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ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly
Cháberové a soudců Mgr. Libora Zhřívala a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:
Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, proti
žalovanému: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, pplk. Sochora 27, o
žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 4.5.2007, č.j.
PRÁV-2751/07-16, UOOUX000IQ6P,
takto:
I. Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 4.5.2007, č.j.
PRÁV-2751/07-16, UOOUX000IQ6P, se z r u š u j e a věc se vrací žalovanému k dalšímu
řízení.
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
Od ůvo d ně n í:
Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu
osobních údajů ze dne 4.5.2007, č.j. PRÁV-2751/07-16, UOOUX000IQ6P, (dále též
„napadené rozhodnutí“), jímž byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu pro
ochranu osobních údajů (dále též „Úřad“) ze dne 12.1.2007, sp.zn. INSPII-0064/07-8/PRE
(dále též „prvostupňové rozhodnutí“), kterým byla žalobci v souvislosti se zpracováním
osobních údajů při plnění služebních úkolů Policií České republiky, Okresním ředitelstvím
v Karviné uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v § 13 odst.
1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále též
„zákon č. 101/2000 Sb.“), naplňující skutkovou podstatu správního deliktu dle § 45 odst. 1
písm. h) citovaného zákona, a dále mu byla uložena povinnost nahradit náklady řízení ve výši
1.000,- Kč dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb, správního řádu (dále též „správní řád“).
Současně se zrušením napadeného rozhodnutí se žalobce domáhal i zrušení rozhodnutí
prvostupňového.
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Žalobce v žalobě uvedl, že Úřad zahájil dne 14.11.2006 doručením oznámení o zahájení
správního řízení s žalobcem správní řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu podle
ustanovení § 45 písm. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., v souvislosti se zpracováním
osobních údajů Policií ČR tím, že žalobce nepřijal 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 jinému
zneužití osobních údajů, čímž je žalobce podezřelý z porušení ustanovení § 13 odst. 1 zákona
č. 101/2000 Sb. Podkladem pro zahájení tohoto řízení byl kontrolní protokol Úřadu zn. CJ
12187/06 UOOU a další písemný materiál, shromážděný v rámci kontroly dodržování
povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů fyzických
osob v souvislosti s nálezem diskety, obsahující osobní údaje osob zpracovávaných Policií
ČR, Správou Severomoravského kraje, Okresním ředitelstvím v Karviné, kterou provedl
inspektor Úřadu u uvedeného útvaru Policie ČR ve dnech 3.května 2006 až 4.října 2006.
K předmětu správního řízení zaslal příslušný útvar Policie ČR Úřadu dne 27.11.2006 své
vyjádření, v němž uvedl důvody, pro které považuje závěry Úřadu, uvedené v
citovaném kontrolním protokolu, za nesprávné, a v němž zároveň konstatoval, že ze strany
Policie ČR nedošlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb. Tyto námitky však nebyly Úřadem
akceptovány a tento prvostupňovým rozhodnutím ze dne 12.1.2007 rozhodl tak, jak je
uvedeno shora. Proti prvostupňovému rozhodnutí podal žalobce v zákonem stanovené lhůtě
rozklad, který byl napadeným rozhodnutím zamítnut a prvostupňové rozhodnutí jím bylo
potvrzeno.
Žalobce v žalobě namítl, že:
1) - v dané věci není pasivně legitimován, neboť není ve smyslu ustanovení § 4 písm.
j) zákona č. 101/2000 Sb. správcem ani zpracovatelem osobních údajů a nelze mu přičítat
jednání příslušného útvaru Policie ČR jako správce osobních údajů, neboť ustanovení § 45
odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. stanovuje subjekt správního deliktu zcela jednoznačně a
neponechává žádný prostor pro rozšiřující výklad, který je navíc v oblasti správního trestání
neústavní. Dotčený policejní útvar ČR je sice v dané věci správcem osobních údajů, avšak
není právnickou osobou ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 občanského zákoníku ani
podnikající fyzickou osobou a nemůže tak být subjektem správního deliktu dle § 45 odst. 1
písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. Dle žalobce v tomto případě nelze použít stanovisko pléna
Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.ledna 1997, sp.zn. Plsn 2/96, o které žalovaný opírá pasivní
legitimaci žalobce ve věci, neboť citované stanovisko se týká způsobilosti Policie ČR a
vystupování jejím jménem před soudy v řízení ve věcech občanskoprávních, nikoli v oblasti
správního řízení a správního trestání.
2) - ze strany příslušného útvaru Policie ČR jako správce osobních údajů byla přijata
dostatečná technická, organizační i právní opatření ke splnění jeho povinnosti, vyplývající
z ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., a to tím, že přístup k předmětnému počítači,
z něhož mělo dojít k nahrání dokumentů s osobními údaji na disketu, měli pouze oprávnění
uživatelé, uvedení ve specifikačním listu počítače, kteří navíc byli v tomto smyslu poučeni,
přístup do tohoto počítače byl chráněn a zabezpečen přístupovým heslem, v operačním
systému počítače nebylo nastaveno žádné sdílení adresářů nebo disků, tudíž přístup po vnitřní
síti na soubory v tomto počítači nebyl možný. Dále byly ze strany žalobce a Policie ČR
vydány interní akty řízení, které jednoznačně stanovují způsob nakládání s osobními údaji a
tedy rovněž povinnost pracovníků Policie ČR dokumenty s osobními údaji po skončení účelu
jejich využití vymazat. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí, ani z prvostupňového
rozhodnutí dle žalobce nevyplývá, v čem konkrétně jsou přijatá, shora uvedená opatření,
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nedostatečná, když žalovaný pouze konstatuje, že došlo k porušení zákonem stanovené
povinnosti. Žalobce měl za to, že porušení právního řádu má být vždy popsáno zcela jasně a
konkrétně, když žalovaný se také nevypořádal s námitkou, že správcem přijatá bezpečnostní
opatření, ve spojeními s konkrétními úkony žalobce, účel požadovaný v ustanovení § 13 odst.
1 zákona č. 101/2000 Sb. zcela zajišťují. Pokud v určitém konkrétním případě dojde
k porušení přijatých interních norem a dalších bezpečnostních opatření, nelze z toho, dle
názoru žalobce, vyvozovat závěr o porušení ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. ze
strany správce osobních údajů jako celku, neboť správce splnil svou povinnost, vyplývající ze
shora citovaného ustanovení zákona, tím, že přijal dostatečná a průkazná bezpečnostní
opatření. V daném případě by se však mohlo jednat o porušení povinnosti ze strany
konkrétního pracovníka správce, který postupoval proti pokynům svého zaměstnavatele, tzv.
exces. Za tento správce nenese odpovědnost, neboť takové excesní jednání nelze správci
přičítat a dojde k jeho vyvinění podle liberačního ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000
Sb. Tím, že žalovaný pouze konstatoval, že žalobce nepřijal dostatečná bezpečnostní opatření
a vůbec nereflektoval námitku žalobce, odkazující na toto liberační ustanovení, postupoval dle
žalobce v rozporu se zákonem.
3) - napadené rozhodnutí je nezákonné z důvodu rozporu s ustanovením § 68 odst. 3
správního řádu, neboť žalovaný se dostatečně nevypořádal se všemi návrhy a námitkami
účastníka řízení. Konkrétně se žalovaný dostatečně nevypořádal s tvrzením žalobce, že nebylo
jednoznačně prokázáno, že disketa s dokumenty, obsahujícími osobní údaje, byla vytvořena
na počítači správce, tedy příslušného útvaru Policie ČR, a že tyto dokumenty s osobními údaji
vznikly z již uzavřených spisů. Jako důkazy zde žalovaný použil dopis policejního prezidenta
se sdělením, že úprava ochrany osobních údajů v rámci Policie ČR není interními akty řízení
upravena uceleně s tím, že se v dané oblasti připravuje nová právní úprava, a dále spis
Inspekce ministra vnitra ve věci prošetření podezření ze spáchání trestného činu
neoprávněného nakládání s osobními údaji v souvislosti s nálezem diskety, obsahující
dokumenty s osobními údaji. Dle žalobce není spis Inspekce ministra vnitra veřejnou listinou
ve smyslu ustanovení § 53 odst. 3 správního řádu a nelze na jeho základě věc považovat za
prokázanou. Vyjádření pracovníků správce osobních údajů při šetření podezření ze spáchání
trestného činu Inspekcí ministra vnitra nelze, s ohledem na postavení těchto osob jako
možných podezřelých ze spáchání šetřeného trestného činu, považovat za průkazné, ale spíše
účelové, neboť jejich procesní postavení jim neukládalo uvádět skutečnosti pravdivě a
uceleně. Naopak vyjádření jednoho z pracovníků správce pro účely správního řízení,
prokazující, že dokumenty s osobními údaji, které obsahovala disketa, nebyly na předmětném
počítači na pracovišti správce osobních údajů nalezeny, nebylo v napadeném rozhodnutí
vůbec zohledněno. Citovaný dopis policejního prezidenta žalobce považoval za nedostatečný
důkaz, neboť v něm obsažené tvrzení, že se připravuje nová právní úprava v určité oblasti,
ještě neznamená, že původní úprava je nedostatečná a špatná. Dále zde žalobce uvedl, že
v napadeném rozhodnutí nebyla dostatečným způsobem vypořádána jeho námitka o excesu
jeho pracovníka a následné liberaci ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.
Žalovaný mezi přitěžující okolnosti, při udělení pokuty za správní delikt, zařadil část
vyjádření správce osobních údajů ke správnímu řízení, čímž dle žalobce zneužil jeho práva na
obhajobu. Dále žalovaný odmítl vyloučit jako důkazní prostředek záznam z ústního jednání ze
dne 25.5.2006 (součást kontrolního protokolu), na jehož neúplnost sám v průběhu řízení
upozornil, a navíc v napadeném rozhodnutí uvedl, že jde o důkaz s vysokou vypovídací
hodnotou.
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Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí jako nedůvodné, když
setrval na svých skutkových a právních závěrech uvedených v odůvodnění napadeného
rozhodnutí.
Účastníci se souhlasně vyjádřili k záměru soudu rozhodnout o věci samé ve smyslu
ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“),
bez nařízení ústního jednání.
Ze správního spisu soud zjistil tyto, pro rozhodnutí ve věci podstatné, skutečnosti:
Dne 15.1.2006 obdržel Úřad anonymní podnět, jehož součástí byla disketa, která
obsahovala celkem 20 dokumentů zpracovaných v textovém editoru Microsoft Office Word
na celkem 33 stránkách. Dokumenty byly vyhotoveny v letech 2002 až 2005, a to formou
formulářů používaných Policií České republiky při policejních úkonech v průběhu trestního
řízení. Jednotlivé dokumenty obsahovaly jména, příjmení, hodnosti a funkční zařazení
pracovníků Okresního ředitelství PČR Karviná – Služby kriminální policie a vyšetřování (dále
též „PČR-SKPV“) a rovněž obsahovaly identifikační údaje osob, které byly na PČR-SKPV
vyslýchány jako podezřelé ze spáchání trestného činu, osob, proti kterým bylo zahájeno
trestní řízení, osob poškozených a svědků. Celkem obsahovaly dokumenty identifikační údaje
27 takových osob v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště.
V několika případech byly uvedeny doplňující informace v rozsahu adresa pracoviště,
případně číslo mobilního telefonu. Z anonymního podnětu vyplynulo, že shodný podnět,
včetně diskety, obdrželi další čtyři adresáti. Ve dnech 3.května 2006 až 4.října 2006 byla
Úřadem u Policie České republiky, Správy Severomoravského kraje, v souvislosti s nálezem
shora uvedené diskety obsahující osobní údaje osob zpracovávaných Policií ČR, provedena
kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o níž byl sepsán
kontrolní protokol založený do správního spisu. Kontrolovaný nevyužil možnosti podat ve
stanovené lhůtě vůči kontrolnímu protokolu námitky. Správní řízení pro podezření ze
spáchání správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se
zpracováním osobních údajů při plnění služebních úkolů Policií České republiky, Okresním
ředitelstvím Karviná, bylo zahájeno oznámením Úřadu o zahájení správního řízení, které bylo
účastníku řízení doručeno dne 14.listopadu 2006. Účastník řízení se k věci písemně vyjádřil
dne 27.11.2006.
Dne 12.1.2007 vydal Úřad prvostupňové rozhodnutí, v jehož výroku uvedl, že je
prokázáno, že účastník řízení – Česká republika, zastoupená Ministerstvem vnitra České
republiky, v souvislosti se zpracováním osobních údajů při plnění služebních úkonů Policií
České republiky, Okresním ředitelstvím v Karviné, jako správce osobních údajů podle § 4
písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. nepřijal 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, čímž porušil povinnost stanovenou v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy nepřijal
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, a tím spáchal správní
delikt podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. tím, že nepřijal nebo neprovedl
opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, za což mu byla v souladu s § 45
odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč a dále povinnost nahradit
náklady správního řízení ve výši 1.000,- Kč.

pokračování

5

6Ca 179/2007

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, v němž argumentoval obdobně jako
v podané žalobě. Napadeným rozhodnutím byl rozklad žalobce zamítnut a prvostupňové
rozhodnutí ze dne 12.1.2007 bylo potvrzeno.
Soud podle § 75 odst. 2 s.ř.s. přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobcem
uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze
skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, a dospěl
k závěru, že žaloba je důvodná.
Podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. se pro účely tohoto zákona rozumí správcem
každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování
a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit
zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Dle § 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 § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. právnická osoba nebo fyzická osoba
podnikající podle zvláštních předpisů se jako správce nebo zpracovatel dopustí správního
deliktu tím, že při zpracování osobních údajů nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění
bezpečnosti zpracování osobních údajů (§ 13).
Dle § 1 odst. 1 v předmětné době účinného zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky (dále též „zákon č. 283/1991“), se zřizuje ozbrojený bezpečnostní sbor České
republiky s názvem Policie České republiky (dále jen „policie“).
Dle § 42d zákona č. 283/1991 policie zpracovává v souladu s tímto zákonem a
zvláštními právními předpisy informace včetně osobních údajů, shromážděné při plnění úkolů
policie, a to v rozsahu nezbytně nutném pro plnění těchto úkolů.
Dle § 68 odst. 1 správního řádu, rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a
poučení účastníků. Dle odstavce 2 věty první téhož ustanovení ve výrokové části se uvede
řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a
označení účastníků podle § 27 odst. 1. Dle odstavce 3 téhož ustanovení v odůvodnění se
uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se
správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom,
jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením
k podkladům rozhodnutí.
K jednotlivým žalobním bodům soud uvádí následující:
V prvním žalobním bodě žalobce namítal nedostatek své pasivní legitimace v dané věci.
Je nepochybné, a žalobce v tomto směru ani námitku nevznášel, že v předmětném
případě se nachází v postavení správce osobních údajů podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000
Sb. předmětný útvar Policie České republiky. Policii České republiky však nelze považovat za
právnickou osobu a protože jde (§ 1 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb.) o ozbrojený bezpečnostní
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sbor České republiky, nemůže být nositelem způsobilosti mít práva a povinnosti ve věcech
týkajících se policie nikdo jiný než stát, tedy Česká republika (§ 21 občanského zákoníku).
(Srovnej stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 22.1.1997, sp.zn. Plsn 2/96, dostupné na
www.nsoud.cz.)
Protože subjektem správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.
může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů,
která se jako správce nebo zpracovatel dopustí správního deliktu, je zřejmé, že v předmětném
případě je subjektem takového správního deliktu, který byl spáchán jednáním Policie České
republiky, Česká republika, která tak je pasivně legitimována. Za Policii České republiky
potom na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vystupuje v odpovědnostním právním
vztahu Ministerstvo vnitra České republiky.
Soud tedy tento žalobní bod nemá za důvodný a ztotožňuje se zde s přiléhavým
odůvodněním napadeného rozhodnutí. Přijmutí argumentace žalobce by ve svém důsledku
znamenalo, že by zde v obdobných případech absentoval odpovědný subjekt, což jistě nebylo
záměrem zákonodárce.
V druhém žalobním bodě žalobce namítal, že ze strany příslušného útvaru Policie ČR
jako správce osobních údajů byla přijata dostatečná technická, organizační i právní opatření
ke splnění jeho povinnosti, vyplývající z ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. s
tím, že z odůvodnění napadeného rozhodnutí, ani z odůvodnění prvostupňového rozhodnutí
nevyplývá, v čem konkrétně jsou přijatá opatření nedostatečná. Žalovaný pouze konstatuje, že
došlo k porušení zákonem stanovené povinnosti tím, že osobní data byla neoprávněně
zveřejněna, čímž dochází k prostému závěru, že zákon byl porušen. Dle žalobce však porušení
právního řádu má být vždy popsáno zcela jasně a konkrétně, když žalovaný se také
nevypořádal s námitkou, že správcem přijatá bezpečnostní opatření, ve spojení s konkrétními
úkony žalobce, účel požadovaný v ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. zcela
zajišťují.
Soud k tomuto žalobnímu bodu nejprve podotýká, že ustanovení § 13 odst. 1 zákona č.
101/2000 Sb. na příslušný útvar Policie České republiky jako na správce osobních údajů
v předmětném případě skutečně dopadá.
Soud se zde však ztotožňuje s námitkou žalobce, že z odůvodnění napadeného
rozhodnutí, ani z odůvodnění rozhodnutí prvostupňového, není možné seznat, v čem
konkrétně žalovaný považuje příslušným útvarem Policie ČR přijatá bezpečnostní opatření za
nedostatečná, resp. kterému z řady rozdílných možných zneužití osobních údajů, uvedených v
§ 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tato bezpečnostní opatření nezabránila. Protiprávní
jednání žalobce tak v napadeném rozhodnutí není dostatečně přesně popsáno, což žalobce
opětovně napadá i v posledním žalobním bodě.
Ačkoliv výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu musí obsahovat popis skutku
uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě uvedením jiných skutečností, jichž je
třeba k tomu, aby nemohl být zaměněn s jiným (srovnej usnesení rozšířeného senátu
Nejvyššího správního soudu ze dne 15.1.2008, č.j. 2 As 34/2006-73), není možné porušení
konkrétní povinnosti stanovené v citovaném ustanovení, resp. popis skutku uvedeným
způsobem rozpoznat jak z výroku prvostupňového rozhodnutí, tak ani z výroku rozhodnutí
napadeného. Prvostupňové rozhodnutí se ve svém výroku zcela omezilo na citaci ustanovení
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zákona č. 101/2000 Sb. a napadené rozhodnutí pouze bez dalšího prvostupňové rozhodnutí
potvrdilo. Přestože § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. upravuje skutkovou podstatu
správního deliktu tak, že se ho dopustí, mimo jiné, správce tím, že při zpracování osobních
údajů nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů,
není z výroku prvostupňového rozhodnutí patrné, zda žalobce tuto skutkovou podstatu naplnil
nepřijetím či neprovedením uvedených opatření. Správní orgány neuvedením těchto
náležitostí do výroků svých rozhodnutí podstatně porušily ustanovení o řízení (§ 76 odst. 1
písm. c) s.ř.s.). Protože žalobce v podané žalobě existenci této vady namítl, je již z tohoto
důvodu na místě napadené rozhodnutí zrušit.
Ve třetím žalobním bodě žalobce namítal nezákonnost rozhodnutí z důvodu rozporu
s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu s tím, že se žalovaný dostatečně nevypořádal se
všemi návrhy a námitkami účastníka řízení. Konkrétně měl žalobce na mysli, že se žalovaný
dostatečně nevypořádal s tvrzením, že nebylo jednoznačně prokázáno, že disketa
s dokumenty, obsahující osobní údaje, byla vytvořena na počítači správce, tedy příslušného
útvaru Policie ČR, a že tyto dokumenty s osobními údaji unikly z již uzavřených spisů.
Zpochybňoval zde důkazy, které žalovaný použil, konkrétně dopis policejního prezidenta se
sdělením, že úprava ochrany osobních údajů v rámci Policie ČR není interními akty řízení
upravena uceleně, a dále spis Inspekce ministra vnitra ve věci prošetřování podezření ze
spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji v souvislosti s nálezem
diskety, obsahující dokumenty s osobními údaji.
Soud tento žalobní bod nemá za důvodný v té části, v níž žalobce namítal nedostatečné
prokázání skutečnosti, že předmětná disketa s dokumenty byla vytvořena na počítači správce
– příslušného útvaru Policie ČR a že tyto dokumenty s osobními údaji vznikly z již
uzavřených spisů. Ačkoliv lze souhlasit s tím, že spis Inspekce ministra vnitra není veřejnou
listinou ve smyslu ustanovení § 53 odst. 3 správního řádu, nelze souhlasit s názorem žalobce,
že informace získané z tohoto spisu, zejména vyjádření pracovníků správce osobních údajů
s ohledem na postavení těchto osob jako možných podezřelých ze spáchání šetřeného
trestního činu, nelze považovat za průkazné, ale spíše účelové. Inspekce ministerstva vnitra
podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 283/1991 Sb. měla ve stanoveném rozsahu
vyplývajícím z ustanovení § 158 odst. 3 věty za středníkem tehdy účinného trestního řádu
postavení policejního orgánu podle § 12 odst. 2 první věty trestního řádu. Pokud žalovaný
z takovéhoto spisu vycházel, a toto také v odůvodnění napadeného rozhodnutí patřičně
odůvodnil, nelze proti tomuto postupu nic namítat. Stejně tak se odůvodnění napadeného
rozhodnutí vypořádalo v závěrečném odstavci své páté strany s pozdějším vyjádřením
příslušníka příslušného útvaru policie a ani zde soud třetí žalobní bod nemá za důvodný. Je
třeba souhlasit s tím, že pozdější vyjádření jednoho z pracovníků příslušného útvaru policie o
tom, že uvedené dokumenty s osobními údaji nebyly v předmětném počítači v době kontroly
nalezeny, nemůže vyvrátit zjištění prokázané ze spisu Inspekce ministerstva vnitra, že osobní
údaje byly na tento počítač a následně na disketu pořízeny ze spisového materiálu, s kterým
příslušníci příslušného útvaru policie pracovali.
Oproti tomu považuje soud tento žalobní bod za důvodný, pokud jde o poukaz na dopis
policejního prezidenta z 25.7.2006 s tím, že se nejedná o dostatečný důkaz.
Odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedlo, že vydané a platné pokyny policejního
prezidenta č. 80/2005 a č. 55/2005 neupravují problematiku zpracování a ochrany osobních
údajů uceleně. Tuto skutečnost dle odůvodnění napadeného rozhodnutí uvádí policejní
prezident v přípise ze dne 25.7.2006, adresovaném inspektorovi žalovaného. Rovněž uvádí, že
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stávající pokyn policejního prezidenta č. 55/2002, kterým se stanoví jednotný postup Policie
České republiky při zpracování osobních údajů při plnění úkolů Policie České republiky, bude
nahrazen novým interním aktem řízení, jehož návrh zaslal inspektorovi žalovaného.
Z uvedeného dle odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že stávající opatření
policejního prezidenta v oblasti ochrany osobních údajů nelze považovat za dostačující ve
smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.
V citovaném dopise ze dne 25.7.2006, založeném ve správním spise, policejní prezident
sdělil, že povinnosti policistů a zaměstnanců Policie České republiky při používání
jednotlivých počítačových sestav jsou stanoveny v jeho závazném pokynu č. 80/2005, kterým
se upravuje využívání datové sítě intranet Ministerstva vnitra „HERMES“. Zásady zpracování
dokumentů obsahujících osobní údaje na jednotlivých počítačových sestavách jsou
zpracovány v návrhu interního aktu řízení, kterým se stanoví některé bližší podmínky a
postupy pro zpracování osobních údajů při plnění úkolů Policie České republiky a který
nahradí závazný pokyn policejního prezidenta č. 55/2002, kterým se stanoví jednotný postup
Policie České republiky při zpracování osobních údajů při plnění úkolů Policie České
republiky v souvislosti s trestním řízením.
Z obsahu tohoto dopisu je zřejmé, že z něho nelze dovodit závěr, který v odůvodnění
napadeného rozhodnutí učinil žalovaný, tedy, že stávající opatření policejního prezidenta
v oblasti ochrany osobních údajů nelze považovat za dostačující ve smyslu ustanovení § 13
odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Porušení povinnosti správce dle citovaného ustanovení tudíž
nelze z tohoto důkazu dovodit a závěr napadeného rozhodnutí v tomto směru je
nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů.
Soud se rovněž ztotožňuje s třetím žalobním bodem v části, v níž žalobce namítal, že
žalovaný mezi přitěžující okolnosti při udělení pokuty za správní delikt, zařadil část vyjádření
správce osobních údajů ke správnímu řízení, čímž zneužil jeho práva na obhajobu. K tomuto
v odůvodnění napadené rozhodnutí uvedlo, že prvostupňový orgán správně hodnotil
skutečnosti, že příslušníci účastníka řízení nevypovídali při prováděné kontrole v souladu
s výpověďmi, které uvedli do protokolu Inspekce ministra vnitra. Napadené rozhodnutí proto
souhlasilo se závěrem prvostupňového orgánu, že se v takovém případě jedná o přitěžující
okolnost účastníka řízení, zejména s ohledem na to, že lze od příslušníků účastníka řízení
oprávněně očekávat, že budou vypovídat v souladu s povinnostmi uvedenými v ustanovení §
11 písm. d) zákona o státní kontrole.
Soud zde především uvádí, že v předmětné věci je účastníkem řízení Česká republika –
Ministerstvo vnitra a napadené rozhodnutí má ve svém odůvodnění na mysli příslušníky
Policie ČR. Dle názoru soudu nelze klást právnické osobě – České republice – za vinu a jako
přitěžující okolnost hodnotit způsob, jakým vypovídali příslušníci Policie ČR při prováděné
kontrole a ve svých výpovědích, které uvedli do protokolu Inspekce ministra vnitra.
Část třetího žalobního bodu, která se týká námitky žalobce, že žalovaný odmítl
vyloučit jako důkazní prostředek pro jeho neúplnost záznam z ústního jednání ze dne
25.5.2006 (součást kontrolního protokolu) s tím, že tento postup považuje za nezákonný,
nepovažuje soud za důvodnou. Žalobce tuto námitku použil již v podaném rozkladu proti
prvostupňovému rozhodnutí a žalovaný se s ní v odůvodnění napadeného rozhodnutí řádně
vypořádal. Uvedl zde, že od kontrolovaného obdržel inspektor Úřadu přípis ze dne 9.6.2006,
kde kontrolovaný uvádí připomínky k jednotlivým bodům záznamu z ústního jednání a
místního šetření. Dále obdržel od kontrolovaného dopisem ze dne 12.6.2006 další vyjádření
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k ústnímu jednání ze dne 25.6.2006. Oba uvedené přípisy spolu se záznamem z uvedeného
ústního jednání tvoří dle odůvodnění napadeného rozhodnutí v souhrnu úplné informace
s vysokou vypovídací hodnotou.
Soud má za to, že postup žalovaného zde zcela odpovídal ust. § 50 odst. 4 správního
řádu, podle něhož pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný,
hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke
všemu, co vyšlo najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.
V poslední části třetího žalobního bodu žalobce namítal, že v napadeném rozhodnutí
žalovaný dostatečným způsobem nevyhodnotil námitku žalobce o excesu jeho pracovníka a
následné liberaci ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.
Napadené rozhodnutí v odůvodnění uvedlo, že kontrolovaný nedokázal odpovídajícím
způsobem zabránit neoprávněnému přístupu k uloženým osobním údajům, k jejich úniku a
následnému zpřístupnění třetím osobám, neboť pokyny vydané policejním prezidentem č.
80/2005 a 55/2005 neupravují problematiku zpracování a ochrany osobních údajů uceleně,
když zde opětovně uváděl odkaz na přípis policejního prezidenta ze dne 25.7.2006. Protože
stávající opatření Policie České republiky v oblasti ochrany osobních údajů dle odůvodnění
napadeného rozhodnutí nelze považovat za adekvátní ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1
zákona č. 101/2000 Sb., nelze ve prospěch účastníka řízení akceptovat liberační důvod
uvedený v ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.
Vzhledem ke shora učiněnému závěru soudu ohledně průkaznosti důkazu spočívajícího
v přípisu policejního prezidenta ze dne 25.7.2006 a na něj navazující závěr napadeného
rozhodnutí ohledně ucelenosti úpravy problematiky zpracování a ochrany osobních údajů,
resp. splnění povinností uložených správci v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., je zřejmé,
že tuto část žalobního bodu má soud za důvodnou, a žalovaný se tedy s namítaným liberačním
důvodem dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. v odůvodnění napadeného
rozhodnutí dostatečně nevypořádal.
Ze všech výše uvedených důvodů soud tedy podané žalobě vyhověl a napadené
rozhodnutí dle § 78 odst. 1 s.ř.s. pro vady řízení zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu
řízení. Právním názorem vysloveným v tomto rozsudku je v dalším řízení správní orgán vázán
(§ 78 odst. 5 s.ř.s.).
Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s., když
žalobce byl ve věci úspěšný, avšak žádné náklady řízení mu nevznikly.
P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat kasační stížnost za podmínek stanovených
v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě do 2 týdnů po doručení rozsudku prostřednictvím Městského
soudu v Praze. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Stěžovatel musí být
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 (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).
V Praze dne 14.září 2010
Za správnost vyhotovení: Kotlanová

JUDr.Karla Cháberová, v.r.
předsedkyně senátu

