cestovní smlouvě, kterou stanoví zákon o evidenci obyvatel, dále dopadá
režim zákona o ochraně osobních údajů, který stanoví řadu dalších požadavků, v jejichž
porušení je spatřován výše uvedený správní delikt. Žalovaný se v odůvodnění rozhodnutí
vůbec nezabýval skutečností, že zákon o evidenci obyvatel, respektive zákon o cestovní
(správně pojistné) smlouvě, představuje lex specialis ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb.
V tomto ohledu platí zásada lex specialis derogat generali, podle níž zákon vydaný pro
zvláštní případ má, pokud mu odporuje, při aplikaci přednost před zákonem vydaným pro
všechny případy. Žalovaným je tak nesprávně dovozována povinnost žalobce plnit
v souvislosti s užitím rodného čísla povinnosti uvedené v zákoně č. 101/2000 Sb., zejména
pak povinnost vyžádat si souhlas ve smyslu § 4 písm. n) zákona, jakož i další související
povinnosti stanovené tímto zákonem (zejména v § 5 odst. 4, § 11 odst. 1 a 2 aj.).
Dle přesvědčení žalobce není jasné, na základě čeho a v jakém kontextu žalovaný
dovodil, že žalobce nezískal souhlas svých zákazníků při uzavírání cestovní smlouvy, a to
navzdory předchozímu vlastnímu tvrzení o tom, že souhlas ve smyslu § 13c odst. 1 zákona
o evidenci obyvatel byl žalobci udělen.
Žalobce též namítl, že žalovaný blíže neodůvodnil a nedoložil tvrzení, že žalobce
zasílal do zahraničí osobní údaje nezabezpečeně. Žalovaný v jedné větě dovozuje, že
dokument „rooming list – arrival list“ zasílal žalobce do zahraničí formou přílohy
prostřednictvím internetu, tedy nezabezpečeně. Z logického výkladu uvedené věty vyplývá, že
žalovaný považuje naprosto jakýkoliv transfer formou přílohy prostřednictvím internetu za
nezabezpečený. Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé menší sítě
pomocí sady protokolu IP, přičemž záleží na dalších vlastnostech těchto protokolů, jejich
verzích, jakož i na použité technologii přenosu. Internet při svém rozvoji propojil a vstřebal
různé starší, dílčí, specializované, proprietární nebo lokální sítě, které z historických důvodů
byly postaveny na jiných základech než je tomu dnes. V každém případě internet slouží
k přenosu informací, typicky ve formě souboru v příloze jiných dat, a k poskytování celé řady
služeb, jako je například elektronická pošta, sdílení souborů, FTP, elektronická výměna dat,
přičemž vždy záleží na použité technologii, která pak určuje jak míru bezpečnosti
přenášených informací, tak i prokazatelnost souvisejících právních skutečností. Nelze tedy
paušálně, s pouhým odkazem na použití internetu pro přepravu příloh, dovozovat, že by
žalobce neprovedl dostatečná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních
údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, jak uvádí žalovaný. V tomto ohledu
žalobce považuje napadené rozhodnutí za nepřezkoumatelné.
Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že žaloba je
zcela nedůvodná a založená jak na mylném skutkovém hodnocení žalobcem, tak na jeho
mylném právním posouzení věci. Žalobce kromě obecně formulované námitky neuvádí žádné
konkrétní skutečnosti, v nichž spatřuje například porušení správního řádu. Skutkově bylo
zjištěno, že žalobce jako cestovní kancelář zpracovává osobní údaje ve smlouvách, které
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uzavírá se svými zákazníky a ve kterých zákazník uvádí své osobní údaje (v rozsahu jméno,
příjmení, titul, rodné číslo, adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, někdy číslo pasu), ale
i osobní údaje spolucestujících (v rozsahu jméno, příjmení, titul, rodné číslo, státní příslušnost
a někdy číslo pasu). Činnost žalobce při nakládání s osobními údaji byla prověřena na základě
stížnosti konkrétní fyzické osoby. Výše uvedené osobní údaje žalobce zpracovává s tím, že
zákazník dává souhlas s jejich zpracováním a přístupem k nim zaměstnancům žalobce a jeho
smluvním partnerům až do doby písemného odvolání souhlasu a současně prohlašuje, že je
zmocněn k témuž jménem všech osob uvedených ve smlouvě. Žalobce vlastně shromažďuje
rodná čísla nikoliv k realizaci svých služeb, ale pro potřeby společnosti UNIQA pojišťovna
a.s., a to základě zákona o pojistné smlouvě. Žalobce v žalobě nijak nevyvrací, ani konkrétně
nenapadá pro správní postih rozhodná zjištění žalovaného, a sice že žalobce při udělení
souhlasu neinformoval své zákazníky o zpracování rodného čísla za účelem věrnostních slev
a za účelem zprostředkování pojištění pro pobyt a cesty, že předával osobní údaje svých
zákazníků smluvním partnerům formou přílohy e-mailu bez šifrování nebo jiného technicko –
organizačního zajištění a ochrany, že zpracovával osobní údaje a rodná čísla neodděleně
a uchovával je ve své databázi i po skončení smluvního vztahu a tedy shromažďoval je
v rozsahu, který nebyl nezbytný pro naplnění stanoveného účelu, a že sdružoval osobní údaje,
které byly získány k rozdílným účelům.
Argumentace obsažená v žalobě, podle které se žalovaný měl zabývat vztahem zákona
o ochraně osobních údajů jakožto veřejnoprávním předpisem k zákonům soukromoprávním,
typicky občanskému zákoníku, se dle žalovaného nedotýká možnosti ani účelu
shromažďování a zpracovávání osobních dat, ani z ní nevyplývá nějaký konflikt mezi
žalobcem uváděnými předpisy, pro který by z nějakých důvodů mohlo docházet k porušování
zákona č. 101/2000 Sb., anebo by se ustanovení tohoto zákona netýkala žalobce. Výčet
žalobcem obecně uváděných důvodů (přípustná míra dispozitivity, autonomie vůle stran
smluvního vztahu atd.) nemůže vést k závěru, že zákon č. 101/2000 Sb., ve vztahu k žalobci
nemá nebo nemůže být uplatňován. Žalobce nebyl sankcionován za to, že osobní údaje
v uvedeném rozsahu shromažďoval a zpracovával, a to i pro potřeby pojistné smlouvy, ale za
to, že neplnil zákonné povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., a spáchal tím správní delikt.
Žalovaný ve vyjádření poznamenal, že v žalobě je naprosto matoucí stálé zaměňování zákona
o pojistné smlouvě s neexistujícím zákonem o cestovní smlouvě, kterým žalobce zřejmě
rozumí příslušná ustanovení občanského zákoníku o cestovní smlouvě. Zdůraznil, že tato
ustanovení nevyžadují pro tento typ smlouvy nic víc než označení smluvních stran. Procesní
norma pro tuto normu hmotněprávní, tedy občanský soudní řád, pak v ust. § 79 odst. 1 o.s.ř.
nevyžaduje uvádění rodných čísel, účastník řízení je dostatečně označen jménem, příjmením
a bydlištěm účastníka případně datem narození. V ostatním žalovaný odkázal na odůvodnění
napadeného rozhodnutí, které se argumentací žalobce podrobně zabývá a rozvádí důvody,
proč je postup žalobce v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., a proč byla pokuta v dané výši
žalobci uložena po právu.
Při ústním jednání před soudem setrvali účastníci řízení na svých procesních
stanoviscích.
Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí,
jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních
bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování
správního orgánu (§ 75 s.ř.s.).
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Ze správního spisu předloženého soudu žalovaným vyplynuly tyto skutečnosti
podstatné pro posouzení věci:
Oznámením o zahájení správního řízení ze dne 17.1.2007 Úřad zahájil se žalobcem
správní řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. c), d), f),
h) a i) zákona v souvislosti se zpracováním osobních údajů svých klientů tím, že
shromažďoval osobní údaje (rodné číslo) nad rámec naplnění stanoveného účelu a tyto údaje
uchovával i po ukončení doby, která byla nezbytná k účelu jejich zpracování; sdružoval
osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům; neinformoval své klienty o jejich právu
přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech
stanovených v § 21 zákona a nepoučil své klienty o tom, zda je poskytnutí osobních údajů
dobrovolné nebo povinné; dále tím, že stanovil obchodním zástupcům povinnost odesílat
osobní údaje svých klientů nezajištěným způsobem, sám odesílal osobní údaje svých
zákazníků do zahraničí rovněž nezajištěným způsobem a nezpracoval a nedokumentoval
přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů a dále
tím, že předával osobní údaje svých klientů do třetích zemí bez povolení Úřadu, čímž porušil
povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d), e) a h), § 11 odst. 1 a 2, § 13 odst. 1 a 2 a § 27
zákona. V oznámení o zahájení řízení Úřad konstatoval, že podkladem pro zahájení řízení je
písemný materiál, který byl shromážděn v rámci kontroly provedené inspektorem Úřadu
Ing. Janem Zapletalem ve dnech 11.7.2006 – 8.12.2006.
Rozhodnutím Úřadu ze dne 31.7.2007, č.j.: INSPII-0538/07 byla žalobci podle § 45
odst. 3 zákona uložena pokuta ve výši 400.000,- Kč za to, že:
-

-

-

-

-

v souvislosti se zpracováním osobních údajů svých klientů, jako správce osobních
údajů podle § 4 písm. j) zákona shromažďoval osobní údaje v rozsahu, který je nad
rámec naplnění stanoveného účelu, čímž porušil § 5 odst. 1 písm. d) zákona,
jako zpracovatel uchovával osobní údaje, tj. rodné číslo a další údaje, i po ukončení
doby, která byla nezbytná k účelu jejich zpracování, čímž porušil § 5 odst. 1 písm. e)
zákona,
sdružoval osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, čímž porušil § 5
odst. 1 písm. h) zákona,
neinformoval subjekty údajů o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na
opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona
a nepoučil subjekty údajů o tom, zda je poskytnutí osobních údajů a zejména rodného
čísla dobrovolné nebo povinné, čímž porušil § 11 odst. 1 a 2 zákona,
stanovil obchodním zástupcům jako zpracovatelům povinnost odesílat osobní údaje
svých klientů nezajištěným způsobem a jako správce osobních údajů odesílal osobní
údaje svých zákazníků do zahraničí nezajištěným způsobem, nezpracoval
a nezdokumentoval přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění
ochrany osobních údajů, čímž porušil § 13 odst. 1 a 2 zákona,
předával osobní údaje svých klientů do třetích zemí bez povolení Úřadu, čímž porušil
§ 27 zákona č. 101/2000 Sb.,

čímž spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona, neboť shromažďoval nebo
zpracovával osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu;
podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona, neboť uchovával osobní údaje po dobu delší než
nezbytnou k účelu zpracování; podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona, neboť neposkytl subjektu
údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem; podle § 45 odst. 1 písm. h)
zákona, neboť nepřijal nebo neprovedl opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních
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údajů a podle § 45 odst. 1 písm. i) zákona, neboť nesplnil oznamovací povinnost. Současně
byla žalobci uložena podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení ve
výši 1.000,-Kč. V odůvodnění rozhodnutí o uložení pokuty Úřad nejprve popsal skutková
zjištění, z nichž při svém rozhodování vycházel. Uvedl, že žalobce jako cestovní kancelář
zpracovává osobní údaje ve smlouvách, které uzavírá se svými zákazníky, a ve kterých
zákazník uvádí nejen své osobní údaje, ale i osobní údaje spolucestujících osob. Zákazník ve
Všeobecných podmínkách účasti na zájezdech žalobce (dále jen „Podmínky“) prohlašuje, že
je spolucestujícím, tedy subjektem údajů, zmocněn k uvádění jeho osobních údajů
a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů. V cestovní smlouvě jsou
shromažďovány osobní údaje zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa,
číslo telefonu, e-mailová adresa a v některých případech číslo pasu. U spolucestujících jsou
shromažďovány osobní údaje v rozsahu: příjmení, jméno, titul, rodné číslo, státní příslušnost
a v některých případech i číslo pasu. Číslo pasu je uváděno na základě požadavku příslušných
orgánů cílové země. Primárním účelem shromažďování osobních údajů žalobcem je zajištění
služeb cestovního ruchu, respektive zprostředkování doplňkových služeb. Dále žalobce ve
článku 11 Podmínek určil další účel, a to „předávání osobních údajů třetím osobám
(smluvním partnerům), za účelem nabízení služeb, provádění distribuce nabídek
a poskytování služeb“. Dalším účelem určeným žalobcem pro zpracování osobních údajů je
evidence realizovaných služeb za účelem poskytování věrnostních slev v případě uzavření
opakovaného smluvního vztahu. V posledním odstavci části 11 Podmínek žalobce stanovil
souhlas klienta ve znění: „Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně rodného čísla uvedené na
této smlouvě zpracovávala cestovní kancelář žalobce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být
zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře žalobce a smluvním partnerům žalobce,
kteří jsou oprávněni služby cestovní kanceláře žalobce zejména nabízet, provádět distribuci
nabídek a poskytovat služby. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy
uděluji souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb., rovněž i jménem všech osob
uvedených na této smlouvě“. Jinou informaci o zpracování osobních údajů žalobce
zákazníkům neposkytl. Žalobce zavázal své smluvní partnery – prodejce, aby cestovní
smlouvy v listinné podobě uchovávali ve svých prostorách po dobu 3 let a následně provedli
jejich likvidaci. Žalobce zpracovává osobní údaje všech klientů, kterým poskytl své služby od
počátku své činnosti. Deklaruje zpracování osobních údajů do doby jejich písemného
odvolání, tj. po dobu neurčitou. Doba zpracování osobních údajů v rámci souhlasu ve čl. 11
Podmínek je deklarována takto: „tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání“.
Podle žalobce uchovávání osobních údajů není časově omezeno a v jeho databázi jsou
evidováni všichni klienti, kteří využili služeb žalobce od doby jeho vzniku, tj. od roku 1993.
Dobu uchovávání osobních údajů žalobce zdůvodňuje zavedením „věrnostních výhod“.
V nabídkovém katalogu žalobce v části „Slevové programy“ v odstavci „Věrnostní program“
jsou popsány podmínky získání těchto slev, respektive karet, na základě kterých budou slevy
poskytovány. Z informace není patrno, zda a které osobní údaje jsou za tímto účelem
zpracovávány. Žalobce osobní údaje svých zákazníků v souvislosti se zajištěním jimi
objednaných služeb předává v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, spolucestující, a další údaje
související s poskytováním služeb cestovní kanceláře (o letecké přepravě, pobytu, stravování,
apod.) smluvním partnerům, kteří pro žalobce zajišťují objednané služby. Tyto informace jsou
zpracovány v tzv. „rooming list – arrival list“, kde jsou uvedeni všichni cestující v daném
termínu, cestující do jednoho místa pobytu. Předávání těchto informací je zajišťováno tak, že
zpracované „rooming list – arrival list“ jsou zasílány formou přílohy e-mailovou poštou.
E-mailová zpráva ani přílohy k těmto zprávám nejsou šifrovány, ani jinak kryptovány.
Žalobce zajišťuje služby pro své zákazníky, jak v členských zemích EU – Řecko, Kypr,
Španělsko, tak i v nečlenských zemí EU – Brazílie, Bulharsko, Dominikánská republiky,
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Egypt, Kapverdské ostrovy, Kuba, Spojené Arabské Emiráty, Tunisko, Turecko a Venezuela.
Má zpracovaný organizační řád, který obecně upravuje povinnost zajišťovat a kontrolovat
dodržování „obecně závazných předpisů a organizačních norem v rámci vymezeného
předmětu činnosti“ a dále povinnost chránit a nezneužívat „služebního a obchodního tajemství
společnosti“, které je také chráněno v pracovních smlouvách mezi žalobcem a jeho
zaměstnanci. Dále má „Organizační směrnici o práci s rezervačním systémem“, která řeší
základní pracovní postupy při práci s rezervačním systémem, například nakládání
s přístupovým heslem do rezervačního systému a rozlišuje tři základní úrovně přístupu do
rezervačního přístupu podle funkčního zařazení. Dokumenty předložené žalobcem upravují
rovněž oblast bezpečnosti IT. Neobsahují však žádná ustanovení upravující ochranu osobních
údajů zákazníků, jejichž osobní údaje žalobce zpracovává. Kromě obecného závazku
mlčenlivosti nejsou určeny žádné jiné povinnosti pro zabezpečení a ochranu osobních údajů
nejen zaměstnancům, ale ani obchodním zástupcům – prodejcům, se kterými má žalobce
uzavřenou smlouvu a kteří pro žalobce shromažďují osobní údaje jeho klientů, ani obchodním
partnerům, kteří pro žalobce zajišťují poskytování jednotlivých služeb cestovního ruchu.
Žalobce ani v průběhu kontroly, ani v průběhu správního řízení nedokumentoval jiná
technologicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem
a jinými předpisy, než která jsou obsažena v listinné dokumentaci správního řízení. Prodej
zájezdů prostřednictvím provizního prodeje je zajišťován v souladu se smlouvami
uzavíranými se smluvními partnery žalobce. Podmínky prodeje jsou upraveny v provizní
smlouvě, jejíž součástí jsou přílohy č. 1 až 5. Touto provizní smlouvou zavazuje žalobce
svého obchodního zástupce (provizního prodejce) činit právní úkony jeho jménem
a zpracovávat osobní údaje klientů žalobce prostřednictvím cestovní smlouvy. Příloha č. 3 ke
smlouvě o obchodním zastoupení stanoví v části 1.2 povinnost obchodního zástupce vyplnit
cestovní smlouvu dle stanovených náležitostí a zaslat ji žalobci faxem nebo e-mailem. Pokud
je cestovní smlouva odesílána e-mailem, je zasílána do rezervačního centra žalobce jako
příloha k e-mailu, která není šifrována ani jiným způsobem chráněna a je odesílána
prostřednictvím veřejné datové sítě.
Úřad následně poukázal na ust. § 4 písm. a) zákona a konstatoval, že žalobce
zpracovával informace, které se týkaly určitých subjektů údajů a na jejichž základě bylo
možné subjekty údajů identifikovat. Informace zpracovávané žalobcem jsou tedy osobními
údaji ve smyslu ust. § 4 písm. a) zákona. Žalobce uzavírá se svými klienty smlouvy, ve
kterých shromažďuje osobní údaje nejen klientů, ale i osob, které se zákazníky cestují.
Zpracovává osobní údaje jednak pro účely, které sám určil, tedy za účely realizace
objednaných služeb, nabízení obchodu nebo služeb a poskytování věrnostních slev, a jednak
zpracovává rodné číslo na základě závazku vyplývajícího z uzavřené Rámcové pojistné
smlouvy se společností UNIQA pojišťovna, a.s. Žalobce určil účel a dobu zpracování
osobních údajů obsažených ve smlouvě a je tedy správcem osobních údajů podle § 4 písm. j)
zákona. Ve vztahu ke zpracování rodného čísla je žalobce zpracovatelem osobních údajů
podle § 4 písm. k) zákona, neboť zpracovává osobní údaje na základě pověření pojišťovny,
která je správcem osobních údajů. Ta vyžaduje zpracování rodných čísel na základě zákona
o pojistné smlouvě. Žalobce jako správce osobních údajů shromažďuje osobní údaje svých
zákazníků v rozsahu příjmení, jméno, titul, rodné číslo, adresa, číslo telefonu, e-mailová
adresa, případně číslo pasu, u spolucestujících příjmení, jméno, titul, rodné číslo, případně
číslo pasu prostřednictvím cestovní smlouvy. Pro shromažďování těchto osobních údajů určil
v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona jako správce osobních údajů tyto účely: realizace
objednaných služeb, nabízení obchodu nebo služeb a poskytování věrnostních slev.
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Žalobce podle Úřadu může v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona zpracovávat osobní
údaje bez souhlasu subjektů údajů, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro jednání o uzavření smlouvy nebo změně smlouvy
uskutečněné na návrh subjektů údajů. Pro účel realizace objednaných služeb tedy žalobce
zpracovává osobní údaje uvedené ve smlouvě bez souhlasu subjektu údajů v souladu s ust. § 5
odst. 2 písm. b) zákona. Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů podle
uvedeného ustanovení je však ukončeno poskytnutím poslední služby, tj. realizací smluvního
vztahu. Lze přihlédnout k prodloužení této doby o zákonnou reklamační lhůtu, stanovenou
v § 852 písm. i) občanského zákoníku. Zpracování osobních údajů pro jiné účely a po
naplnění realizace služeb lze pouze se souhlasem subjektu údajů. Ten subjekt údajů vůbec
nemusí poskytnout, aniž by to mělo vliv na uzavření smlouvy. Zpracovává-li žalobce osobní
údaje za účelem nabízení obchodu nebo služeb, lze pro tento účel zpracovávat osobní údaje
v rozsahu jméno, příjmení a adresa jeho zákazníků, pokud tyto jeho osobní údaje získal
v souvislosti s vlastní činností. Takto shromážděné osobní údaje může zpracovávat za takto
určeným účelem bez souhlasu subjektů údajů, a to až do doby, kdy s tímto zpracováním
vysloví subjekt údajů svůj nesouhlas. Žalobce zpracovává osobní údaje svých zákazníků
pouze s jejich souhlasem, neboť podmínkou pro poskytnutí smlouvy je uzavření cestovní
smlouvy, ve které zákazník uvádí své osobní údaje a osobní údaje spolucestujících a kterou
zákazník podepisuje a tím vyjadřuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.
Subjekt údajů dává žalobci souhlas v cestovní smlouvě, a to až do doby jeho
písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům
cestovní kanceláře žalobce a smluvním partnerům žalobce, kteří jsou oprávněni služby
cestovní kanceláře žalobce nabízet, provádět distribuci nabídek a poskytovat služby. Subjekt
údajů souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje zpracovával žalobce a aby je mohl předávat svým
smluvním partnerům. Osobní údaje, které žalobce zpracovává po dobu delší, než je doba
potřebná pro naplnění účelu realizace objednaných služeb, žalobce zpracovává se souhlasem
subjektů údajů. Dle § 5 odst. 4 zákona je však žalobce jako správce osobních údajů povinen
při udělení souhlasu informovat své zákazníky o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým
osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období, tedy v rozsahu povinnosti
stanovené v § 11 odst. 1 a 2 zákona. Žalobce však o zpracování osobních údajů informuje své
zákazníky pouze v čl. 11 Podmínek, který obsahuje výše citovaný souhlas zákazníka se
zpracováním osobních údajů. Žalobce tedy při udělení souhlasu neinformoval své zákazníky
o zpracování jejich osobních údajů za účelem poskytování věrnostních slev, ani o zpracování
jejich rodného čísla za účelem zprostředkování pojištění pro cesty a pobyt. Z výše uvedené
formulace článku 11 Podmínek lze dovodit, že účelem zpracování osobních údajů zákazníků
žalobce je poskytování služeb objednaných zákazníky, a to i prostřednictvím obchodních
partnerů. Z této formulace však nelze dovodit, že zpracovávat osobní údaje lze ve smyslu
ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona i bez souhlasu subjektu údajů, protože jejich poskytnutí je
nezbytnou podmínkou zajištění služeb ze strany žalobce. Žalobce tedy neinformuje o všech
účelech zpracování osobních údajů, neinformuje o tom, k jakým osobním údajům je souhlas
poskytován, o rozsahu zpracovávaných osobních údajů podle jednotlivých účelů zpracování.
Z informace nelze dovodit, zda se udělení souhlasu do doby jeho písemného odvolání
vztahuje pouze k účelu provádění distribuce nabídek a poskytování služeb, nebo i k účelu
zajištění objednaných služeb cestovního ruchu, protože tento účel zpracování v informaci
zcela chybí. V informaci dle čl. 11 Pokynů (správně Podmínek) je zahrnut i souhlas se
zpracováním rodného čísla. Žalobce tímto způsobem získává souhlas nositele rodného čísla
s jeho zpracováním, ale neuvádí žádné bližší informace o jeho zpracování. Nakládat s rodným
číslem jeho nositele je však možné pouze při naplnění podmínek stanovených v § 13c odst. 1
zákona o evidenci obyvatel. Rodná čísla jsou v České republice určena k využívání zejména
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v oblasti veřejné správy a jako obecně užívaný identifikátor požívají vyšší ochrany i na
základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES, o ochraně jednotlivců
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nakládání
s rodnými čísly upravuje zákon o evidenci obyvatel, který v § 13 odst. 7 a v § 13c odst. 1
taxativně vymezuje případy, kdy je možné rodné číslo využívat. Nakládat s rodným číslem
výše uvedeným způsobem by tak žalobce mohl dle § 13c odst. 1 písm. b) zákona o evidenci
obyvatel, neboť shromažďoval rodná čísla zákazníků jako zprostředkovatel pojištění pro cesty
a pobyt pro jiného správce, komerční pojišťovnu UNIQA pojišťovna, a.s., která je dle zákona
o pojistné smlouvě oprávněna zpracovávat rodná čísla. Souhlas s nakládáním s rodným
číslem, který žalobce získal podle čl. 11 Podmínek, by mohl být považován za souhlas
s nakládáním s rodným číslem dle § 13c odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, tedy se
souhlasem nositele rodného čísla. Tímto souhlasem je nutno rozumět souhlas ve smyslu § 4
písm. n) zákona č. 101/2000 Sb., tj. svobodný a vědomý projev vůle nositele rodného čísla,
jehož obsahem je svolení se zpracováním rodného čísla ke konkrétnímu účelu, a to současně
za splnění podmínky uvedené v § 5 odst. 4 téhož zákona. Žalobce tedy ve své informaci
v čl. 11 Podmínek byl povinen při shromažďování osobních údajů, včetně rodného čísla, dle
§ 5 odst. 4 zákona informovat své klienty o tom, za jakým účelem hodlá rodné číslo
zpracovávat, a to bez ohledu na to, zda rodné číslo zpracovával podle podmínek stanovených
v § 13c odst. 1 písm. b) nebo podle písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Tuto povinnost však
nesplnil. Úřad má za to, že souhlas získaný na základě výše uvedené informace nemá
náležitosti požadované podle zákona, protože souhlasem je nutno rozumět souhlas ve smyslu
§ 4 písm. n) zákona, tj. svobodný a vědomý projev vůle nositele rodného čísla, který musí
splňovat i obsahové náležitosti stanovené v § 5 odst. 4 zákona, tj. vymezení účelu a doby
zpracování, stanovení, k jakým osobním údajům se vztahuje a jakému správci je poskytován,
současně mu musí předcházet informační povinnost dle § 11 odst. 1 a 2 téhož zákona včetně
poučení o tom, zda je poskytnutí rodného čísla povinné nebo dobrovolné. Takové informace
žalobce svým zákazníkům nepředával, a tudíž nelze hodnotit, že by souhlas, který by byl
udělen bez podstatných obsahových náležitostí, byl souhlasem ve smyslu ust. § 4 písm. n)
zákona. Nemá-li souhlas zpracovaný žalobcem náležitosti dané zákonem, je nutno na takový
právní úkon prohlížet ve smyslu ust. § 40 odst. 1 občanského zákoníku jako na neplatný,
neboť nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků.
Žalobce dle Úřadu při shromažďování osobních údajů svých zákazníků při uzavírání
cestovní smlouvy nezískal jejich souhlas v souladu s povinnostmi, tak jak mu ukládá zákon.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba zpracování jsou tak vázány pouze na
nezbytnost jak rozsahu, tak délky zpracování. Zpracování osobních údajů je tedy v případě
žalobce vázáno na přijetí závazku obstarat služby cestovního ruchu. Poskytnutím poslední
služby, tj. realizací smluvního vztahu, včetně prodloužení o zákonnou reklamační lhůtu
stanovenou v § 852 písm. i) občanského zákoníku, došlo ze strany žalobce k naplnění
stanoveného účelu. Po uplynutí doby nezbytné pro naplnění stanoveného účelu lze
zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů nebo podle § 5 odst. 2 písm. a)
zákona, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, což
v případě žalobce jsou povinnosti dané účetními a finančními předpisy, ale pouze v rozsahu
nezbytném pro splnění příslušné právní povinnosti v rámci účetní dokumentace žalobce.
Správce je rovněž oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem nabízení obchodu nebo
služeb. Pro tento účel lze použít jméno, příjmení a adresu, pokud tyto údaje byly získány
z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností. Žalobce byl oprávněn pro naplnění
účelu poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje svých zákazníků
v rozsahu jméno, příjmení a adresa. I přes deklarovaný souhlas svých zákazníků žalobce ale
ve své databázi zpracovává veškeré údaje shromažďované v cestovní smlouvě, tj. údaje, které
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nejsou nezbytné nejen pro jeho další činnost, ale které jsou nad rámec stanoveného rozsahu
dle § 5 odst. 5 zákona. Žalobce ani pro účel poskytování věrnostních slev, o kterém své
zákazníky neinformuje, nepotřebuje zpracovávat celý rozsah shromážděných osobních údajů,
jako je například číslo cestovního dokladu, rodné číslo, informace o spolucestující, informace
o prodejci a o jeho úhradách apod. Tím, že žalobce zpracovává ve své evidenci zákazníků
osobní údaje v rozsahu, který není nezbytný pro naplnění daného účelu, tj. nad rámec
stanoveného účelu po ukončení právního vztahu daného cestovní smlouvou, porušil ust. § 5
odst. 1 písm. d) zákona. Tím, že i po ukončení právního vztahu, tj. poskytnutím poslední
služby cestovního ruchu, zpracovával osobní údaje svých zákazníků v rozsahu, který není
nezbytný, např. číslo cestovního dokladu, rodné číslo, informace o spolucestujících,
informace o prodejci a o jeho úhradách apod., porušil § 5 odst. 1 písm. e) zákona, neboť
uchovával osobní údaje po dobu, která není nezbytná k účelu jejich zpracování. Pro zajištění
právní povinnosti dané například předpisy o správě daní a poplatků nebo účetnictví, ani pro
účel nabídky obchodu a služeb nejsou nezbytné a jejich zpracování v databázi zákazníků i po
ukončení právního vztahu je nutno kvalifikovat jako zpracování po dobu delší než je nezbytně
nutné.
Žalobce jako správce osobních údajů je při shromažďování osobních údajů povinen
podle § 11 zákona informovat své zákazníky o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou
osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu
mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy.
Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na
opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona. Správce je
rovněž povinen poučit subjekt údajů o tom, je-li poskytování osobního údaje povinné nebo
dobrovolné. Dále žalobce neinformoval zákazníky o skutečnosti, že zpracovává rodné číslo
jako zprostředkovatel pojišťovny, čímž zákazníka uváděl v omyl, že rodné číslo zpracovává
jako správce osobních údajů zákazníka. Tím porušil povinnost stanovenou v § 11 odst. 1 a 2
zákona.
Žalobce zpracovává osobní údaje svých klientů primárně pro plnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, tj. zákazník. Bez zpracování nezbytných osobních údajů by
nemohla být s klientem uzavřena smlouva. O této skutečnosti žalobce své zákazníky
neinformoval a nepoučil své zákazníky ani o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.
S tím souvisí i právo klienta nejen souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, ale také
vůbec neposkytnout, protože subjekt údajů nemusí k účelům nabízení obchodu nebo služeb
a poskytování věrnostních slev souhlas poskytnout nebo ho může k některému z účelů
odvolat, aniž by to mělo vliv na uzavření smlouvy. Tím žalobce porušil povinnost uloženou
v § 11 odst. 2 zákona. Žalobce dále zpracovával osobní údaje svých zákazníků za účelem
poskytnutí věrnostních slev. O tomto účelu zpracování osobních údajů žalobce předem své
zákazníky neinformoval. Informaci zveřejněnou v nabídkovém katalogu nelze kvalifikovat
jako splnění informační povinnosti, neboť z této informace nelze dovodit, zda a v jakém
rozsahu žalobce osobní údaje zpracovává. Žalobce tímto jednáním porušil povinnost
stanovenou v § 11 odst. 1 zákona, protože neinformoval subjekt údajů o tom, v jakém rozsahu
a pro jaké účely budou osobní údaje zpracovány, a dále tuto povinnost porušil tím, že
neinformoval subjekt údajů o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu
osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona.
Úřad dále v odůvodnění rozhodnutí poukázal na ust. § 13 odst. 1 zákona a uvedl, že
žalobce odesílal dokumenty „rooming list – arrival list“ do zahraničí formou přílohy, která
není šifrována ani jinak chráněna, prostřednictvím veřejné internetové sítě. Obsahem těchto
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příloh jsou osobní údaje zákazníků žalobce, na základě kterých lze identifikovat v určitém
čase a určitém místě danou konkrétní fyzickou osobu. Žalobce rovněž smluvně zavazoval své
obchodní zástupce ke shromažďování a předávání osobních údajů svých zákazníků formou
nezajištěné elektronické pošty. Takto předávané cestovní smlouvy obsahují veškeré
shromažďované osobní údaje zákazníků žalobce, aniž by obchodní zástupci byli současně
smluvně zavázáni k přijetí alespoň minimálních bezpečnostních opatření, aby nemohlo dojít
k nesprávnému odeslání například jinému adresátovi. Úřad má za to, že ze znění ust. § 13
odst. 1 zákona vyplývá preventivní povinnost správce osobních údajů přijmout taková
opatření, aby nemohlo dojít ani k nahodilému neoprávněnému přístupu nebo přenosu. Zasílání
elektronické pošty (e-mail) je obecně hodnoceno jako rizikové a nezabezpečené prostředí, což
v kontextu se značným počtem takto předávaných osobních údajů žalobcem a jejich zasíláním
i do rizikových zemí, ve spojení s neexistencí jakékoliv vnitřní úpravy a kontroly předávání
osobních údajů, nemůže správní orgán hodnotit jinak než jako porušení povinnosti stanovené
v § 13 odst. 1 zákona.
Správce osobních údajů je povinen, a to ještě před započetím zpracování osobních
údajů, vyhodnotit všechna rizika zamýšleného zpracování a přijmout a následně i v praxi
provést jim odpovídající opatření. V rámci prováděné státní kontroly si kontrolující vyžádal
dokumenty, které zpravidla obsahují opatření na ochranu osobních údajů. Dokumenty, které
žalobce předložil Úřadu, ale neobsahují žádná opatření pro zacházení a nakládání s osobními
údaji. Tím žalobce nesplnil povinnost stanovenou v § 13 odst. 2 zákona.
Úřad rovněž konstatoval, že žalobce je registrován podle § 16 zákona. Na základě
rozhodnutí Úřadu ze dne 30.4.2002, č.j.: 409/OSZ byl oprávněn po dobu 2 let, tj. do
30.4.2004, předávat osobní údaje do Tuniska, Turecka, Řecka, Španělska, Egypta, Thajska
a SAR. Po ukončení doby povolení byl žalobce povinen před pokračováním v předávání
osobních údajů do třetích zemí požádat Úřad o prodloužení, resp. vydání nového rozhodnutí
pro další zamýšlené země v souladu s § 27 odst. 4 zákona. Protože tak neučinil a osobní údaje
svých klientů do třetích zemí předával bez povolení Úřadu, nesplnil povinnost uloženou
v § 27 odst. 4 zákona.
Při stanovení výše sankce Úřad přihlédl zejména k závažnosti porušení
a k okolnostem, za nichž bylo protiprávní jednání spácháno, tedy především k tomu, že
Úřadem vytýkané nedostatky jsou systematického charakteru. V případě porušení § 13 zákona
Úřad přihlédl k faktu, že stejné pochybení bylo zjištěno i v rámci dřívější kontroly, která
proběhla v období od 11.1.2005 do 30.5.2005. V té době bylo inspektorkou Úřadu zjištěno, že
žalobce posílá osobní údaje e-mailem bez jakéhokoliv zabezpečení. Pokuta, která byla žalobci
uložena v dřívějším správním řízení, tedy nesplnila jeden z účelů trestu, tj. preventivní účinek
a neodradila žalobce od dalšího nezákonného postupu. Dále vzal Úřad při stanovení výše
pokuty v úvahu rozsah osobních údajů, které žalobce zpracovává a počet subjektů údajů,
kterých se osobní údaje týkají. Podle žalobce jsou jeho služby poskytovány asi 210 000
klientům ročně, z čehož lze dovodit, že od počátku své činnosti do současnosti zpracovává
žalobce osobní údaje cca 1 milionu svých zákazníků, jejichž osobní údaje byly zpracovávány
v rozporu se zákonem a jejichž osobní údaje žalobce svojí činností ohrozil. Úřad rovněž
přihlédl k tomu, že v rámci činnosti žalobce dochází ke značnému předávání osobních údajů
jeho zákazníků nejen mezi žalobcem a jeho prodejci, ale i mezi žalobcem a jednotlivými
poskytovateli služeb, aniž by způsob a forma předávání byla jakýmkoliv způsobem
regulována. Žalobce je jako správce osobních údajů registrován od roku 2001, z čehož lze
odvodit, že zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem minimálně 6 let. Takové množství
subjektů údajů a doba jejich zpracování je dosti značného rozsahu na to, aby dbal dodržování
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zákona co nejpřísněji. Kromě toho žalobce porušil celkem 7 ustanovení zákona. Taková
porušení v souvislosti s množstvím zpracovaných osobních údajů jsou důvodem pro uložení
pokuty v dané výši. Úřad zároveň přihlédl k faktu, že nebylo zjištěno, že by došlo k úniku
osobních údajů a že i přes značný rozsah počtu subjektů údajů, jejichž osobní údaje žalobce
zpracovává, nedošlo k závažnému ohrožení soukromého a osobního života subjektů údajů.
Proto Úřad kvalifikoval správní delikty podle § 45 odst. 1 zákona. Při stanovení výše pokuty
Úřad pozitivně hodnotil přístup žalobce při nápravě nedostatků, které mu Úřad vytýkal, a to
již v průběhu prováděné kontroly, a též skutečnost, že nápravná opatření uložená kontrolním
protokolem žalobce přijal a zahájil jejich realizaci. Rovněž přihlédl ke vstřícnému přístupu
žalobce při provádění kontrolních šetření. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem
Úřad rozhodl o uložení vyšší sankce, než kterou žalobci uložil v roce 2005, přesto při dolní
hranici zákonem stanovené sazby.
Proti rozhodnutí Úřadu podal žalobce rozklad, který předseda Úřadu napadeným
rozhodnutím zamítl. V odůvodnění napadeného rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu
nejprve shrnul průběh správního řízení a popsal skutková zjištění, na jejichž základě správní
orgán I. stupně rozhodl o uložení pokuty žalobci. Poté podrobně citoval závěry, k nimž dospěl
Úřad v rozkladem napadeném rozhodnutí (viz výše). Následně se vypořádal s jednotlivými
námitkami uplatněnými žalobcem v rozkladu. K námitce, že Úřadem bylo vydáno nové
rozhodnutí, jímž byla uložena shodná sankce jako v původním rozhodnutí, které bylo na
základě rozkladu žalobce zrušeno, aniž by bylo provedeno další dokazování, předseda Úřadu
konstatoval, že shromážděný spisový materiál poskytoval dostatečné podklady potřebné pro
rozhodnutí, které již bylo precizováno tak, aby věcná zjištění byla dostatečně odůvodněna
právními argumenty. Správní orgán I. stupně informoval žalobce dle § 36 správního řádu
o právu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, tohoto práva však žalobce nevyužil. Co se týče vztahu zákona
č. 101/2000Sb., a zákona o evidenci obyvatel, předseda Úřadu uvážil, že Úřad v nově
vydaném rozhodnutí již zcela dostatečně prokázal a odůvodnil, že žalobce nedoložil, že by
jím dokládaný souhlas se zpracováním rodného čísla splňoval veškeré náležitosti požadované
zákonem č. 101/2000 Sb. Úřad rovněž dostatečně prokázal a odůvodnil, že žalobce pro svou
činnost nevyužíval rodná čísla svých zákazníků a že jejich uchovávání v databázi nebylo
nejen v souladu s účelem jejich zpracování, ale po ukončení smluvního vztahu je již dále
nepotřeboval a další zpracování rodného čísla nebylo nezbytné ani pro další identifikaci
subjektů údajů, ani pro nabízení obchodu a služeb, ani pro další účely, nehledě na to, že
v rámci kontrolního šetření byla tato skutečnost potvrzena samotných žalobcem. Rodné číslo
bylo žalobcem shromažďováno jako zprostředkovatelem pro danou pojišťovnu, se kterou byla
uzavřena pojistná smlouva a ukončením pojistného vztahu, i s ohledem na reklamační lhůtu,
rodné číslo již pro samotného žalobce přestalo být údajem nezbytným. Dalším zpracováváním
a uchováváním rodných čísel svých zákazníků tak žalobce porušil ust. § 5 odst. 1 písm. d) a e)
zákona. Předseda Úřadu tak dospěl k závěru, že správní orgán prvního stupně se ve svém
rozhodnutí plně vypořádal se vztahem obou výše zmíněných zákonů.
K námitce, že rozhodnutí Úřadu neakceptuje stanovisko předsedy Úřadu ohledně
zasílání údajů elektronickou poštou, předseda Úřadu uvedl, že i s touto skutečností se Úřad
zcela vypořádal. Internet a elektronická pošta nejsou obecně považovány za bezpečnou cestu
pro předávání údajů. Ačkoliv nelze obecně stanovit postup či způsob ochrany osobních údajů
zasílaných prostřednictvím elektronické pošty, je nezbytné vždy posuzovat konkrétní situaci.
Zasílání údajů bez jakékoliv ochrany je porušením ust. § 13 odst. 1 zákona. Předseda Úřadu je
toho názoru, že v daném případě, vzhledem ke značnému počtu osobních údajů a jejich
charakteristice, kdy neoprávněným přístupem mohlo dojít k porušení soukromého a osobního
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života značného počtu osob, bylo nezbytné zabezpečit jejich předávání alespoň základními
prostředky, například použitím přístupových hesel, když některé způsoby zabezpečení
obsahuje i programové vybavení, které žalobce využívá. I tato jednoduchá opatření by byla již
dostatečná k tomu, aby základní zákonná povinnost byla splněna. K porušení § 13 odst. 2
zákona předseda Úřadu uvedl, že správní orgán I. stupně v průběhu kontrolního šetření
nevyžadoval přímo směrnici, jak žalobce uvedl v rozkladu, ale požadoval, aby žalobce
dokumentoval veškerá technicko-organizační opatření. Při posuzování pak Úřad vzal v úvahu
veškeré doklady a dokumenty, které mu byly předloženy (organizační řád, pracovní smlouva,
Podmínky, vnitřní předpisy IT apod.). Z obsahu těchto dokladů usoudil a v rozhodnutí
prokázal, že žalobce nesplnil povinnost uloženou v § 13 odst. 2 zákona. Předseda Úřadu tak
dospěl k závěru, že porušení tohoto ustanovení bylo jasně prokázáno. K námitce
zpochybňující porušení § 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona předseda Úřadu konstatoval, že ze
strany žalobce došlo ke zpracovávání osobních údajů nad rámec stanovený účelem a k jejich
uchovávání i po ukončení smluvního vztahu. Předseda Úřadu se tak zcela ztotožnil s názorem
správního orgánu prvního stupně, že na základě shromážděné dokumentace je zcela zřejmé,
jaké osobní údaje a v jakém rozsahu zpracovával žalobce po ukončení smluvního vztahu,
a proto s ohledem na rozsah a délku zpracování v jednotlivých etapách poskytování služeb
zákazníkům bylo plně prokázáno, že došlo k porušení ust. § 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
neboť již po naplnění účelu, tj. poskytnutí služeb cestovního ruchu, není zpracování (tedy
i uchovávání) celého rozsahu shromážděných osobních údajů nezbytné. Předseda Úřadu se
rovněž zabýval námitkou nepřiměřenosti výše uložené sankce. Přitom přihlédl zejména ke
skutečnosti, že se v daném případě ze strany žalobce jedná o opakované porušení zákona, za
které byl již žalobce sankcionován v roce 2005. Uložená sankce tak nesplnila svůj preventivní
účel, neboť došlo k porušení stejných ustanovení zákona. Na základě této skutečnosti
a s přihlédnutím ke značnému počtu ohrožených subjektů údajů neshledal předseda Úřadu
důvod ke změně výše uložené sankce. Protože i v novém řízení správní orgán prvního stupně
dospěl ke stejným závěrům jako v napadeném (předchozím) rozhodnutí, je výše uložené
sankce logicky stejná i v novém řízení. Uložená sankce je však dle předsedy Úřadu precizněji
odůvodněna, a nevznikají tak pochybnosti o tom, jakými úvahami byl Úřad při stanovení výše
sankce veden.
V posuzované věci vyšel soud z následující právní úpravy:
Podle ust. § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., se pro účely tohoto zákona osobním
údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či
nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků,
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo
sociální identitu.
Podle ust. § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., se pro účely tohoto zákona
zpracováním osobních údajů rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce
nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými
prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na
nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání,
předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování
a likvidace.
Podle ust. § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., se pro účely tohoto zákona správcem
rozumí každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí
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zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo
pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Podle ust. § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., se pro účely tohoto zákona
zpracovatelem rozumí každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření
správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.
Podle ust. § 4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb., se pro účely tohoto zákona souhlasem
subjektu údajů rozumí svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je
svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Podle ust. § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., je správce povinen
shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném
pro naplnění stanového účelu.
Podle ust. § 5 odst. 1 písm. e) věta prvá zákona č. 101/2000 Sb., je správce povinen
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
Podle ust. § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., je správce povinen nesdružovat
osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.
Podle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., správce může zpracovávat
osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat,
jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.
Podle ust. § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., subjekt údajů musí být při udělení
souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas
dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních
údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování.
Podle ust. § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., provádí-li správce nebo zpracovatel
zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro
tento účel použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány
z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jakožto správce nebo zpracovatele.
Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt
údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu
subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje.
Podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., je správce při shromažďování osobních
údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní
údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být
osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí
subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních
údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21.
Podle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., v případě, kdy správce zpracovává
osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí
osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona

pokračování

16

9Ca 4/2008

osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, jakož
i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.
Podle ust. 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., správce a zpracovatel jsou povinni
přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí
i po ukončení zpracování osobních údajů.
Podle ust. 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., správce nebo zpracovatel je povinen
zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění
ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.
Podle ust. 27 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., před předáním osobních údajů do třetích
zemí podle odstavce 3 je správce povinen požádat Úřad o povolení k předání, nestanoví-li
zvláštní zákon jinak. Při posuzování žádosti Úřad přezkoumá všechny okolnosti související
s předáním osobních údajů, zejména zdroj, konečné určení a kategorie předávaných osobních
údajů, účel a dobu zpracování, s přihlédnutím k dostupným informacím o právních nebo
jiných předpisech upravujících zpracování osobních údajů ve třetí zemi. V povolení k předání
Úřad stanoví dobu, po kterou může správce předání provádět. Pokud dojde ke změně
podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, zejména na základě rozhodnutí orgánu Evropské
unie, Úřad toto povolení změní nebo zruší.
Podle ust. § 13 odst. 7 zákona o evidenci obyvatel je rodné číslo oprávněna užívat
nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem (dále jen "nakládat
s rodným číslem") výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (dále jen "nositel
rodného čísla"), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech
stanovených v § 13c tohoto zákona.
Podle ust. § 13c odst. 1 zákona o evidenci obyvatel lze rodná čísla využívat jen
a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní
správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro
potřebu vedení Centrální evidence závětí,
b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo
c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.
Žaloba není důvodná.
Námitka, že žalovaný postupoval v rozporu se správním řádem a v rozporu
s faktickým stavem, je zcela obecná a nekonkrétní; žalobce tuto námitku žádným dalším
tvrzením nespecifikoval, neuvedl, v čem spatřuje rozpor postupu žalovaného se správním
řádem, ani která ustanovení tohoto procesního předpisu měl žalovaný v řízení porušit. Stejně
tak neuvedl, v čem v dané věci shledává rozpor s faktickým (skutkovým) stavem, který byl
zjištěn při kontrole provedené u žalobce a následně popsán v odůvodnění rozhodnutí
správních orgánů obou stupňů. Podle § 71 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. musí žaloba kromě obecných
náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) obsahovat žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých
skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné
nebo nicotné. Absolutní nekonkrétnost výše uvedené žalobní námitky (žalobního bodu) však
soudu znemožňuje, aby se jí blíže zabýval a aby na jejím základě přezkoumal soulad
napadeného rozhodnutí se zákonem. Není úkolem soudu, aby namísto žalobce formuloval
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konkrétní žalobní body vymezující rozsah soudního přezkumu žalobou napadeného
rozhodnutí. Jinak řečeno soud nemůže z obecných, ničím nespecifikovaných formulací
žalobce dovozovat konkrétní skutkové či právní důvody nezákonnosti či nicotnosti
napadeného rozhodnutí. Ve vztahu k povšechné argumentaci žalobce ohledně rozporu
s faktickým stavem soud nad rámec výše uvedeného poukazuje na to, že kontrolní protokol
ze dne 8.12.2006, č.j.: CJ15347/06UOOU, detailně zachycující skutkový stav zjištěný při
kontrole provedené u žalobce v době od 11.7.2006 do 8.12.2006, žalobce bez jakýchkoliv
výhrad podepsal a námitky proti němu nepodal.
Bez řádné specifikace zůstala i většina dalších žalobních námitek, jimiž žalobce brojí
proti hmotněprávnímu posouzení věci žalovaným. Ze žaloby tak není zřejmé, v čem žalobce
spatřuje jím tvrzenou značnou extenzivnost či kazuističnost výkladu zákona žalovaným, které
činnosti posuzované žalovaným nespadají do režimu zákona č. 101/2000 Sb., ani to, v čem
má spočívat nesoulad mezi výkladem zákona, z něhož žalovaný při vydání rozhodnutí dle
žalobce vycházel, a zákonem samotným. Rozhodně nelze vejít na námitku vytýkající
žalovanému, že ve správním řízení dospěl k „často neodůvodněnému závěru“o tom, že
žalobce porušil povinnosti stanovené zákonem, a že „žalovaným tvrzené skutečnosti často
zůstávají blíže neodůvodněny, když žalovaný spíše naznačuje než odůvodňuje, přičemž je
namítáno toliko porušení zákonných ustanovení, a to bez bližší argumentace či odkazu na
konkrétní jednání žalobce“. Opak je pravdou, neboť z napadeného rozhodnutí zcela
jednoznačně vyplývá, z jakých konkrétních skutkových zjištění žalovaný dovodil své závěry
o porušení jednotlivých ustanovení zákona žalobcem a na základě jakých úvah k těmto
závěrům dospěl. Odůvodnění napadeného rozhodnutí, jakož i odůvodnění rozhodnutí
správního orgánu I. stupně obsahují veškeré náležitosti stanovené v § 68 odst. 3 správního
řádu, jsou dostatečně určitá, srozumitelná, a tedy i přezkoumatelná soudem. Žalovaný nic
nenaznačuje, veškeré jeho závěry o porušení jednotlivých ustanovení zákona, jichž se žalobce
dopustil, jsou řádně zdůvodněny a odkazují na konkrétní žalobcovo jednání (či absenci
zákonem uloženého jednání) zjištěné při kontrole. To platí i pro závěr správního orgánu
o nedostatečnosti (ve skutečnosti úplné absenci) opatření přijatých žalobcem,
o nedostatečném zabezpečení osobních údajů (při jejich zasílání formou e-mailových příloh)
či shromažďování osobních údajů v rozsahu, který nebyl nezbytný k dosažení potřebného
účelu. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je bez obtíží možné seznat, o která konkrétní
skutková zjištění jsou výše uvedené závěry správního orgánu opřeny (správním orgánem
nebyla u žalobce zjištěna jakákoliv vnitřní úprava a kontrola předávání osobních údajů,
žalobce při kontrole nepředložil žádný dokument, který by zachycoval jím přijatá opatření na
ochranu osobních údajů, odesílal dokumenty obsahující osobní údaje do zahraničí bez
jakýchkoliv opatření, jež by byla schopna zabránit neoprávněnému přístupu, i po poskytnutí
služeb cestovního ruchu zpracovával ve své databázi veškeré údaje shromážděné v cestovní
smlouvě, ačkoliv tyto již nebyly nezbytné pro jeho další činnost, resp. pro naplnění
stanoveného účelu).
Neobstojí ani námitka vytýkající žalovanému, že se nezabýval vztahem zákona
č. 101/2000 Sb., k dalším zákonným předpisům, podle kterých mohou být osobní údaje
rovněž zpracovávány, zejména pak zákonům soukromoprávním, typicky pak občanskému
zákoníku obsahujícímu úpravu cestovní smlouvy či zákonu o pojistné smlouvě. I tato námitka
je do značné míry neurčitá, protože z ní není patrno, z jakého důvodu by se měl žalovaný
vztahem zákona č. 101/2000 Sb., a dalších zákonných předpisů zabývat, resp. proč žalobce
považuje režim jím zmiňovaných soukromoprávních předpisů za „naprosto zásadní“ pro
rozhodnutí v projednávané věci. Žalovaný v řízení posuzoval výlučně to, zda žalobce
dodržuje veřejnoprávní povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, které pro něj
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vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. Na dodržování těchto povinností žalobcem, který
bezesporu v rozhodné době nakládal s osobními údaji svých klientů, nemá žádný vliv
existence jím zmiňovaných soukromoprávních předpisů, ani zásada dispozitivity či zásada
autonomie vůle smluvních stran, které se uplatňují ve vztazích vzniklých v režimu těchto
norem. Odpovědnost žalobce za protiprávní jednání spočívající v porušování povinností
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., je odpovědností ryze veřejnoprávní, která nijak
nesouvisí s tím, zda žalobce dodržuje povinnosti, které provozovatelům cestovní kanceláře
ukládají jiné obecně závazné právní předpisy. To platí i pro povinnost cestovní kanceláře
poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc (§ 852k odst. 1 občanského zákoníku).
Ze žaloby ostatně nevyplývá, jak má tato žalobcem zmiňovaná povinnost souviset se závěry,
k nimž žalovaný v napadeném rozhodnutí dospěl.
Úvahy žalobce o vyšší než obvyklé míře obecnosti zákona č. 101/2000 Sb., nemají
opět žádný zřejmý vztah k projednávané věci, a žalobce také neuvádí, jaké výkladové
problémy při aplikaci této právní normy má na mysli. Zcela obecná a nekonkrétní je též
námitka, v níž se žalobce dovolává aplikace principu in dubio pro libertate. Soud samozřejmě
souhlasí s tím, že je-li k dispozici více výkladů veřejnoprávní normy, je třeba zvolit ten, který
co nejméně zasahuje do základních práv a svobod soukromoprávních subjektů. Žalobce
ovšem v souvislosti s touto námitkou neuvedl, jaké v úvahu připadající výklady zákona
č. 101/2000 Sb., má na mysli, takže není ani možné zjistit, jakého výkladu zákona se vlastně
dovolává.
Neopodstatněnými shledal soud též námitky týkající se problematiky nakládání
s osobním údajem klientů žalobce v podobě rodného čísla. Žalovaný v napadeném rozhodnutí
nikterak nezpochybnil, že klienti udělili podpisem cestovní smlouvy žalobci souhlas se
zpracováním jejich osobních údajů včetně rodného čísla (ve smyslu článku 11 Podmínek).
Nezpochybnil ani tu skutečnost, že žalobce shromažďoval rodná čísla klientů, která jsou
identifikačním údajem pojistníka při uzavření pojistné smlouvy, na základě závazku
vyplývajícího z Rámcové pojistné smlouvy uzavřené se společností UNIQA pojišťovna, a.s.,
kdy tak činil jako zpracovatel ve smyslu § 4 písm. f) zákona na základě pověření pojišťovny
jakožto správce osobních údajů. Žalobci však bylo kladeno za vinu nerespektování celé řady
povinností, které byl při nakládání s osobním údajem svých klientů v podobě rodného čísla
povinen dle zákona č. 100/2001 Sb., respektovat. Porušení zákona správní orgán právem
shledal v tom, že žalobce rodná čísla klientů v rozporu s § 5 odst. 1 písm. d) a h) zákona
zpracovával neodděleně a uchovával je ve své databázi i po ukončení smluvního vztahu, kdy
již další zpracování rodného čísla klientů nebylo pro naplnění dalších, žalobcem stanovených
účelů nezbytné. Ve vztahu k rodnému číslu klienta účel zpracování související s uzavřením
pojistné smlouvy jednoznačně pominul realizací smluvního vztahu, respektive uplynutím
zákonné reklamační lhůty, a pro jeho další uchovávání nebylo ze strany žalobce žádného
zákonného důvodu. Žalobce tak mohl rodné číslo klienta dále zpracovávat jen s jeho
souhlasem poskytnutým v souladu se zákonem, tj. po splnění zákonem stanovené informační
povinnosti žalobce podle § 5 odst. 4 a § 11 odst. 1 a 2 zákona. Ust. § 11 odst. 1 zákona ukládá
žalobci povinnost informovat své klienty o tom, pro jaký účel a v jakém rozsahu budou
osobní údaje (tedy i rodné číslo) zpracovány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat,
komu budou osobní údaje zpřístupněny, a dále o jeho právu přístupu k osobním údajům,
právu na opravu osobních údajů a o dalších právech stanovených § 21 zákona. Druhý
odstavec téhož ustanovení dále ukládá žalobci povinnost informovat klienty o charakteru
poskytovaných informací, tj. zda je poskytnutí osobních údajů povinné nebo dobrovolné a zda
je klient povinen tyto údaje poskytnout, případně o následcích odmítnutí. Z článku 11
Podmínek je ale zřejmé, že žalobce těmto informačním povinnostem nedostál. Žádné
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konkrétní námitky, jimiž by zpochybnil správnost závěrů žalovaného o nesplnění těchto
zákonem stanovených povinností, přitom žalobce v podané žalobě nevznesl.
Soud rovněž nesouhlasí s názorem žalobce, že zákon o evidenci obyvatel nebo zákon
o pojistné smlouvě představují lex specialis ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb., který by
žalobce při nakládání s rodným číslem zprošťoval plnění povinností, které zákon č. 100/2001
Sb., stanoví pro zpracování osobních údajů. Rodné číslo umožňuje identifikovat fyzickou
osobu, jíž bylo přiděleno, a je tedy osobním údajem ve smyslu zákonné definice tohoto pojmu
obsažené v § 4 písm. a/ zákona č. 100/2001 Sb. Při zpracování tohoto osobního údaje je tudíž
nutno respektovat povinnosti, které zákon č. 100/2001 Sb., stanoví pro zpracování veškerých
osobních údajů. Stanoví-li tedy § 13c odst. 1 písm. f/ zákona o evidenci obyvatel, že rodná
čísla lze využívat jen se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce,
musí se jednat o kvalifikovaný souhlas se zpracováním rodného čísla ve smyslu § 5 odst. 4
zákona a správce musí při zpracování tohoto osobního údaje splnit též povinnosti uložené mu
ustanovením § 11 odst. 1 a 2 téhož zákona. Zákon o pojistné smlouvě pak žádnou bližší
(speciální) úpravu ohledně nakládání s rodným číslem jakožto jedním z identifikačních údajů
pojistníka neobsahuje. Nelze tak vejít na názor, že zákon č. 100/2001 Sb., se na nakládání
s rodnými čísly (jejich zpracování správcem či zpracovatelem) nevztahuje. Právě tento zákon
je speciální normou upravující detailně práva a povinnosti jednotlivých subjektů při
zpracování osobních údajů (včetně rodného čísla), a žalobce byl proto povinen povinnosti
tímto zákonem stanovené respektovat při zpracování veškerých osobních údajů svých klientů,
tedy i při zpracování jejich rodných čísel.
Tvrzení žalobce, že rodné číslo je jediným neměnným a spolehlivým identifikátorem
fyzické osoby, je v žalobě uvedeno rovněž bez jakékoliv souvislosti s projednávanou věcí,
takže není patrné, proti kterému ze závěrů žalovaného obsažených v napadeném rozhodnutí
žalobce tímto tvrzením brojí.
Z kontextu napadeného rozhodnutí je evidentní, že větou „Jelikož účastník řízení
nezískal souhlas svých zákazníků při uzavírání cestovní smlouvy, rozsah a doba zpracování
byla tak vázána pouze na nezbytnost jak rozsahu, tak délky zpracování,“ uvedenou na str. 5
napadeného rozhodnutí, měl předseda Úřadu na mysli absenci kvalifikovaného, to jest
informovaného souhlasu klientů žalobce ve smyslu § 5 odst. 4 ve spojení s § 11 odst. 1 a 2
zákona. To vyplývá z odstavce, který této větě bezprostředně předchází a v němž je žalobci
nesplnění zákonem uložené informační povinnosti při získání souhlasu klientů se
zpracováním osobních údajů vytýkáno.
Nedůvodnou shledal soud rovněž poslední námitku, v níž je zpochybňován závěr
žalovaného o tom, že žalobce neprovedl dostatečná technicko-organizační opatření k zajištění
ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, když dokumenty
„rooming list – arrival list“ obsahující osobní údaje klientů zasílal do zahraničí nezabezpečeně
jako e-mailové přílohy prostřednictvím internetu. Soud předně uvádí, že obecný výklad
žalobce o vzniku a vývoji celosvětové sítě Internet neobsahuje žádné skutkové či právní
důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí. Argumentaci žalobce, že „vždy záleží na
použité technologii, která určuje míru bezpečnosti přenášených informací,“ lze sice obecně
přisvědčit, žalobce však neuvedl naprosto žádné konkrétní údaje o jím používané technologii,
takže nelze usuzovat na to, že by technologie, kterou pro přenos informací v rozhodné době
používal, byla technologií jakkoliv zabezpečenou. Také není pravdou, že by žalovaný
považoval jakýkoliv transfer údajů formou e-mailové přílohy za nezabezpečený, jak namítá
žalobce. Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že žalovaný vytýká žalobci zasílání údajů
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elektronickou poštou bez jakékoliv ochrany, bez zabezpečení alespoň těmi základními
a jednoduchými prostředky, jako např. použitím přístupových hesel. I tato jednoduchá
opatření by přitom dle předsedy Úřady byla již dostatečná ke splnění zákonem stanovené
povinnosti. Soud pro úplnost dodává, že správní orgány obou stupňů shledaly porušení
ust. § 13 odst. 1 a 2 zákona nejen v zasílání dokumentů obsahujících osobní údaje klientů
elektronickou poštou bez jakéhokoliv zabezpečení, ale též ve zjištěné neexistenci vnitřní
úpravy a kontroly předávání osobních údajů a v tom, že žalobce na vyžádání nepředložil
žádný dokument, jenž by dokládal přijetí a provedení technicko-organizačních opatření
k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.
Pravdivost těchto zjištění žalovaného nebyla ze strany žalobce žádným relevantním
argumentem zpochybněna.
Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s.
zamítl.
Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce
nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.
Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek
uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou
týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává
u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu
správnímu soudu.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen
advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo
člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské
právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno
pro výkon advokacie.

V Praze dne 17. února 2010

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Pekárková

