Číslo jednací: 7A 110/2010 - 34-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Městský soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Sabola, soudců Mgr. Kamila Tojnera a
Mgr. Jaromíra Sklenáře ve věci žalobce: Státní ústav pro kontrolu léčiv, sídlem Praha 10, Šrobárova 48,
proti žalovanému: Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Praha 7, pplk. Sochora 27, o žalobě proti
rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 30.6.2010, zn. SPR-6781/09-81,
takto:
I.

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 10.2.2010, zn. SPR-6781/09-74, a
rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 30.6.2010, zn. SPR6781/09-81, se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:

Žalobce se domáhá zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, jímž byl
zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí žalovaného o uložení pokuty ve výši 2.300.000,- Kč. Žalobce se
při nastavení systému hlášení údajů o vydaných léčivých přípravcích a zpracování těchto údajů řídil
stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů, zn. VER-6580/08-3/POT, jímž žalovaný odpověděl na
dotaz Grémia majitelů lékáren tak, že zamýšlený postup žalobce je v souladu se zákonem. Žalovaný byl
Grémiem majitelů lékáren výslovně požádán o posouzení problému zacházení s citlivými osobními údaji
pacientů a oprávněnosti zmíněného požadavku žalobce. V rozporu s uvedeným stanoviskem vydal žalovaný
kontrolní protokol, sp.zn. INSP2-0277/09-40, a uložil pokutu za jednání, které ve svém dřívějším stanovisku
označil za jednání se zákonem souladné, a podle něhož žalobce postupoval. Postup žalovaného je
v rozporu se zásadou zákazu překvapivých rozhodnutí (§ 2 odst. 4 s.ř.), dle které má správní orgán dbát,
aby při rozhodování skutkově shodných nebo obdobných případů nevznikly nedůvodné rozdíly.
Dle žalobce nebylo napadené rozhodnutí vydáno v souladu s právními předpisy z důvodu
nezákonnosti správního řízení, které předcházelo jeho vydání, neboť druhoinstanční správní úřad se beze
zbytku ztotožnil s postupem prvoinstančního správního úřadu, který se náležitě nevypořádal s podklady pro
vydání rozhodnutí, zejména listinnými důkazy. V odůvodnění prvoinstančního rozhodnutí jsou podklady pro
vydání rozhodnutí označeny pouze vágně, souhrnně a neurčitě jako spisový materiál. Konkrétně žalovaný
odkazuje pouze na pokyn žalobce LEK-13 a dokument „Účel a rozsah dat získaných z hlášení lékáren…“,
rozhodnutí předsedy žalovaného, sp.zn. INSP2-0277/09-62 a sp.zn. INSP2-0277/09-63, aniž by bylo zřejmé,
co žalovaného k daným závěrům konkrétně vedlo, a aniž by žalovaný zrekapituloval obsah těchto podkladů,
o něž své rozhodnutí opírá. Žalovaný odůvodnil své výroky nikoliv konkrétním obsahem spisu, nýbrž pouhým
neurčitým odkazem na obsah spisu, což je v rozporu s § 3, § 50 odst. 4, § 51 odst. 1, § 68 odst. 3 s.ř.
Žalovaný byl povinen provést rekapitulaci k podkladům pro vydání rozhodnutí spočívající v konkrétním
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rozlišení dokumentů, z nichž bylo při rozhodování správního deliktu vycházeno a dokumentů, jejichž závěry
nebyly při vydání rozhodnutí akceptovány, včetně zdůvodnění takového postupu. Jednotlivé závěry musí mít
jednoznačnou oporu ve správním spisu. Nelze přisvědčit tvrzení správních úřadů, že žalobce ve správním
řízení žádné námitky neuplatnil. Obsahem spisu jsou čtyři podání žalobce (2 námitky proti kontrolnímu
protokolu, odpor proti příkazu o uložení pořádkové pokuty a vyjádření k podkladům). Není určující, že tato
vyjádření byla žalobcem podána v řízení předcházejících řízení o správním deliktu, v těchto podáních se
žalobce obsáhle vyjádřil ke všem okolnostem svého jednání a tyto návrhy tudíž měly jednoznačnou
souvztažnost s předmětem správního řízení o správním deliktu a jako takové měly být žalovaným
vypořádány. Protože žalobce vyjádřil svůj právní názor na předmět řízení vyčerpávajícím způsobem,
nepovažoval za nezbytné vyjadřovat se v rámci řízení o správním deliktu znovu, neboť jeho předchozí
podněty byly součástí správního spisu a žalovaný byl povinen se s nimi vypořádat jako s podklady
rozhodnutí. Žalobce neslučuje chybně kontrolní řízení, řízení o pořádkové pokutě a řízení o správním deliktu,
jelikož rozhodující je obsah správního spisu, který zahrnuje dokumenty shromážděné ve všech uvedených
řízeních, tedy vč. dřívějších vyjádření žalobce. Obstát nemůže tvrzení napadeného rozhodnutí, že žalovaný
vycházel z podkladů, které „stav věci dokládají v míře vylučující pochybnost, což žalobce nijak nepopírá,“
neboť rozsah a určitelnost vypořádaných podkladů pro rozhodnutí žalobce namítal již v rozkladu. Jakkoliv
žalobce nahlédl do správního spisu, nemohl ani v nejmenším usuzovat, natož být srozuměn se skutečností,
že žalovaný vypořádá z desítek materiálů ve spise jako podklady pro rozhodnutí pouze 3 vyjmenované
dokumenty (kontrolní protokol, sdělení žalobce o provedení opatření k nápravě, sdělení společnosti
AQUASOFT). Žalobce nenavrhoval doplnění důkazu právě proto, že správní spis obsahoval podle jeho
názoru dostatek dokumentů pro posouzení, zda byl spáchán delikt či nikoliv. Rozhodnutí žalovaného je
nepřezkoumatelné, neboť se správní úřady zákonným způsobem nevypořádaly s podklady pro vydání
rozhodnutí, neposoudily všechna relevantní, skutková a právní tvrzení a důkazy předložená ve spise,
zejména podání žalobce. Rozhodnutí předsedy žalovaného přejímá a parafrázuje důvody rozhodnutí
žalovaného, aniž by je nahrazovalo novým odůvodněním.
Žalobce nemohl naplnit skutkovou podstatu správních deliktů dle § 45 odst. 1 písm. a), e), h) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť osobní údaje byly v centrálním úložišti zpracovány na
základě a v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech. Stejně tak byl
žalobcem stanoven účel o sběru a zpracování osobních údajů v intencích platné právní úpravy, protože se
jedná o shromažďování a zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona a jím uložené
povinnosti, není k němu třeba souhlas s uvedením osobních údajů. Dále lékárny jsou vedle žalobce
samostatnými správci osobních údajů a jako takové jsou samostatně odpovědné za zajištění bezpečnosti
zpracování osobních údajů. Žalovaný nepřípustně vytrhuje ust. § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech
z kontextu a ze souvislosti tohoto ustanovení s dalšími ustanoveními zákona o léčivech, zejména ust. § 99
odst. 5 zákona o léčivech, jež tvoří s ust. § 82 odst. 3 písm. d) společně jednu právní normu. Přitom o ust. §
99 odst. 5 zákona o léčivech není vůbec zmiňováno, žalovaný toto ustanovení nevzal vůbec do úvahy. V ust.
§ 99 odst. 5 zákona o léčivech počítá s tím, že osobní údaje jsou součástí hlášení podávaných provozovateli
lékáren, kdy se v něm upravuje právní režim jejich ochrany. Aplikace názoru žalovaného, že zákonné
zmocnění ke zpracování osobních či citlivých dat, tedy nikoliv podzákonnou normou či jakýmkoliv aktem
správního úřadu, by měl upravovat nejenom oprávnění ke sběru a dalšímu zpracování osobních údajů za
určitým účelem, ale i kategorie osobních údajů, které jsou pro plnění této povinnosti nezbytné, by vedla
k absurdním výsledkům. Žalovaný nesprávně právně kvalifikoval jednání žalobce, na zjištěný skutkový stav
subsumoval nesprávnou právní normu, proto je napadené rozhodnutí nezákonné. Zároveň ve výroku
prvoinstančního rozhodnutí je uvedeno, že ve vztahu ke všem třem vytýkaným skutkům se jednalo o dobu
od ledna 2009 do září 2009 a přitom rozhodnutí odkazuje na pokyn žalobce, kterým byl stanoven účel
zpracování osobních údajů, podle něhož bylo postupováno, tento pokyn žalobce však nabyl účinnosti až
1.5.2009. Jedná se o neodstranitelnou vadu výroku rozhodnutí, správné určení doby údajného protiprávního
jednání je neodmyslitelnou imanentní součástí správného vymezení skutku.
Žalovaný nedostatečně zdůvodnil výši uložené sankce, nezohlednil stanovená kritéria v § 46 odst. 2
zákona o ochraně osobních údajů. Použitím kritéria neexistence zákonného zmocnění jako přitěžující
okolnosti, navíc žalovaný porušil zásadu zákazu dvojího přičítání, neboť k okolnosti, která je zákonným
znakem správního deliktu, nelze přihlédnout jako k okolnosti polehčující nebo přitěžující při ukládání sankce
(NSS, č.j. 4As 22/2005-68). Skutková podstata správního deliktu dle § 45 odst. 1 písm. a) zákona je totožná
s použitým kritériem nedostatku zákonného zmocnění. Další použité kritérium neoprávněného nakládání
s citlivými údaji není blíže specifikováno, v čem konkrétně by daným zpracováním dotčené osoby utrpěly
újmu na svých právech. Zcela je pominut objektivní fakt, že nový systém přinesl současně pacientům velké
množství výhod a zjednodušení. V tomto případě došlo k porušení zásady zákazu dvojího přičítání, neboť
zpracování citlivých údajů bez souhlasu jejich subjektů mimo zákonné výjimky je znakem skutkové podstaty
správního deliktu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, neboť toto ustanovení
obsahuje explicitní odkaz na § 9 zákona, který upravuje podmínky pro zpracování citlivých údajů. U třetího
kritéria týkající se počtu dotčených subjektů osobních údajů není uvedeno, z jakého podkladu pro rozhodnutí
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tato skutečnost plyne, odůvodnění odkazuje pouze na spisový materiál. Dané kritérium, resp. jeho podklad,
vysvětluje teprve předseda žalovaného, dle kterého je tato skutečnost dovozována z dopisu společnosti
AQUASOFT o počtu hlášení zaslaných do centrálního úložiště. Při uložení pokuty žalovaný nepřihlédl
k tomu, že sám svým jednáním ke spáchání deliktu přispěl, žalovaný tak nepřiměřeně tvrdě sankcioval
jednání, se kterým dříve vyslovil souhlas. Dále nepřihlédl k vysoké úrovni zabezpečení osobních údajů,
pokuta je nepřiměřená i z hlediska předchozích pokut uložených žalovaným, např. pokutě uložené Komerční
pojišťovně v důsledku odcizení osobních dat až 700.000 klientům. V dané věci k odcizení dat nedošlo a
žádnému ze subjektů osobních údajů nebyla způsobena škoda. Jeden stručný odstavec ohledně konkrétní
výše pokuty je nedostatečný.
Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Obecná nezávazná vyjádření k problematice o ochraně osobních
dat žalovaný zpracovává primárně pouze na základě informací předložených žadatelem o stanovisko, tj.
nikoliv na základě objektivně zjištěného skutečného stavu věci. Pokud by žalovaný disponoval veškerými
informacemi potřebnými pro posouzení jednání žalobce z hlediska plnění povinností uložených zákonem o
ochraně osobních údajů ke dni vydání stanoviska, pak by ve věci nevedl kontrolu. Vyjádření či stanoviska
žalovaného nejsou na rozdíl od individuálních správních aktů právně závazná, tudíž se nemůže uplatnit
zásada dle § 2 odst. 4 s.ř. Žalovaný při svém rozhodování vycházel z podkladů, které stav věci dokládají
v míře vylučující pochybnost o tom, jaký byl skutkový stav věci, kdo za předmětné zpracování odpovídá. Ze
správního řádu nevyplývá povinnost správního úřadu popsat veškeré shromážděné podklady jednotlivě v
odůvodněných rozhodnutích. Žalobce skutková zjištění v průběhu kontrolního a správního řízení ani
v podané žalobě nijak věcně nepopřel, vždy pouze předkládal své právní názory na hodnocení zjištěného
stavu. Žalovaný v rozhodování vycházel z podkladů shromážděných při kontrole, které považuje za
dostačující pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Žalobce provedení dalšího dokazování nikdy
nenavrhoval. Kontrolní řízení, správní řízení o pořádkové pokutě a správní řízení o správním deliktu jsou
samostatná řízení, bez jakékoliv vzájemné procesní provázanosti. Jestliže měl žalobce v řízení o správním
deliktu v úmyslu využít i argumenty uplatněné v jiném řízení, mohl na tato svá podání odkázat. Je
nepřípustné, aby správní úřad sám z vlastní iniciativy přihlížel k vyjádření či podání účastníka řízení v jiném
řízení. Povinnost vypořádat se s návrhy a námitkami účastníků řízení dle § 68 odst. 3 s.ř. se vztahuje
k námitkám uplatněným v daném řízení, nikoliv v jakémkoliv jiném a jindy vedeném procesu, i kdyby byl
veden totožným správním úřadem s týmž účastníkem. Žalobce od počátku uplatňuje shodné argumenty a
tato svá podání zaměňuje za důkazy dokládající skutkový stav a dospívá k nesprávným závěrům, že pokud
žalovaný dospěl k jinému právnímu názoru, porušil svou povinnost řádně se vypořádat se všemi
shromážděnými podklady. Jestliže odůvodnění neobsahuje podrobný seznam všech dokumentů založených
ve spise, neznamená to, že by žalovaný tyto podklady ignoroval. Názory žalobce jsou obsaženy pouze
v rozkladu a s těmito názory se žalovaný beze zbytku vypořádal. Žalobce žádné konkrétní důkazy, které
měly být opomenuty, neoznačuje. Ze skutečnosti, že žalovaný v rozhodnutích necituje každé jednotlivé
ustanovení zákona o léčivech, nelze dovozovat, že se těmito ustanoveními nezabýval. Právní delikt žalobce
je spatřován v tom, že zjištěným účelem zpracování překročil práva vyplývající ze zvláštního zákona, nikoliv
v tom, že tento účel formálně nevyjádřil formou interního pokynu. Počátek doby deliktu vychází z kontrolního
zjištění, dle kterého byl provoz centrálního úložiště zahájen k 1.1.2009. Datum vydání interního pokynu
žalobcem nemá z hlediska určení doby zpracování osobních údajů žádnou relevanci, neboť zpracování
citlivých údajů fakticky probíhalo před vydáním tohoto pokynu.
Dle žalovaného je následkem protiprávního jednání žalobce již samotný zásah do určitého
garantovaného práva na ochranu osobních údajů velmi rozsáhlé skupiny osob. Nenastal pouze další
škodlivý účinek v podobě navazujícího zneužití nelegálně shromážděných údajů, který by bylo nutno
zohlednit při úvaze o výši sankce. Újma způsobena subjektům údajů spočívá již v samotném nelegálním
shromáždění jejich osobních údajů. Žalobce jednal zcela mimo veškerá zákonná zmocnění, tj. nejednalo se
pouhé porušení o překročení oprávnění předvídaného zákonem, ale o postup zcela mimo základní ústavní
limity (intenzita protiprávnosti). Nedošlo tak ke dvojímu přičítání, neboť žalovaný nepostupoval podle
kvalifikované skutkové podstaty dle § 45 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Citlivý charakter
zpracovaných údajů proto zcela důvodně hodnotil jako přitěžující okolnost.
Soud danou věc posoudil následovně : K žádosti Grémia majitelů lékáren ze dne 20.11. 2008 o
posouzení souladu zpracování citlivých osobních údajů žalobcem se zákonem o ochraně osobních údajů
žalovaný ve sdělení ze dne 15.12. 2008, sp.zn. VER-6580/08-3/POT, uvedl, že provozovatelé lékáren jsou
správci osobních údajů dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, provádějí zpracování
nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce a dále že v žádosti
popsaným postupem žalobce
nedochází k porušení zákona o ochraně osobních údajů. Přičemž jednání žalobce bylo v žádosti
formulováno jako nastavení systému hlášení lékáren tak, aby on-line poskytovaly údaje nejen o výdeji
konkrétního léčivého přípravku, ale současně také o příjemci předepsaného nebo s omezením vydávaného
léčivého přípravku. Ve stanovisku žalovaný ve třetím odstavci rozebírá elektronický recept, jež však nebyl
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předmětem dotazu ani této soudem posuzované věci, dále pak konstatuje obsah ust. § 82 odst. 3 písm. d)
zákona o povinnosti provozovatelů lékáren. Z těchto důvodu je obtížné hodnotit obsah daného stanoviska,
zda se žalovaný zabýval skutečně tím, oč bylo žádáno a nebo zda dotaz izoloval pouze na elektronické
recepty, jejichž existenci sice zákon předpokládá, avšak žalobce v tomto směru nevyvíjel žádnou činnost.
Tvrzení žalobce o tom, že v dobré víře k obsahu stanoviska žalovaného přistoupil k vytvoření předmětného
systému zpracování dat, soud považuje za nevěrohodné, neboť žádost Grémia byla vyvolána právě činností
žalobce spočívající v přípravě deliktního jednání. Žalobce již před vydáním stanoviska začal konat přípravné
kroky k zavedení centrálního úložiště. Stanovisko sp.zn. VER-6580/08-3/POT mohlo pouze utvrdit žalobce o
„zákonnosti“ jeho jednání. Otázkou tak je, zda utvrzení o zákonnosti protiprávního jednání správním úřadem
je skutečností, ke které je správní úřad při uložení trestu povinen přihlédnout a nakolik. Pokud by naopak ve
stanovisku žalovaný dospěl k závěru o protiprávnosti jednání žalobce, a přesto by protiprávní jednání
žalobce zahájil nebo v něm nadále pokračoval, jistě by se jednalo o přitěžující skutečnost. Není důvodu, aby
takový závěr nebyl dvojsměrný, tedy pokud se žalobce v době příprav protiprávního jednání dozvěděl
stanovisko žalovaného o souladu jeho konání se zákonem, jedná se o polehčující skutečnost při určení výše
trestu, nikoli však vylučující jeho odpovědnost. Stanovisko žalovaného bylo jak pro žalobce, ale i pro
žalovaného nezávazné, nejednalo se o rozhodnutí ve věci, nýbrž o předběžný názor správního úřadu,
žalovanému nebránilo následně rozhodnout odlišně. Tudíž žalovaný nepostupoval v rozporu se zásadou
legitimního očekávání dle § 2 odst. 4 s.ř. Avšak ve smyslu zásady legitimního očekávání v širším slova
smyslu dopadá požadavek předvídavosti na každý správní akt správního úřadu, účinek zásady v širším
slova smyslu se projeví v požadavku zohlednění již vydaného správního aktu při rozhodování o trestu – zde
jako polehčující kritérium. Nelze totiž zcela popřít následek správního aktu žalovaného – vydaného
stanoviska s odkazem na jeho nikoli závazný účinek a opomenout, že je výsledkem činnosti správního
úřadu.
Dne 19.1.2009 bylo žalobci oznámeno zahájení kontroly žalobce v souvislosti se shromažďováním
a dalším zpracováním osobních údajů v centrálním úložišti elektronických receptů. Z kontrolního protokolu
ze dne 30.7.2009, zn. INSP2-0277/09-40, a rozhodnutí o námitkách žalobce proti kontrolnímu protokolu ze
dne 19.2009, zn. INSP2-0277/09-62, plyne, že předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených
zákonem o ochraně osobních údajů při shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím
centrálního úložiště receptů, zejména v souvislosti s elektronickým předepisováním léčivých přípravků
v souvislosti s výdejem léčivých přípravků na základě elektronického receptu. Dle zjištění kontroly žalobce
zřídil centrální úložiště elektronických receptů jako svou organizační složku ke dni 31.12.2008, kdy od
1.1.2009 probíhá zkušební provoz. Do centrálního úložiště byla zasílána hlášení lékáren o osobě příjemce
léčivého přípravku s uvedením jeho čísla pojištěnce odpovídající rodnému číslu společně s uvedením
daného léčivého přípravku dle předloženého listinného receptu v počtu řádově sto tisíc denně. Centrální
úložiště bylo určeno pro shromažďování a dlouhodobé uchovávání informací výdeje léčivých přípravků na
základě receptů v papírové podobě, zvláštním případem bylo shromažďování údajů o prodeji léčivých
přípravků s omezením. Pokynem žalobce LEK -13 byl stanoven rozsah a způsob poskytování údajů o
vydaných léčivých přípravcích. Na základě zjištěného skutkového stavu žalovaný dovodil, že ustanovením §
82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech není žalobci dána pravomoc shromažďovat osobní údaje, ale pouze
údaje o vydaných lékařských předpisech, že žalobci není žádným zákonem uložena povinnost
shromažďovat v centrálním úložišti ani jinde osobní, resp. citlivé údaje pacientů formou hlášení o vydaných
lékařských předpisech na základě listinného receptu, rovněž není žádným zákonem uloženo právo žalobce
vyžadovat od lékárny či lékárníků hlášení o vydaných lékařských předpisech na základě listinného receptu,
obsahujícího osobní, resp. citlivé údaje pacientů. Proti kontrolnímu protokolu podal žalobce námitky dne
24.8. 2009, o nichž bylo rozhodnuto rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 19.10. 2009, zn. INSP20277/09-62. Dle sdělení AQUASOFT s.r.o. bylo zpráv zpracovaných centrálním úložištěm od 1.9. do 30.9.
2009 každý den v řádu statisíců, od cca 200.000 do 500.000 zpráv denně.
Oznámením o zahájení správního řízení ze dne 9.12. 2009, zn. SPR-6781/09-68, bylo žalobci
sděleno zahájení správního řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu dle § 45 odst. 1 písm. a), e)
a h) zákona o ochraně osobních údajů. Dne 18.1.2010 žalobce nahlédl do správního spisu. Rozhodnutím
žalovaného ze dne 10.2.2010, zn. SPR-6781/09-74, byla žalobci uložena pokuta ve výši 2.300.000,- Kč za
spáchání správního deliktu dle § 45 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, neboť nestanovil
účel, prostředky nebo způsob zpracování, nebo stanoveným účelem zpracování porušil povinnost nebo
překročil oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona. Dále za správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. e)
zákona, neboť zpracovával osobní údaje bez souhlasu subjektů údajů mimo případy uvedené v zákoně a
správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona, neboť „nepřijal nebo neprovedl opatření pro zajištění
bezpečnosti zpracování osobních údajů a to tím, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů
v centrálním úložišti elektronických receptů od ledna do září 2009 stanovil účel tohoto zpracování jako
shromáždění relevantních dat o humánních léčivých přípravcích v celém distribučním řetězci a to
v souvislosti s působností žalobce, dále jako plnění úkolu a působnosti žalobce na úseku dohledu nad
jakostí léčivých přípravků a bezpečnosti při jejich používání a na úseku zajištění a provozování systému
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farmakovigilance, dále jako splnění požadavku sledovatelnosti a dohledatelnosti cesty každého léčivého
přípravku v celém řetězci od výrobce až po spotřebitele, dále jako splnění povinnosti žalobce zajistit předání
informací shromážděných v rámci systému farmakovigilance ostatním členským státům Evropské lékové
agentury, dále po zvolení správného řešení každého jednotlivého případu a pro zvolení nejvhodnější formy
stahování léčebného přípravku z oběhu, či jiných obdobných opatření, dále pro splnění požadavku
operativně, účinně a adekvátně v národním prostředí reagovat na opatření přijatá evropskou komisí,
evropskou lékovou agenturou, dalšími orgány Evropské unie a WHO a dále pro pomoc při plnění úkolů
v oblasti cenové a úhradové agendy léčivých přípravků. Dále tím, že zpracovával bez souhlasu osobní
údaje osob, kterým byl vydán léčivý přípravek na základě listinného receptu v lékárně, příp. v centrálním
úložišti a osob, kterým byl vydán léčivý přípravek bez lékařského předpisu s omezením, v obou případech
v rozsahu identifikační údaje pacienta, (číslo pojištěnce nebo jméno, příjmení, datum narození, adresa), kód
zdravotní pojišťovny, identifikace lékárny a údaje o vydaném léčivém přípravku. A dále tím, že vůči
centrálnímu úložišti byla příslušnost osobních údajů mezi lékárnou a centrálním úložištěm autentizována
celá lékárna a ne jednotlivé fyzické osoby (lékárníci)“. Rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 30.6.
2010, sp.zn. SPR6781/09-81, byl rozklad žalobce zamítnut.
Ve věci je rozhodná otázka, zda žalobce byl ze zákona oprávněn, resp. povinen shromažďovat
osobní údaje příjemců lékařských receptů.
V centrální úložišti nebyly zpracovávány informace elektronických lékařských receptů (§ 80 zákona
o léčivech), nýbrž informace z běžných papírových receptů. Systém zpracování dat byl založen na on-line
poskytování dat mezi lékárnou a centrálním úložištěm spočívající v identifikaci léčivého přípravku a příjemce
označeného číslem pojištěnce (rodné číslo), a to bez souhlasu pacienta s takovým zpracováním. Jelikož
v centrálním úložišti byly zpracovávány také osobní údaje pacientů, vztahuje se na činnost žalobce jakožto
zřizovatele centrálního úložiště působnost zákona o ochraně osobních údajů (§ 3 odst. 1 zákona o ochraně
osobních údajů). Dle § 4 odst. 1 písm. a) je osobním údajem 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 identitu. Dle písm. b) je citlivým údajem osobní údaj vypovídající o zdravotním stavu subjektu
údajů. Dle písm. c) je anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném
zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. V dané věci byl údaj identifikován
rodným číslem nebo číslem pojištěnce (osoby bez rodného čísla - cizinci) tudíž se nejedná o anonymní údaj,
rodné číslo i číslo pojištěnce umožňuje dohledatelnost subjektu údajů, neboť pod daným číslem je pacient
evidován v systému pojištění.
Dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů správce může zpracovávat osobní údaje
pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez souhlasu je může zpracovávat, jestliže provádí zpracování
nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Žalobce takovou povinnost dovozuje z ust. §§ 82 odst. 3
písm. d), 6 odst. 1, 13 odst. 3, 23 odst. 1, 77 odst. 1 a zejména § 99 odst. 5 zákona o léčivech, jež mají dle
žalobce tvořit organický provázaný celek.
Žalobce dle 13 odst. 3 písm. :
a) provádí monitorování nežádoucích účinků léčivých přípravků, včetně navrhování a
případné organizace neintervenčních poregistračních studií a sledování bezpečnosti léčiv
a použití léčivých přípravků, dále závažných nežádoucích reakcí a závažných
nežádoucích událostí, včetně jejich hodnocení a provádění příslušných opatření.
c) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě i ve Věstníku Státního
ústavu pro kontrolu léčiv, které jsou informačními prostředky Ústavu (dále jen "informační
prostředek"), informace uvedené v § 99 a další údaje podle tohoto zákona.
f) zajišťuje spolupráci v oblasti jakosti, účinnosti a bezpečnosti léčiv s příslušnými orgány
členských států, Komise a agentury.
g) zajišťuje farmakovigilanci a v rámci své působnosti přijímá příslušná opatření.
j) shromažďuje údaje o používání léčivých přípravků.
m) vede evidenci registrovaných léčivých přípravků a její změny oznamuje každoročně
Komisi a ostatním členským státům,
n) zřizuje a provozuje centrální datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky
předepisovaných léčivých přípravků (dále jen "centrální úložiště elektronických receptů").
Dle § 23 odst. 1 písm. d) je provozovatel povinen poskytovat žalobci podle jeho požadavku
bezúplatně podklady a informace potřebné pro plnění jeho úkolů podle § 13 odst. 3 písm. b) a § 16 odst. 3
písm. b).
Dle 77 odst. 1 písm. f) distributor pravidelně poskytuje žalobci údaje o objemu léčivých přípravků,
které distribuoval do lékáren a dalších zdravotnických zařízení; rozsah údajů a způsob jejich poskytování
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formou hlášení zveřejní žalobce ve svém informačním prostředku.
Dle § 82 odst. 3 písm. d) jsou provozovatelé oprávnění k výdeji léčivých přípravků povinni zajistit při
výdeji léčivých přípravků uvedených v 75 odst. 1 písm. a) a b) evidenci výdeje pomocí jejich kódů a tuto
evidenci uchovávat po dobu 5 let; dále jsou povinni poskytovat žalobci údaje o vydaných léčivých
přípravcích; rozsah údajů a způsob jejich poskytování formou hlášení zveřejní žalobce ve svém informačním
prostředku.
Dle § 99 odst. 5 údaje, které byly žalobci poskytnuty distributory podle § 77 odst. 1 písm. f) a
provozovateli oprávněnými k výdeji léčivých přípravků podle § 82 odst. 3 písm. d) se po jejich zpracování
poskytují a zveřejňují tak, aby s přihlédnutím k okolnostem nebylo možné určit nebo zjistit, které osoby se
tento údaj týká. Obsahují-li tyto údaje osobní údaje, podléhají tyto údaje ochraně způsobem stanoveným
zákonem o ochraně osobních údajů.
Nezbytnost pro dodržení právní povinnosti správce ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně
osobních údajů je nutné vykládat s ohledem na rozsah a povahu shromažďovaných dat, jež v daném
případě umožňovaly identifikaci pacienta a jemu vydávaných léčivých prostředků, které vzhledem k jejich
účinkům mohly vést ke zjištění zdravotního stavu pacienta. Je nutné mít na zřeteli, že nejde jen o banální
onemocnění ale i onemocnění, jejichž vědomost může být zneužita v oblasti politické, pracovní ale i osobní,
zejména pokud takto rozsáhlý plošný sběr dat byl centralizován v jednom místě. Právě v ochraně jedince
před zásahem do jeho soukromí spočívá účel zákonné veřejnoprávní ochrany osobních dat, zejména
citlivých osobních dat. Jak dále uvedeno, nic nebrání státu mít přehled o povaze jím hrazených výdajů –
konkrétních léčiv a jejich účinků, avšak spojení informace léčiva s konkrétní osobou v takovém rozsahu je
výrazným zásahem do práv jedinců, že takový zásah musí být výslovně uveden v zákoně, tedy podroben
diskuzi zákonodárce.
Kritérium nezbytnosti pro dodržení právní povinnosti správce dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o
ochraně osobních údajů se může jevit jako protiústavní s požadavkem rozporné s požadavek výslovnosti
podepřeného směrnicí. Protiústavnost však lze dovodit pouze tehdy, nelze-li dané ustanovení zákona vyložit
ústavně konformně. Pokud zákonodárce ponechal na určitém uvážení správce, zda zpracování osobních
dat je nezbytné, lze z toho dovodit, že nehodlal omezit zpracování dat pouze na výslovně uvedenou
zákonnou povinnost správce ke zpracování osobních (citlivých) dat. Okruh činností správce je tak dle
zákona o ochraně osobních údajů širší, než explicitně stanovená povinnost zpracování osobních dat.
Požadavek výslovnosti je splněn i tehdy, pokud zákon ukládá výslovně správci povinnost, jež samo osobě
bez dalších pochybností implicitně zahrnuje zpracování osobních (citlivých) dat. Např. pokud by zákon
výslovně ukládal žalobci vést evidenci pacientů pro potřeby zjištění jejich účasti na čerpání prostředků ze
systému zdravotní péče, bude nesporné, že žalobce musí zpracovat osobní údaje, neboť jinak by nebylo
možné taková individualizovaná zjištění učinit. Bylo by však sporné, zda požadavek výslovnosti bude
naplněn i pro potřeby zpracování informace o povaze vydaného léčivého přípravku, jestliže lékárny jsou
povinny 5 let evidovat recepty (§ 82 odst. 3 písm. d zákona o léčivech) a přípravek lze „ocenit“ již výstupem
z lékárny. Takové pochybnosti však nebudou v případě, že by zákon stanovil povinnost žalobce informovat
pacienta o jemu vydaných léčivých přípravcích nebo povinnost dostupnosti „první lékové pomoci“ spočívající
v povinnosti státu do 24 hod. osobně informovat pacienta na nebezpečí jím použitého léčivého přípravku.
Ust. § 9 zákona o ochraně osobních údajů rozšiřuje podmínky pro zpracování osobních citlivých údajů.
Výčet podmínek v ust. § 9 není kumulativní, kumulace však musí být dána ve vztahu s podmínkou dle § 5
odst. 2 zákona. Výklad žalovaného ohledně explicitní zákonné úpravy soud také považuje za příliš striktní
opomíjející potřeby reálné aplikace zákonných povinností správců údajů, výklad žalobce je naopak příliš
extenzivní ve prospěch oprávnění správního úřadu rozšiřovat oblast zpracovaných údajů vlastní
normotvornou činností. Účastníci shodně porušují zásadu vyvažování dotčených zájmů při výkladu zákona.
Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 2048/09 uvedl, „zcela zvláštní respekt a ochranu požívá v
liberálních demokratických státech základní právo na nerušený soukromý život osoby (čl. 10 odst. 2 Listiny)“.
Dále v nálezu sp.zn. Pl. 24/10 „primární funkcí práva na respekt k soukromému životu je zajistit prostor pro
rozvoj a seberealizaci individuální osobnosti. Vedle tradičního vymezení soukromí v jeho prostorové dimenzi
(ochrana obydlí v širším slova smyslu) a v souvislosti s autonomní existencí a veřejnou mocí nerušenou
tvorbou sociálních vztahů (v manželství, v rodině, ve společnosti), právo na respekt k soukromému životu
zahrnuje i garanci sebeurčení ve smyslu zásadního rozhodování jednotlivce o sobě samém. Jinými slovy,
právo na soukromí garantuje rovněž právo jednotlivce rozhodnout podle vlastního uvážení, zda, popř. v
jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakých okolností mají být skutečnosti a informace z jeho osobního
soukromí zpřístupněny jiným subjektům. Jde o aspekt práva na soukromí v podobě práva na informační
sebeurčení, výslovně garantovaný čl. 10 odst. 3 Listiny (srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 23/05,
sp. zn. I. ÚS 705/06)“. Jelikož činností žalobce bylo dotčeno právo na informační sebeurčení, je nutné
provést test splnění ústavněprávních limitů, jež plynou z čl. 79 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a čl. 10 odst. 3
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Listiny základních práv a svobod. Pokud právo na soukromí (na informační sebeurčení), zde na ochranu
osobních údajů, je základním ústavním právem dle čl. 10 odst. 3 LZPS, potom dle čl. 4 odst. 1 LZPS může
být omezeno pouze zákonem, nikoli vyhláškou či jiným normotvorným aktem správního orgánu (zde
pokynem LEK -13). Čemuž odpovídá čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 LZPS. Zjednodušeně řečeno, aby
žalobce byl oprávněn/povinen shromažďovat osobní údaje příjemců léčiv, je nutné, aby zákon takovouto
povinnost mu výslovně ukládal nebo aby taková povinnost ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně
osobních údajů jednoznačně a zřetelně vyplývala z jiné právní povinnosti správce.
Z ust. § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech pouze plyne povinnost lékáren poskytovat
žalovanému údaje o vydaných léčivých přípravcích. Zákon nijak nespecifikuje povahu těchto údajů, jejich
rozsah má stanovit žalobce. Zákon tedy nestanoví, že lékárny mají poskytovat krom údajů o léčivech také
údaje o jejich příjemcích. Žalobce sice byl zmocněn k určení rozsahu požadovaných údajů, avšak v souladu
s čl. 79 odst. 3 Ústavy platí zásada, že to, co není upraveno zákonem, nemůže být upraveno ani prováděcím
předpisem. Zákon o léčivech tedy pouze stanoví povinnost lékáren poskytovat informace, nestanoví však
jejich rozsah, přičemž vzhledem povaze osobních údajů a jejich ústavní ochraně je nutné, aby takovýto
rozsah byl stanoven přímo zákonem nikoli opatřením žalobce. A v souladu s principem právního státu musí
být taková zákonná úprava přesná a zřetelná ve svých formulaci a dostatečně předvídatelná. Zákonodárce
nemůže oblast úpravy vztahů určených pro úpravu zákonem delegovat na moc výkonnou, a tím rezignovat
na svoji zákonodárnou povinnost, tím spíše si výkonná moc nemůže právo na takovou úpravu přisvojit sama,
s odvoláním se na zákon, ze kterého neplyne jednoznačný úmysl shromažďovat osobní údaje pacientů.
Ostatně jak plyne ze zápisů o jednání poslanecké sněmovny o zákoně o léčivech (www.psp.cz), rozprava
zákonodárců se vůbec netýkala shromažďování osobních dat příjemců léčiv dle listinných lékařských
receptů. Tudíž nejen z textu zákona o léčivech, ale ani z přípravy zákona nelze dovodit úmysl zákonodárce
zřídit centrální úložiště dat s osobními údaji pacientů bez jejich souhlasu (srovnej § 13 odst. 3 písm. n
zákona o léčivech – centrální úložiště elektronických receptů). Pokud ust. § 99 odst. 5 věta poslední zákona
o léčivech „bere na vědomí“ možnou povahu poskytnutých osobních údajů, jde o bezobsažné ustanovení,
neboť shromážděné osobní údaje podléhají režimu zákona o ochraně osobních údajů vždy, nestanoví-li
zákon jinak. Nelze z něj dovodit úmysl zákonodárce shromažďovat žalobcem osobní údaje pacientů bez
jejich souhlasu vzhledem k výše uvedenému požadavku výslovnosti takové úpravy (shodně čl. 6 odst. 1
písm. b) směrnice č. 95/46/ES, kterou zákon o ochraně osobních údajů provádí). Věta prvá daného ust.
stanoví, že údaje se po jejich zpracování (nikoli během (při) zpracování, jak dovozuje rozhodnutí o rozkladu,
pozn. soudu) poskytují a zveřejňují tak, aby s přihlédnutím k okolnostem nebylo možné určit nebo zjistit,
které osoby se tento údaj týká. Z daného ust. již lze dovodit, že zákon předpokládá zpracování již
poskytnutých osobních dat o vydaných léčivých přípravcích žalobci dle § 82 odst. 3, resp. o jejich příjemcích.
Bylo by tak možné v souladu s tvrzením žalobce dovodit, že ust. § 99 odst. 5 věta prvá a § 82 odst. 3 ve své
vzájemné provázanosti nepřímo, tedy povinností lékáren poskytovat žalobci osobní data pacientů, ukládá
žalobci povinnost osobní data pacientů vyžadovat a zpracovávat v centrálním úložišti. Takovému žalobně
souladnému názoru však brání jak požadavek výslovné úpravy pravomoci správních úřadu dle čl. 2 odst. 2
LZPS, tak zákonem o léčivech předpokládaný elektronický předpis (dle § 80 odst. 1 zákona o léčivech),
jehož vydání je však vázáno na souhlas pacienta (§ 5 odst. 2 věta prvá zákona o ochraně osobních údajů).
Není zcela zřejmé, zda zákonem předpokládaný postup dle § 99 odst. 5 věta prvá se vztahuje na jakékoliv
lékařské předpisy a nebo pouze na výdej léčivých přípravků dle elektronického předpisu. Danou nejasnost
neodstraňuje ani ust. § 81 zákona o léčivech, jež taxativně určuje účel centrálního úložiště elektronických
receptů, který se týká pouze elektronických receptů. Přičemž žalobce sice dle § 81 zákona o léčivech zřídil
centrální úložiště elektronických receptů, avšak úložiště úkoly dle § 81 neplnilo a v rozporu s § 81
shromažďovalo údaje týkající pacientů a léčiv dle listinného předpisu. Z tvrzení ředitele žalobce při soudním
jednání plyne, že systém elektronických receptů nebyl realizován. Žalobcem zdůrazňovaná činnost
farmakovigilance (sledování bezpečnosti léčivých přípravků) je natolik obecně vymezenou činností, že není
způsobilá obstát ve světle požadavku jednoznačné zřetelnosti povinnosti žalobce, ze které by vyvstala
nevyhnutelná povinnost žalobce zpracovat data v předmětném rozsahu. Zákon o léčivech ani směrnice č.
2001/83/ES (hlava IX), nebo nařízení ES č. 726/2004 nestanoví povinnost žalobce ihned adresně
informovat pacienta o nežádoucím účinku jemu předepsaného přípravku. Nelze odhlédnout, že součástí
zasílaných údajů do centrálního úložiště nejsou údaje umožňující okamžité sdělení pacientovi (tel. číslo).
Jeho kontaktování přes ošetřujícího lékaře tak mohlo proběhnout bez nutné identifikace pacienta rodným
číslem, neboť pouhé jméno je prostřednictvím jeho lékaře dohledatelné. Tudíž spojení rodného čísla
s vydaným léčivých přípravkem již přesahuje povinnost žalobce plynoucí z farmakovigilance i při velmi
extenzivním výkladu této povinnosti. Zákonný systém farmakovigilance je z časového hlediska koncentrován
do stádia registrace a distribuce, nikoli však již výdeje pacientovi, jakkoli je „konečným“ účelem
farmakovigilance stadium výdeje, resp. spotřeby léku (srovnej čl. 24 odst. 5, čl. 26 nařízení ES č. 726/2004).
Databáze dle čl. 27 odst. 1 druhém pododstavci písm. l) nařízení ES č. 726/2004 je založena na databázi
léčivých přípravků přístupné široké veřejnosti, bez ohledu na jejich identitu. Nutnost zpracování údajů o
léčivých přípravcích s osobními údaji jejich uživatelů nevychází ze zákonné povinnosti uložené žalobci.
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Pokud žalobce zřídil dle § 81 zákona o léčivech centrálního úložiště elektronických receptů, avšak za
účelem shromažďování údajů týkajících se jiných receptů než elektronických, postupoval v rozporu se
zákonem o léčivech (§ 81) a tedy i čl. 2 odst. 2 LZPS. Proto již z tohoto důvodu žalobce překročil zákonné
zmocnění. Zákonodárce v zákoně o léčivech upravil postup týkající se elektronického předpisu, jež fakticky
předpokládá souhlas pacienta. Legislativní pravomoc správního úřadu (žalobce) upravit rozsah údajů dle §
82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech je nutné vztáhnout pouze na údaje o léčivých přípravcích, nikoli také
na jejich uživatele. Soud se ztotožňuje se žalovaným, že žalobce shromažďoval osobní údaje pacientů mimo
rámec zákonného zmocnění a tudíž se dopustil deliktu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních
údajů, neboť zpracovával osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů.
Žalovaný dovodil také naplnění skutkové podstaty deliktu dle § 45 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně
osobních údajů, neboť stanoveným účelem žalobce překročil oprávnění vyplývající ze zákona o léčivech.
Soud má za to, že jestliže žalobce shromažďoval osobní údaje, aniž byl k tomu zákonem oprávněn, potom
přirozeně nestanovil účel zpracování v souladu se zákonem, tudíž je jednočinný souběh deliktu dle písm. a)
a e) vyloučen. Pro správní trestání platí obecné zásady trestního trestání, tedy také poměr subsidiarity u
trestných činů, dle kterého vztah subsidiární a primární skutkové podstaty trestného činu vylučuje jednočinný
a vícečinný souběh trestných činů (zde správních deliktů), a to ve prospěch pouze primární skutkové
podstaty. Shromažďování osobních údajů bez souhlasu jejich nositelů, resp. mimo zákonné zmocnění je
primární skutkovou podstatou, další jevy (útoky) z toho vyvěrající (stanovení účelu) jsou pouze subsidiární,
neboť jejich existence a tedy i protiprávnost je daná samotným primárním základním útokem (protiprávním
shromaždováním). Delikt dle písm. a) bude naplněn tehdy, jestliže je shromažďováno v souladu se
zákonem, avšak účel zpracování a prostředky stanoveny v rozporu se zákonem. Žalobce sice takto žalobní
bod neformuloval, avšak pokud sporoval naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle písm. a), soud byl
povinen v rámci žalobou určeného soudního přezkumu přihlédnout i k vyloučení souběhu daných deliktů.
Soud proto rozhodnutí žalovaného zrušil dle § 78 odst. 1 s.ř.s. pro nezákonnost spočívající ve vyloučení
souběhu deliktů dle § 45 odst. 1 písm. a), e) zákona o ochraně osobních údajů.
Výše uvedené však neplatí pro souběh deliktů dle písm. e) a h) ust. § 45 odst. 1 zákona o ochraně
osobních údajů, kdy není dán vztah subsidiarity ani faktické konzumpce. Způsob provedení zpracování
údajů v rozporu s požadavkem bezpečnosti dle § 13 odst. 1 zákona ochraně osobních údajů není sám o
sobě imanentní součástí protiprávního zpracování údajů. Povinný může zpracovávat údaje protiprávně a
přesto bezpečně. Zároveň způsob provedení zpracování nemusí být relativně malého významu ve srovnání
se základním deliktem, naopak do práv subjektů údajů může po faktické stránce zasáhnout o to
intenzivněji, pokud porušením bezpečnostního požadavku se stanou údaje přístupné „třetímu subjektu“.
Ve vztahu k deliktu § 45 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně osobních údajů žalobce namítá rozpor
s původním stanoviskem žalovaného ze dne 15.12.2008, kdy žalovaný uvedl, že lékárny považuje za
správce osobních údajů a dále nepřípustně odkázal na své námitky proti kontrolnímu protokolu ze dne
24.8.2009. Jak výše uvedeno, stanovisko nezavazuje správní úřad natolik, aby následně nemohl rozhodnout
odlišně. Odkaz žaloby na jiné podání účastníka ve správním řízení je v rozporu s dispoziční zásadou i
zásadou koncentrace soudního přezkumu správních rozhodnutí dle § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s., žalobce je
povinen v zákonné lhůtě výslovně vymezit rozsah žalobních bodů. Žalobní body tak určuje žalobce, nikoli
soud studiem jiných podání žalobce. Dále v žalobě namítl, že lékárny jsou vedle žalobce samostatnými
správci osobních údajů a jako takové jsou samostatně odpovědné za zajištění bezpečnosti zpracování
osobních údajů. V rozsahu deliktu § 45 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně osobních údajů žalobce omezil
přezkum pouze ve smyslu předchozího stanoviska a „spolusprávcovství žalobce a lékáren“, čímž je soud
vázán dle § 75 odst. 2 s.ř.s. Žalobce pomíjí, že jeho deliktní jednání spočívalo ve zpracování údajů
v souvislosti s vedením centrálního úložiště. Jak příhodně uvedl předseda žalovaného na str. 8, lékárny
mohou být ve vztahu k plnění některých povinností v postavení správců osobních údajů, avšak ve vztahu
k centrálnímu úložišti, kdy rozsah a způsob zpracování určil pouze žalobce, jsou pouze zpracovateli. Dle § 4
písm. j) zákona ochraně osobních údajů je 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. Žalobce určil pokynem
LEK - 13 účel a prostředky zpracování osobních údajů, lékárny a Aquasoft s.r.o. pověřil ke zpracování
osobních údajů. Lékárny tak byly pouze zpracovatelem dle § 4 písm. k) zákona ochraně osobních údajů,
neboť zpracovávaly osobní údaje jejich vyhledáváním (tříděním), používáním, předáváním žalobci (§ 4 písm.
e) zákona ochraně osobních údajů). Otázku deliktnosti autentizace celé lékárny a nikoli jednotlivých osob
žalobce neučinil předmětem soudního přezkumu.
Vytýká-li žalobce zejména prvostupňovému rozhodnutí nepřezkoumatelnost ve smyslu neuvedení
konkrétních podkladů, přehlíží, že v dané věci nebyl rozhodný skutek, (žalobce nesporoval a také i nadále
nesporuje, že provozoval centrální úložiště za účelem sběru dat pacientů, držitelů lékařských předpisů(,
nýbrž právní posouzení jednání žalobce. Oproti žalovanému má soud za to, že obecný odkaz na obsah
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správního spisu je nepřípustný, v rozporu s § 68 odst. 3 s.ř. Avšak takováto vada založí odepření práva na
spravedlivý proces dle čl. 36 LZPS pouze tehdy, je-li tímto skutečně zasáhnuto do právního postavení
účastníka. Jestliže žalobce v průběhu správního řízení nijak fakticky nesporoval zjištěný skutkový stav
(shromažďovaní osobních údajů pacientů prostřednictvím sdělení lékáren centrálnímu úložišti), bylo by
zrušení rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost pouze z důvodu řádného nespecifikování konkrétního podkladu,
ze kterého žalovaný dovodil shromažďovaní osobních údajů žalovaným, vypjatým formalismem popírajícím
účel soudního přezkumu správního rozhodnutí. Přičemž nedostatek specifikace podkladu pro množství
odeslaných zpráv úložišti předseda žalovaného v odůvodnění v souladu odstranil, kdy uvedl rozhodný
podklad – sdělení s.r.o. AQUASOFT. Žalobce pomíjí, že předmětem soudního přezkumu je prvotně
rozhodnutí správního úřadu II.st. a že rozhodnutí správních úřadů v daném řízení tvoří jeden celek. Žalobní
bod o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí žalovaného I.st. je tímto principem silně popírán, jestliže tvrzenou
nepřezkoumatelnost odstranil předseda žalovaného v odůvodnění rozhodnutí o rozkladu. Již
z dvojnásobného rozsahu odůvodnění plyne, že rozhodnutí o rozkladu nespočívá v parafrázováním důvodů
rozhodnutí I.st. Odůvodnění rozhodnutí o rozkladu obsahuje úvahy, jimiž se předseda žalovaného řídil, tedy i
úvahu ohledně namítané ust. § 99 odst. 5 zákona o léčivech. Výslovně sice není specifikován podklad,
ze kterého dovodil zjištění o jednání žalobce (shromažďování osobních údajů v centrálním úložišti), avšak
jak výše uvedeno, žalobce takové jednání nijak nesporoval a z odůvodnění lze nepřímo dovodit, že daným
podkladem je pokyn žalobce LEK-13 a kontrolní protokol. Žalovaný k tomu přiléhavě uvádí, že přestože
dané žalobce žalovanému vytýká, konkrétní sporování skutkového zjištění neprovádí.
Řízení o kontrole, o pořádkové pokutě i o správním deliktu jsou na sobě nezávislá samostatná
správní řízení, ostatně proto bylo žalobci sděleno zahájení správního řízení o jeho deliktu, nikoli
pokračováno v řízení o kontrole. Jelikož skutková zjištění žalobce nesporoval ani v tomto soudním řízení, lze
mít za to, že žalovaný v souladu se zásadou materiální pravdy dle § 3 s.ř. zjistil dostatečně skutkový stav, o
němž nejsou důvodné pochybnosti. Přičemž žalobce nespecifikoval krom svých podání skutečný podklad ve
smyslu § 50 s.ř., jež by byl žalovaným opomenut. Žalobce má za to, že pokud je součástí správního spisu
jiný správní spis, je správní úřad povinen se vypořádat také s obsahem podání účastníka v tomto jiném
odlišném řízení (spisu). Podání účastníka v jiném řízení není podáním dle § 37 s.ř. ani návrhem dle § 50
odst. 1 s.ř., neboť nebylo adresováno správnímu úřadu v dané věci. Takové podání není ani okolností
svědčící ve prospěch účastníka ve smyslu § 50 odst. 3 s.ř., ostatně není ani podkladem, neboť neprokazuje
žádnou skutečnost, krom toho že bylo podáno. Dle § 36 odst. 1,2,3 s.ř. má účastník právo činit návrhy,
vyjádřit své stanovisko ve věci i k podkladům, nikoli však povinnost. Je zcela na účastníkovi, zda svá práva
využije či nikoli, oproti tomu je nepřípustně extenzivní výklad žalobce o povinnosti správního úřadu se
vypořádat s jakýmkoliv podáním účastníka, které je součástí správního spisu, ačkoliv bylo učiněno v odlišné
věci, jakkoli se dotýká věci rozhodné. Žalobce v prvostupňovém správním řízení neučinil žádné podání,
proto žalovaný v I.st. nebyl povinen dle § 68 odst. 3 s.ř. se vypořádat s neexistujícím podáním.
Rozsudkem NSS č.j. 2 As 47/2009 – 92 soud „ve vztahu k demonstrativnímu výčtu aspektů
závažnosti správního deliktu, kterými se má správní orgán zabývat, odkázal per analogiam na rozsudek
NSS, č. j. 6 As 34/2008 – 54, v němž se konstatuje, že obsahuje-li § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, pouze příkladný výčet hledisek, ke kterým je správní orgán při stanovení výše pokuty povinen
přihlédnout, pak takováto právní úprava váže správní orgán v tom směru, že právě těmito zákonnými
hledisky se musí zabývat vždy. Stěžovatelka je tudíž podle ustanovení § 8b odst. 2 zákona o regulaci
reklamy při určování výměry pokuty povinna vždy přihlédnout k závažnosti správního deliktu, tedy ke
způsobu jeho spáchání, jeho následkům a rovněž i k okolnostem, za nichž byl spáchán. Nadto může
přihlédnout i k jiným v úvahu přicházejícím kritériím, jsou-li svou povahou pro posouzení této otázky
relevantní“. Přičemž dle § 67 odst. 2 zákona o odpadu se při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k
závažnosti ohrožení životního prostředí, popřípadě k míře jeho poškození.
Dále NSS v rozsudku č.j. 2 As 58/2008 – 77 uvedl, že „..z ust. § 61 odst. 3 ZRTV je zřejmé, že se
jedná o výčet uzavřený, neboť se v nich nevyskytuje žádná klauzule (chybí pro demonstrativní výčet typická
slova jako „například“, „zejména“, „především“ apod.), z níž by bylo možno dovodit, že výčet je
demonstrativní. Při absenci výše uvedených slov je třeba vycházet z toho, že se jedná o ustanovení, na
jehož základě může správní orgán v rámci svého vrchnostenského postavení ukládat subjektům
soukromého práva pokuty. V takové situaci je ovšem nutno vyjít z čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod. Správní orgán je tedy přísně vázán zněním zákona a nemůže při ukládání pokut
přihlížet v neprospěch subjektu soukromého práva ke kritériím, která zákon nepředpokládá. Zdejší soud
připouští, že mohou existovat delikty, v jejichž případě nelze při rozhodování o výši pokuty za ně ukládané
zohlednit všechna zákonná kritéria. Tam, kde je zohlednit lze, je však správní orgán zohlednit musí. Správní
orgán si totiž v žádném případě nesmí kritéria vybírat dle své libovůle – to by totiž mohlo vést k tomu, že v
jednom případě zohlední všechna ta měřítka, která svědčí ve prospěch porušitele ustanovení ZRTV, zatímco
v jiném by postupoval právě naopak. Takový postup by pak byl v rozporu s § 2 odst. 4 správního řádu, dle
něhož správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem
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daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly
nedůvodné rozdíly. Pokud by si při stanovování výše pokuty správní orgán zákonná kritéria sám vybíral, pak
by svou správní úvahu fakticky absolutizoval. To by ovšem vedlo k naprostému popření hledisek, která
zákon stanovuje a která mají svůj smysl. Opětovně je tedy potřeba poukázat na čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2
odst. 2 Listiny základních práv a svobod“.
Dle § 46 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů při rozhodování o výši pokuty se přihlíží zejména
k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a k okolnostem, za nichž bylo
protiprávní jednání spácháno. Jelikož dané ustanovení obsahuje slovo „zejména“ jedná se o demonstrativní
výčet kritérií, ke kterým je povinen správní úřad při určení výše trestu přihlédnout (2 As 47/2009 – 92, 6 As
34/2008 – 54), ale může také přihlédnout i k jiným v úvahu přicházejícím kritériím, jsou-li svou povahou pro
posouzení této otázky relevantní (2 As 47/2009 – 92). Žalobce namítá, že žalovaný nepřihlédl ke všem
kritériím, a to výslovně k okolnostem údajného protiprávního jednání žalobce, kdy nepřihlédl k tomu, že sám
k jeho spáchání přispěl. Lze souhlasit se žalobcem, že stanovisko žalovaného je skutečností, jež lze
podřadit pod kritérium okolností deliktu a to kritérium ve prospěch žalobce (viz. výše). Žalovaný se sice
námitkou existence svého stanoviska zabýval, avšak pouze ve smyslu okolnosti vylučující vydání opačného
rozhodnutí, tedy ve své podstatě okolnosti vylučující protiprávnost jednání žalobce. Žalovaný se tedy
v rozporu s § 46 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů nezabýval kritériem okolností deliktního jednání
v celém jeho zjištěném rozsahu, tedy i s přihlédnutím k vydanému stanovisku zn. VER-6580/08-3/POT.
Opomenutím této rozhodné skutečnosti žalovaný porušil ust. § 2 odst. 4 s.ř., dle něhož správní orgán dbá,
aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu. Proto
soud rozhodnutí zrušil dle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s. pro uvedené podstatné porušení ustanovení o řízení (§
2 odst. 4 s.ř., § 46 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů). Správní úřad je povinen účastníkovi
v rozhodnutí osvětlit, jak zhodnotil každé kritérium i pokud určitá skutečnost není polehčující ani přitěžující
okolností. Dané plyne nejen ze zákonných náležitostí rozhodnutí dle § 68 odst. 3 s.ř., ale i ze zásady na
spravedlivý proces dle čl. 36 LZPS, neboť účastníkovi je jinak odepřeno právo proti neexistujícímu
stanovisku se bránit. Mlčení správního úřadu nelze vykládat hodnotově neutrálně, nýbrž jako vadu
spočívající v pominutí zákonného kritéria. Doba trvání protiprávního jednání žalobce sice plyne z výroku
rozhodnutí, ale z odůvodnění musí být zřejmé, v jaké intenzitě k této skutečnosti žalovaný přihlédl při určení
výši trestu. Předseda žalovaného ke kritériu doby uvedl, že nemělo polehčující ani přitěžující charakter.
Kritérium závažnosti však bylo hodnoceno pouze ve světle množství zaslaných údajů do centrálního
úložiště, nikoli ve světle zákonem chráněného zájmu, tedy následků rozhodnutí, jakkoli v souladu
s ohrožovací povahou deliktu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona o osobních údajů je delikt dokonán oproti
poruchovým deliktům již pouhým ohrožením hmotného předmětu deliktu – ochrany soukromí pacientů, jejich
osobních dat. Lze však přisvědčit žalobci, že rozsah odůvodnění výše trestu není přesvědčivý s ohledem na
výši uložené pokuty, a proto soud rozhodnutí zrušil také pro nepřezkoumatelnost dle § 76 odst. 1 písm. a)
s.ř.s. pro nedostatek důvodů spočívající v neúplném posouzení závažnosti deliktu nespecifikováním zásahu,
resp. ohrožení zákonem chráněných práv. Je na žalovaném, aby v novém rozhodnutí se pregnantněji
zabýval kritérii dle § 46 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, tedy i specifikací zásahu, zejména
s ohledem na povahu citlivých údajů. Dle soudu je nejen rozsah poskytnutých údajů, ale také jejich povaha
nejvýznamnějším kritériem pro uložení výše pokuty. Jakkoli měl dle tvrzení žalobce nový systém přinést
pacientům výhody a zjednodušení, ve vztahu k jednání správního úřadu nelze přihlížet k úmyslu úřadu,
neboť z povahy úřadu samého musí vždy jednat v souladu s veřejným zájmem. Dobrý úmysl správního
úřadu je tudíž předpokladem jeho jednání, jakkoli protiprávního, nemá proto povahu polehčující okolnosti.
Žalobce žalobní bod porušení zákazu dvojího přičítání izoloval pouze na delikt dle § 45 odst. 1
písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. Dle odůvodnění správních rozhodnutí měl žalobce překročit
oprávnění vyplývající ze zákona (str. 4 rozhodnutí I.s.t., str. 11 II.st.), v části o výši pokuty však žalovaný
uvádí, že žalobce nebyl vůbec oprávněn stanovit jím vymezené účely zpracování (str. 6 I.st.) a v rozhodnutí
II.st. uvádí, že žalobce překročil zákonné zmocnění (str. 17, 3. odst.). Odhlédnuto od tohoto rozporu
v právním hodnocení jednání žalobce se soud vycházeje z rozhodného rozhodnutí o rozkladu ztotožňuje se
žalobou. Zákonný prvek deliktu dle § 45 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů - překročení
oprávnění při stanovení účelu zpracování - byl předsedou žalovaného v rozporu se zákazem dvojího
přičítání zároveň považován za přitěžující kritérium. Rozpor mezi výkladem daného kritéria také utvrzuje
neurčitě formulovaná právní věta, kdy žalovaný opisem převzal úplné znění ust. § 45 odst. 1 písm. a) zákona
o ochraně osobních údajů, jakkoli se žalobce neměl dopustit takového jednání v celém rozsahu. Již užití
slova „nebo“ v popisu deliktu má vést správní úřad k řádné specifikaci aplikované části zákonného
ustanovení, aby odpovídala prokázanému protiprávnímu jednání účastníka. V souladu se zásadou určitosti
deliktu se účastník nemůže dopustit protiprávního jednání, být uznán vinným a potrestán za více deliktů
v eventuálním vztahu, nýbrž pouze v souběhu či výlučně jednoho typu deliktu. Žalobce však v tomto směru
žalobní bod o neurčitosti tzv. právní věty neformuloval, soud takto uvádí pouze v rámci tzv. obiter dictum.
Žalovaný v případě deliktu dle § 45 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů porušil zásadu
zákazu dvojího přičítání, založil tak nezákonnost nejen v části rozhodnutí o deliktu žalobce dle § 45 odst. 1
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písm. a) zákona, ale vzhledem k jednotě rozhodnutí o vině a trestu za více deliktů nezákonnost rozhodnutí
celého. Tudíž je také dán důvod pro zrušení rozhodnutí dle § 78 odst. 1 s.ř.s. pro nezákonnost spočívající v
porušení zákazu dvojího přičítání (NSS č.j. 4As 22/2005-68).
Deliktu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů se dopustí ten, kdo zpracovává
osobní údaje bez souhlasu subjektu. Žalovaný dovodil absenci zákonné výluky předchozího souhlasu
subjektu a neexistenci jakéhokoliv zákonného zmocnění ke zpracování osobních údajů považoval za
přitěžující okolnost. Žalovaný rozlišuje mezi překročením oprávnění a provedením zpracování bez
jakéhokoliv zákonného oprávnění. Obecně lze konstatovat, že společenská škodlivost (srovnej § 12 odst.
tr.z.), závažnost je nižší v případě překročení určitého oprávnění oproti jednání bez jakéhokoli zmocnění.
S přihlédnutím k zákonem chráněnému zájmu – ochraně osobních údajů se lze domnívat, že žalovaný za
překročení oprávnění považoval překročení oprávnění zpracování osobních údajů co do jejich rozsahu (dle
zákonného zmocnění zpracování některých osobních údajů) nebo působnosti zpracování (zmocnění
zpracování údajů pro určité oblasti činnosti subjektů nebo správců). Soud se ztotožňuje se žalovaným, že
rozlišení, zda jde o překročení existujícího zmocnění nebo o jednání bez jakékoliv zákonné opory, je
okolností, za které bylo protiprávní jednání spácháno, a tudíž je žalovaný povinen k ní přihlédnout dle § 46
odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, aniž by se jednalo o porušení zákazu dvojího přičítání. Neboť
přitěžující okolností nebyla neexistence souhlasu subjektu (zákonný znak deliktu), která bude dána jak
v případě překročení oprávnění tak protiprávního jednání bez oprávnění, ale intenzita vybočení z rámce
zákonného (ne)zmocnění. Na půdorysu takové úvahy však ve světle zákona o léčivech, a to ust. o
elektronickém receptu a centrálním úložišti, lze dojít k závěru, že žalobce překročil oprávnění ke zpracování
dat pacientů, jež však bylo omezeno pouze na elektronické recepty, nikoli že jednal „zcela mimo základní
ústavní limity“. Tudíž tato okolnost spáchání protiprávního jednání není dle soudu přitěžující okolností.
Žalovaný tudíž nesprávně vyhodnotil okolnost (ne)zákonného východiska jednání žalobce, jež zároveň
určuje kritérium závažnosti jednání. Nesprávné vyhodnocení závažnosti (okolností původu jednání) mělo
vliv na určení výše pokuty, proto tento nezákonný výklad žalovaného měl vliv na nezákonnost rozhodnutí
jako celku, a je tak dalším důvodem pro zrušení rozhodnutí žalovaného dle § 78 odst. 1 s.ř.s.
Podle § 120 odst. 3 tr. ř. výrok rozsudku, jímž se obviněný uznává vinným, musí přesně označovat
trestný čin, jehož se výrok týká, a to nejen zákonným pojmenováním a uvedením příslušného zákonného
ustanovení, nýbrž i uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i jiných skutečností, jichž je třeba
k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným, jakož i uvedením všech zákonných znaků, včetně těch,
které odůvodňují určitou trestní sazbu. Ve skutkové větě výrokové části rozsudku tudíž musí být popsány
všechny znaky skutkové podstaty daného trestného činu, a to slovním vyjádřením všech okolností, které v
konkrétním případě vytváří znaky tohoto trestného činu. Popis skutku proto nemůže být libovolný, ale musí
vyjadřovat všechny skutečnosti významné pro právní kvalifikaci. Nestačí proto, aby se soud při popisu
jednání obviněného omezil, byť jen v některých směrech, na citaci těchto zákonných znaků, neboť taková
citace tvoří tzv. právní větu rozsudku (srov. č. 43/1999-I Sb. rozh. tr.). Zásady trestního práva platí obdobně
pro správní trestání.
Žalobní bod o nepřezkoumatelnosti je důvodný v rozsahu rozporu vymezení deliktu v tzv. skutkové
větě, ve které ohledně všech deliktů, tedy i deliktu dle § 45 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních
údajů žalovaný vymezil dobu trvání protiprávního jednání na období 1-9/2009, ačkoliv dle odůvodnění byl
účel sběru a zpracování stanoven pokynem LEK-13, který však nabyl účinnosti teprve 1.5.2009. Odůvodnění
i skutkové zjištění je tak v rozporu s vymezeným protiprávním jednáním žalobce ohledně deliktu dle § 45
odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů ve skutkové větě, jestliže účel byl stanoven teprve od
1.5., tudíž je dána nepřezkoumatelnost rozhodnutí žalovaného nejen ohledně tohoto deliktu, ale i celého
rozhodnutí, neboť výrok o vině i trestu byl vydán jeden v souladu se zásadou jednoty viny a trestu v případě
souběhu deliktů.
Ředitel žalovaného v odvolacím řízení danou vadu neodstranil, proto jde vada
nepřezkoumatelnosti i k tíži rozhodnutí o rozkladu. Rozpor skutkové věty a odůvodnění se však netýká
ostatních deliktů, neboť shromažďování dat z lékáren mělo probíhat již od ledna, nikoli až na základě pokynu
LEK-13 od května, přičemž žalobce dané nepopírá. Přesto pro jednotu viny a trestu je daná vada důvodem
pro zrušení rozhodnutí žalovaného pro nepřezkoumatelnost dle § 776 odst. 1 písm. a) s.ř.s.
Zákon o ochraně osobních údajů odlišuje mezi osobními údaji a citlivými osobními údaji (§ 4 písm. a,
b), čemuž také odpovídá rozlišení deliktů dle § 45 odst. 1 písm. e) a dle odst. 2 písm. b), je ve vtahu
speciality a zákon za něj ukládá dvojnásobnou sankci. Ust. § 45 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních
údajů neobsahuje odkaz na § 9 zákona, takto činí pouze ust. § 45 odst. 2 písm. b) zákona. Žalovaný řádně
zhodnotil skutečnost dotčení citlivých údajů jako přitěžující okolnost, aniž by porušil zákaz dvojího přičítání,
jestliže nedovodil deliktní odpovědnost žalobce dle § 45 odst. 2 písm. b) zákona.
Jelikož soud napadené rozhodnutí zrušil krom jiného pro nezákonnost dle § 78 odst. 1 s.ř.s. z
důvodu nerespektování zásady subsidiarity skutkových podstat deliktů a dle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s. pro
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podstatné porušení ustanovení o správním řízení (§ 2 odst. 4 s.ř.) spočívající v nepřihlédnutí k předchozímu
stanovisku žalovaného, nezabýval se nadále otázkou nepřiměřenosti výše uložené pokuty, jakkoli označil
stanovisko žalovaného ze dne 15.12.2008 za okolnost polehčující, nikoli však významnou, neboť žalobce
počal ve svém protiprávním jednání bez ohledu na dané stanovisko. Ve vztahu k namítané výši pokuty
v případě Komerční pojišťovny s výhradou neznalosti okolností dané věci konstatovat, že jde o povahově
odlišný skutek – odcizení dat, jež nelze považovat za rozhodné kritérium pro určení výše pokuty žalobci
v této věci.
Rozhodnutí obou správních rozhodnutí je stiženo stejnou nezákonností,
obou správních úřadů dle § 78 odst. 1, 3 s.ř.s. zrušil.

proto soud rozhodnutí

Žalobce měl ve věci úspěch, avšak žádné náklady mu nevznikly, proto soud rozhodl o nákladech, jak
ve výroku II uvedeno.
Poučení: Proti rozsudku lze podat ve lhůtě dvou (2) týdnů po doručení rozhodnutí kasační stížnost za
podmínek ust. § 102 a násl. s.ř.s., a to k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím soudu podepsaného.
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 (ust. § 105 odst. 2 s.ř.s.).
V Praze dne 29.června 2011
Mgr. Aleš Sabol v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Sylvie Kosková

