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ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly
Cháberové a soudkyň JUDr. Naděždy Treschlové a JUDr. Dany Černé v právní věci žalobce:
Státní tiskárna cenin, státní podnik, IČ: 00001279, se sídlem Praha 1, Růžová 6,
zastoupen JUDr. Josefem Hlaváčem, advokátem se sídlem Martinská 8, Plzeň, proti
žalovanému: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, o
žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 23.dubna 2008 zn.
PRÁV-2316/07-29,
takto:
I.
II.

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

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu pro
ochranu osobních údajů ze dne 23.dubna 2008 zn. PRÁV-2316/07-29, kterým byl zamítnut
jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů zn. CPR-4174/07-35 ze dne
5.října 2007 , ve věci zpracování osobních údajů zaměstnanců a dalších osob shromážděných
prostřednictvím kamerového systému a osobních údajů zaměstnanců zpracovávaných
prostřednictvím uchovávaných fotografií.
V žalobě namítal, že v případě jeho sankcionování za údajné porušení povinností
zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektů, správní orgán nesprávně vyhodnotil
důkazy a nesprávně právně posoudil výjimky stanovené zákonem, čímž porušil subjektivní
veřejné právo žalobce na ochranu vlastnického práva ve smyslu čl. 11 Listiny základních práv
a svobod a veřejný zájem České republiky. Nesprávně posoudil stanovený účel vnitřního
kamerového systému , který měl zabránit porušení zásad bezpečnosti ochrany výroby a
provádět kontrolu plnění výkonových norem a prostojů, když je nepodřadil jako jiné účely
pod § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a změně některých
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zákonů , ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon č. 101/2000 Sb.). Žalobce namítal, že
bezpečnostní ochrana výroby, plnění výkonových norem, porušování předpisů a prevence
trestné činnosti spolu vzájemně souvisí. Všechny účely použití kamerového systému sledují
dodržení řádné činnosti žalobce, jakékoli nesplnění účelu může znamenat ohrožení řádného
tisku cenin. Účel plnění výkonových norem, potvrzení poruch a prostojů byl správním úřadem
terminologicky nesprávně vyložen, poněvadž se jedná o dodržování technologických postupů
a procedur tisku cenin a jde tak o ochranu hospodářského zájmu žalobce i veřejného zájmu,
jehož cílem je zabránění padělání cenin vyráběných žalobcem. Tento účel sám o sobě je třeba
subsumovat pod § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Nejedná se tedy o nepřiměřený
zásah do práv zaměstnanců, nýbrž o odůvodněnou ochranu cenin, bankovek, poukázek a
jiných důležitých státních dokumentů. Úřad opomíjí skutečnost, že všem zaměstnancům je
známo, že jsou na pracovišti umístěny kamery, a to na viditelných místech. Každý
zaměstnanec je před podpisem pracovní smlouvy, resp. před nástupem do zaměstnání,
seznámen s organizačním řádem, který výslovně upravoval a upravuje kamerový dozor. Při
vzniku pracovního poměru dává zaměstnanec minimálně konkludentní souhlas se
zpracováním osobních údajů pomocí kamerového systému. Užití kamer bylo a je součástí
organizačního řádu. Zaměstnanci pobírají měsíční příplatek za ztížené pracovní prostředí,
který kompenzuje i pohyb v prostředí, které je předmětem zvýšených bezpečnostních
opatření, tedy i kamerového systému, který slouží ke zvýšení ochrany majetku. Kamery
nejsou umístěny v místech, kde by nepřiměřeně zasahovaly do soukromé sféry zaměstnanců,
jako např. na toaletách a v kancelářích, nýbrž jsou pouze v prostorách, kde se vyrábějí
ceniny, které jsou předmětem primární ochrany. Nenacházejí se ani ve skladech nebo na
chodbách a z tohoto pohledu je splněna podmínka ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona č.
101/2000 Sb. a nedochází tak k nepřiměřenému zásahu do soukromí zaměstnanců. Je však
nutno chránit vlastnické právo státu a veřejný zájem na řádném tisku cenin. Žalobce trval na
svém názoru, že v daném případě je nutno vždy aplikovat při užívání bezpečnostních kamer §
3 odst. 6 písm. c), e), f) zákona č. 101/2000 Sb.. Žalobce, jakožto státní podnik, má dle
zřizovací listiny a zápisu v obchodním rejstříku hlavní předmět činnosti přípravu a tisk
bankovek, cenin, cenných papírů, státních dokumentů a dokladů, státních důležitých
tiskopisů, které vyžadují ochranu před zneužitím. Již ze samotné povahy žalobcových
činností vyplývá významný hospodářský zájem České republiky, včetně významného
finančního zájmu.Žalobce vyrábí bankovky, ceniny s vysokou nominální hodnotou, osobní
doklady ČR s působností v EU, přičemž 94 % výroby tvoří tisk bankovek, cenin a dokladů.
Touto skutečností se však správní orgán vůbec nezabýval, i když je to dostačující předpoklad
k aplikaci výjimky po dobu 24 hodin a po celý kalendářní rok, jelikož k plnění účelu ochrany
těchto cenin dochází i v době, kdy nejsou vyráběny. V průběhu intervalu, kdy nedochází např.
k tisku bankovek, může reálně dojít ke vzniku skutečností, které ohrozí ochranu bankovek, k
jejich poškozování, k manipulaci se zařízením za účelem trestné činnosti apod. K odcizení
bankovek může dojít reálně i v době, kdy se bankovky v prostorách netisknou, a proto účel
ochrany bankovek je kamerami plněn po dobu 24 hodin, po celý rok. Úvaha Úřadu, že by
měly být kamery vypnuty v době, kdy se netisknou bankovky, ale jízdenky nebo stravenky, je
nesprávným výkladem. Aplikaci výjimky nelze s ohledem na shora uvedený objem cenin
zužovat pouze na dobu, kdy dochází k vlastní výrobě bankovek, když s ohledem na význam
hospodářského zájmu je přiměřená ochrana kamerovým systémem nutná nepřetržitě.Důsledné
oddělování těchto časových intervalů by znamenalo pro žalobce vznik rizika při zajištění
ochrany cenin, které na něm nelze spravedlivě požadovat. Zaměstnanci mohou svým
protiprávním jednáním ohrozit tisk a ochranu cenin, když budou vědět, kdy jsou kamery
vypnuty. Použití kamerového systému je odůvodněno i ochranou osobních údajů, poněvadž
jsou v tiskárně tisknuty také osobní doklady. Pokud by zaměstnanci mohli udělovat či
neudělovat souhlas s použitím kamer, došlo by tak k porušení povinnosti žalobce ve smyslu §
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13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost správce přijmout taková opatření, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému a nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně,
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož
i k jinému zneužití. Pokud se žalovaný omezil při zkoumání výjimky hospodářského zájmu
dle § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. jen na dobu provádění kontroly, kdy byly tisknuty
stravenky a jízdenky, žalobce namítl, že stravenky jsou také ceninou a i tisk stravenek je
nutno podřadit pod hospodářský zájem České republiky, protože stravenky jsou rozšířeným
platidlem, které plní funkci peněz. Jejich padělání, odcizení nebo chybná výroba může ohrozit
hospodářský zájem státu. Sám žalovaný zaslal žalobci prostřednictvím registračního oddělení
stanovisko, že se na zpracovávání osobních údajů vztahuje výjimka dle § 18 odst. 1 písm. b)
zákona č. 101/2000 Sb., a proto z tohoto důvodu nebylo přistoupeno k registraci. Toto
stanovisko je pak v rozporu s konečným rozhodnutím žalovaného. Úřad nejprve podřadil
zpracovávání osobních údajů pod agendu stanovenou zvláštním předpisem a pak došlo ke
změně jeho postoje. Ohledně povinnosti dodržovat zákonná ustanovení při zpracování
osobních údajů a bez zbytečného odkladu o tom informovat subjekt údajů, žalobce odkázal
na nutnost aplikace výjimky, a to po celou dobu provozu, resp. po dobu 24 hodin po celý rok.
K porušení povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., která měla být dle
žalovaného údajně porušena tím, že v místnosti mistrů byly uloženy přepisy kamerových
záznamů takovým způsobem, že byly přístupné ostatním zaměstnancům, kteří k nim přístup
mít neměli, žalobce uvedl, že žalovaným došlo k nesprávnému hodnocení důkazů a výkladů
shora uvedené povinnosti.. Ohledně povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č.
101/2000 Sb., tedy povinnosti správce shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze
stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, žalobce odkázal
na nutnost aplikace výjimky po celou dobu provozu, resp. po dobu 24 hodin po celý rok.
Ohledně údajného porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000
Sb., tedy povinnosti uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná k účelu
jejich zpracování, žalobce trval opět na tom, že je nutno aplikovat uvedenou výjimku po celou
dobu provozu, resp. po dobu 24 hodin po celý rok. Ohledně fotografií, které jsou vlepeny do
osobního dotazníku a evidenčního lístku, bylo shledáno žalovaným porušení zákona , protože
žalovaný nepřihlédl k tvrzené a prokázané skutečnosti, že evidenční lístek zaměstnance je
veden úsekem bezpečnosti jako samostatná agenda pro potřeby krizového řízení a vedle
fotografie obsahuje další údaje rozhodné pro zařazení zaměstnance. Účelem vedení fotografií
zaměstnanců je zajištění bezpečnosti a zejména ochrana významného hospodářského zájmu
České republiky a Evropské unie. Žalobce trval na nutnosti aplikace § 3 odst. 6 písm. e) a f)
zákona č. 101/2000 Sb. S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhl zrušení žalobou
napadené rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.
K žalobě se vyjádřil žalovaný a uvedl, že žaloba je nedůvodná a založená na mylném
hodnocení skutkového i právního stavu. Argumenty žalobního návrhu jsou téměř totožné
s argumenty rozkladu, s nimiž se předseda Úřadu plně vypořádal v žalobou napadeném
rozhodnutí ze dne 23.4.2008. Žalobce jako správce osobních údajů prostřednictvím vnitřního
kamerového systému ve svém výrobním závodě III zpracovával osobní údaje zaměstnanců
bez jejich souhlasu, nestanovil dobu uchovávání těchto údajů a uchovával je v řádu měsíců.
V souvislosti s tím neposkytl zaměstnancům, jako nositelům údajů, potřebné informace o
zpracování jejich osobních údajů, uchovával tyto údaje nedostatečně zabezpečené (přístupné
zaměstnancům), nadbytečně zpracovával osobní údaje formou fotografie zaměstnanců (do
osobního dotazníku a evidenčního lístku) a nesplnil zákonnou oznamovací povinnost ve
vztahu k žalovanému. Aplikaci výjimky ze zákonných povinností při zpracování osobních
údajů spojuje zákon výslovně s povinnostmi správce údajů stanovených zvláštními zákony.
Žalobce nedoložil existenci takového zákona ve vztahu ke své činnosti, pouze tvrdil, že byl
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zřízen podle zákona o státním podniku a uvedl předměty své činnosti podle zřizovací listiny.
Žalovaný uvedl, že aplikace ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. je možná pouze
v případě, že správce skutečně vykonává činnost, spadající pod některou z taxativně
stanovených výjimek. Žalobce však takovou činnost v době kontroly nevykonával. Mezi
utajovanými skutečnostmi jsou jako vyhrazené zařazeny některé produkty žalobce a ten se
proto odvolával na zákona č. 412/2005 Sb. a vládní nařízení 522/2005 Sb.. To však
neodůvodňuje ochranu výroby kamerovým systémem, jehož parametry a způsob využití
představují porušení zákona o ochraně osobních údajů. Je zřejmé, že zaměstnancům
s přístupem do sledovaných prostor jsou zajišťovací prvky produktů známy, a proto by
ochrana měla spočívat ve znemožnění přístupu neoprávněným osobám. Žalobce dále tvrdil, že
použití kamerového systému je odůvodněno ochranou osobních údajů, neboť tiskne i osobní
doklady. K tomu žalovaný uvedl, že správní orgán nesankcionoval používání vnitřního
kamerového systému, ale porušení zákonných povinností při jeho používání ze strany
žalobce. Porušování zákona o ochraně osobních údajů nemůže být podle názoru žalovaného
odůvodňováno ochranou osobních údajů. Účel zpracování, tedy tisk cenin, končí okamžikem
jejich vyexpedování žalobcem. Z toho důvodu žalovaný trval na tom, že není důvod pro
mnohaměsíční uchovávání záznamů a tím i získaných osobních údajů, které je zřejmým
překročením rámce i účelu jejich zpracování. Žalobce dále nijak nevysvětlil, proč porušil
zákonnou povinnost podle § 13 odst. 1 citovaného zákona, tedy povinnost přijmout taková
opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému a nahodilému přístupu k osobním údajům.
Prokazatelně uchovával tyto údaje nepřiměřeně dlouhou dobu a měl je nedostatečně zajištěné
na nezabezpečeném místě. Žalobce dále nesplnil oznamovací povinnost, kterou mu ukládá
ustanovení 16 citovaného zákona, jeho odkaz na ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) citovaného
zákona není případný .Argument ohledně používání získaných fotografií zaměstnanců je
nekonkrétní a není z něj zřejmé, k čemu je žalobce používá, či hodlá použít a za jakým
účelem je uchovává. Pokud jde o výši uložené pokuty, postupoval žalovaný v souladu
s požadavky § 46 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zvážil
povahu, závažnost, způsob jednání, míru zavinění a následky protiprávního jednání žalobce.
Výše sankce odpovídá především rozsahu a počtu získaných osobních údajů a také době jejich
reálného uchovávání a způsobu jejich zabezpečení žalobcem. S ohledem na zákonné limity
byla však i přes uvedenou závažnost jednání žalobce uložena sankce při dolní hranici zákonné
sazby. Vzhledem k výše uvedenému žalovaný navrhl, aby byla žaloba zamítnuta jako
nedůvodná.
Při ústním jednání zástupce žalobce s odkazem na žalobní body zdůraznil, že pro
posouzení dané věci je podstatné , zda na žalobce dopadá výjimka vyplývající z § 3 odst. 6
písm. c), e) a f), a to po celou dobu jeho činnosti, s odkazem na charakter činnosti. Zdůraznil,
že žalobce je subjektem krizové infrastruktury, že zpracovává ceniny, případně i další doklady
(např. občanské průkazy s ochrannými prvky), z čehož vyplývá, že se na něj vztahuje zákon o
utajovaných skutečnostech. Na žalobce také dopadá výjimka z důvodů významného
hospodářského a finančního zájmu České republiky, právě s ohledem na charakter a druh
zpracovávaných tiskovin. Za této situace nelze vyvozovat porušení povinností zákona č.
101/2000 Sb. pro určitý druh výroby v době kontroly. Za této situace žalovaný pochybil,
jestliže sankci ukládal za porušení § 5, případně za porušení § 11, neboť tato ustanovení právě
z důvodů uvedených v § 3 odst. 6 se na činnost žalobce vůbec nevztahují.
Pokud se jedná o vytýkané porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., zástupce
žalobce poukázal na to, že porušení povinnosti se nedopustila organizace, ale naopak její
zaměstnanec, který materiály získané neoprávněně dále použil. Do místnosti, kde byly osobní
údaje uchovávány, nemají přístup cizí osoby, pouze zaměstnanci, u kterých se předpokládá
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řádné chování. Pokud se jedná o vytýkané porušení ustanovení § 16 odst. 1, zde rovněž
nemohlo dojít k porušení tohoto ustanovení s ohledem na ustanovení § 18 odst. 1 písm. v)
uvedeného zákona. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že i při tisku občanských průkazů jsou
používány zvláštní prvky, upravené ve zvláštním předpise, tj. v předpise o občanských
průkazech.
Vyžadování více fotografií a jejich uchovávání v personálních spisech také odpovídá
účelu a charakteru ochrany, neboť pro zjištění vztahující se k bankovkám je potřebné a
vhodné, aby bylo zdokumentováno, kteří zaměstnanci se pohybovali v prostoru výrobních
závodů a jak vypadali , což může napomoci při prověřování podezření z trestné činnosti.
Z důvodů uvedených v žalobě zástupce žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí
zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení .
Zástupce žalovaného s odkazem na odůvodnění napadeného rozhodnutí a na vyjádření
k žalobě zdůraznil, že aplikace ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. vždy souvisí
s hodnocením toho, pro jaký účel byly osobní údaje zpracovávány. V daném případě bylo
kontrolou zjištěno, že žalobcem byly osobní údaje zpracovávány pro účel, který
nekoresponduje účelu vyplývajícímu z § 3 odst. 6 zákona. Žalobce se sám dostával do
rozporu ve svých tvrzeních v rámci správního řízení, když se domáhal aplikace § 3 odst. 6
zákona č. 101/2000 Sb. , a dále argumentoval i skutečnostmi vztahujícími se k § 5 odst. 2
písm. e) tohoto zákona. Pokud by bylo na místě jeho tvrzení o správnosti použití ustanovení
§ 3 odst. 6, potom by se musel dovolávat výjimky vyplývající z § 5 odst. 2 písm. a) zákona. Je
potřebné projednávanou věc hodnotit z hlediska dodržení proporcionality mezi zájmem na
ochraně osobních údajů a na ochraně výroby předmětných cenin a bankovek. Dle názoru
žalovaného je třeba přihlédnout i k příslušným ustanovením Ústavy a Listiny, ve kterých je
zdůrazňován význam ochrany osobnosti a soukromí. Pokud se jedná o informování
zaměstnanců o nepřetržitém monitorování, zástupce žalovaného zdůraznil, že prostor byl
monitorován prostřednictvím velkého počtu kamer (47) a po dobu 24 hodin. Žalobce neměl
určenou ani dobu, po kterou bude takto pořízené záznamy uchovávat, ta byla stanovena
nahodile, neboť vycházela z kapacity paměti používaného zařízení. Nesplnění povinnosti
informovat o pořizování závěrů, bylo jednoznačně prokázáno, a to jak ve vztahu
k zaměstnancům, tak zejména ve vztahu ke třetím osobám, kdy se tyto nemohly žádným
způsobem seznámit s tím, že jsou snímány kamerami. Udělení souhlasu údajně konkludentní
formou nelze v daném případě připustit. Pokud se jedná o zaměstnance, zástupce žalovaného
poukázal na ustanovení § 316 zákoníku práce a na další ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,
ze kterých je třeba dovodit, že souhlas zaměstnanců musí být určitým způsobem
kvalifikovaný, tzn. , že zaměstnanci musí být seznámeni s tím, v jakém rozsahu je sledování
prováděno. Význam proporcionality je pak zakotven v § 5 odst. 2 písm. e), kdy je třeba vždy
záležitost hodnotit i z hlediska věty za středníkem.
Pokud žalobce uvedl, že zaměstnanci pobírají příplatky za práci v daném prostředí,
k tomu zástupce žalovaného poukázal na § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve kterém je
stanoveno, kdy dochází k vyplacení příplatků za ztížené pracovní prostředí. Z tohoto
ustanovení nevyplývá, že by příplatek příslušel za práci na pracovištích, která jsou
monitorována kamerami. Pokud se jedná o nedostatečné zabezpečení záznamů obsahujících
osobní údaje, zástupce žalovaného uvedl, že porušení § 13 odst. 1 zákona č. 100/2000 Sb. je
ohrožovacím deliktem, pro uložení sankce má význam i liberační ustanovení v § 46 odst. 1
téhož zákona. Správce musí vždy vymezit okruh osob, které mají přístup ke zpracovaným
osobním údajům a které s nimi mohou nakládat. Jestliže dojde k situaci, kdy s takovými údaji
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může nakládat i jiná osoba, je jednoznačně prokázáno, že nelze využít liberačního důvodu a je
zde na místě uložení sankce za porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb..
Pokud se jedná o využívání fotografií do personálních spisů, zástupce žalovaného
poukázal na ustanovení § 312 odst. 1 zákoníku práce . V daném případě bylo využívání
fotografií do personálních spisů nadbytečné a neodůvodněné. Zástupce žalovaného s odkazem
na stanovená kritéria pro ukládání sankcí dovodil, že sankce byla uložena v přiměřené výši.
Navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.
Správní spis, který byl soudu předložen, obsahuje kontrolní protokol ze dne
15.11.2006 č.j. 14642/06OOÚ, ze kterého vyplývá, že byl hodnocen zjm. vnitřní kamerový
systém v závodě žalobce. U vnějšího kamerového systému kontrolní orgán konstatoval
porušení povinností stanovených v § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 100/200 Sb. , v zabezpečení
kamerových záznamů a přetisků z kamerových záznamů, konstatoval kontrolní orgán
porušení povinnosti § 13 odst. 1 zákona. U využití fotografií zaměstnanců zjistil porušení
povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) zákona.. V registraci údajů zjistil porušení
povinnosti stanovené v § 16 odst. 1 zákona. Závěrem kontrolní orgán konstatoval, že v rámci
zpracování osobních údajů zaměstnanců žalobce výrobního závodu III došlo k porušení
ustanovení § 5 odst. 1 písm. d), § 5 odst. 1 písm. e) a § 5 odst. 2, § 11 odst. 1 a 2 a § 13 odst. 1
a § 16 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Ke kontrolní zprávě podal žalobce dne 20.prosince 2006 námitky, ve kterých uvedl, že
Státní tiskárna cenin je významný celospolečenský a veřejně prospěšný závod, který tiskne
vedle bankovek, dokladů, cenin také dokumenty České republiky s působností v Evropské
unii a má povinnost chránit oprávněné zájmy České republiky i Evropské unie. Jedná se o
subjekt kritické infrastruktury celostátního významu. Státní tiskárna cenin při ochraně svých
produktů používá speciální ochranné prvky, které podléhají režimu utajovaných informací ve
smyslu zákona 412/2005 Sb. Výrobní závod Státní tiskárny cenin podléhá režimu budov, do
kterých nemá veřejnost přístup, a pohyb jiných osob než zaměstnanců ve vnitřních prostorách
není s ohledem na shora uvedené skutečnosti možný bez doprovodu, vstup je povolen jen na
základě zvláštního povolení a výrobní prostory mají statut bezpečnostních režimových zón
s omezeným režimem vstupu i pro zaměstnance. Pro zajištění těchto oprávněných zájmů a
ochrany majetku státu, s nímž Státní tiskárna cenin hospodaří, potom využívá žalobce
technických prostředků ochrany svých výrobních závodů. Mezi ně patří vnější a vnitřní
průmyslové televize. Primárně televizní okruhy sledují procesy ochrany budov, výrobní
procesy a jejich jednotlivé fáze, nikoli osobní údaje. Státní tiskárna cenin nepovažuje výrobní
prostory bezpečnostních režimových zón ,vstupy do těchto zón a důležité koridory za místa,
která by měla požívat ochrany soukromí. Ochrana soukromí zaměstnanců Státní tiskárny
cenin je v dostatečné míře zajištěna v místnostech k tomuto účelu zřízených, šatny, kuchyňky
na pracovišti, jídelny, kantýny, sociální zařízení. O používání systému průmyslové televize,
včetně toho, že jsou sledováni i zaznamenáváni, o tom jsou zaměstnanci žalobce dostatečně
informováni, a to z organizačního řádu, z postupu pro zabezpečení kontroly výroby bankovek
a cenin vyráběných v tiskárně a ze směrnice o zásadách pro přiznání krácení nebo odejmutí
zvláštního příplatku. Každý záznam z kamery je ukládán jako doklad vztahující se ke
konkrétní zakázce a není vedena žádná evidence vztahující se k osobám, ale ke skutku.
V současné době má žalobce k dispozici novou podobu prohlášení o poučení zaměstnance,
jehož součástí je výslovný souhlas zaměstnance se sledováním a ukládáním kamerových
záznamů. K otázce fotografií zaměstnanců žalobce namítal, že evidenční lístek zaměstnance
je veden úsekem bezpečnosti závodu, jako samostatná agenda pro potřeby krizového řízení a

pokračování

7

6Ca 227/2008

vedle fotografie obsahuje i další údaje rozhodné pro zařazení zaměstnance do krizových plánů
Státní tiskárny cenin.
Na základě zprávy o kontrole vydal Úřad pro ochranu osobních údajů dne 5.října 2007
, zn. SPR-4174/07-35 rozhodnutí o uložení pokuty, ve kterém uvedl, že je prokázáno, že
žalobce jako správce osobních údajů podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.,
prostřednictvím vnitřního kamerového systému ve výrobním závodě III zpracovával a
uchovával osobní údaje svých zaměstnanců za účelem zjištění porušení zásad bezpečnostní
ochrany výroby a kontroly plnění výkonových norem, potvrzení poruch a prostojů bez jejich
souhlasu. Nestanovil dobu uchovávání pořízených záznamů, které fakticky uchovával po
dobu několika měsíců. V souvislosti s provozováním vnitřního i vnějšího kamerového
systému ve výrobním závodě III neposkytl subjektům údajů informace o zpracování osobních
údajů; uchovával osobní údaje uvedené ve „vyhodnocení kamerového záznamu ze dne
5.3.2005“ v plastovém pořadači v místnosti mistrů, kde byly ostatním zaměstnancům
přístupné i po dobu nepřítomnosti mistrů; pro účely personální evidence ve výrobním závodě
III zpracovával jako nadbytečný osobní údaj získaný prostřednictvím fotografie zaměstnanců
vlepené do osobního dotazníku a evidenčního lístku; a jako správce osobních údajů nesplnil
ve vztahu ke zpracování osobních údajů kamerovým systémem ve výrobním závodě III
oznamovací povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů, čímž porušil povinnost
stanovenou v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost zpracovávat osobní údaje
pouze se souhlasem subjektů údajů nebo v případě naplnění některé z výjimek uvedených
v písmenech a) až g) tohoto ustanovení.
Porušil tak povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., tedy
povinnost uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich
zpracování.
Povinnost stanovenou v § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost správce
při shromažďování osobních údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou
osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu
mohou být osobní údaje zpřístupněny, přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních
údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
Povinnost stanovenou v § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost při
zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. bez zbytečného
odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho osobních údajů.
Povinnost stanovenou v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost správce
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.
Povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost
správce shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
Povinnost stanovenou v § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost toho, kdo
hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje, tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu pro
ochranu osobních údajů před zpracováním osobních údajů.
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Tím spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm e) zákona č. 101/2000 Sb., neboť
zpracovával osobní údaje bez souhlasu subjektů údajů mimo případy uvedené v zákoně, dále
správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., neboť uchovával osobní
údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování, dále správní delikt podle § 45 odst. 1
písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., neboť neposkytl subjektu údajů informace v rozsahu nebo
zákonem stanoveným způsobem, dále správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č.
101/2000 Sb., neboť nepřijal nebo neprovedl opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování
osobních údajů, dále správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., neboť
shromažďoval nebo zpracovával osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá
stanovenému účelu, a dále správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. i) zákona č. 101/2000 Sb.,
neboť nesplnil oznamovací povinnost podle tohoto zákona, za což se mu ukládá v souladu s §
45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. pokuta ve výši 200.000,- Kč.
V odůvodnění tohoto rozhodnutí o uložení pokuty je uvedeno, že na základě kontroly
a kontrolního protokolu ze dne 15.listopadu 2006 bylo zjištěno, že žalobce provozoval do
ukončení kontroly ve výrobním závodě III kamerový systém tvořený 47 kamerami, přičemž
vnitřní kamerový systém shromažďoval osobní údaje (pořizoval záznam zaměstnanců za
účelem zjištění porušení zásad bezpečnosti ochrany výroby vyplývající ze směrnice pro
zajištění ceninové výroby, která stanovuje zásady a organizaci bezpečnostních opatření,
organizace a zabezpečení kontroly, základní povinnosti a odpovědnost pracovníků na
příslušných zaměstnaneckých pozicích, režimy trezoru, pravidla výkonu bezpečnostního
dozoru, pravidla vedení evidence apod.), přičemž kamerový systém v této souvislosti a jeho
podmínky užívání a jeho nasazení nejsou nijak vymezeny. Žalobce přitom nedisponoval
souhlasem subjektu údajů, tedy svých zaměstnanců, s tímto zpracováním jejich osobních
údajů. Dále z kontrolního protokolu vyplývá, že pořízený kamerový záznam žalobce
uchovával po dobu, která je závislá na kapacitě pevného disku počítače, tedy že neměl přesně
stanovenou dobu uchovávání záznamu a faktický záznam uchovával po dobu řady měsíců,
dále z kontrolního protokolu vyplynulo, že žalobce nesplnil povinnost informovat subjekty
údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým
způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny a tím
došlo tedy k porušení § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o povinnosti informovat subjekt údajů o
zpracování jeho osobních údajů. V době provádění kontroly neměl žalobce u Úřadu pro
ochranu osobních údajů zaregistrováno zpracování osobních údajů formou shromažďování a
dalšího zpracování kamerových záznamů. Podkladem bylo vyhodnocení kamerového
záznamu ze dne 5.března 2005, který obsahoval osobní údaje 3 zaměstnanců, přičemž tento
záznam byl uložen v plastovém pořadači v místnosti mistrů, kde k němu měli přístup i ostatní
zaměstnanci, neboť místnost mistrů je volně přístupná i v době jejich nepřítomnosti. Dále
žalobce shromažďoval od svých zaměstnanců 3 kusy fotografií, přičemž jednu využíval pro
účel seznámení pracovníků bezpečnostních režimových zón s podobou nového zaměstnance,
a to formou krátkodobé vývěsky pro případnou identifikaci nepovolané osoby. Další
fotografii vylepoval účastník řízení do osobního dotazníku zaměstnance a další do
evidenčního lístku, oboje za účelem vedení personální evidence. K námitkám žalobce proti
kontrolnímu protokolu správní orgán uvedl, že je nepopiratelné, že žalobce je ve smyslu § 4
písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím
záznamu z kamerového systému.
Na provozovatele kamerového systému se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb. za
předpokladu, že systematicky zpracovává získané informace ve smyslu ustanovení § 4 písm.
e) zákona č. 101/2000 Sb. Podle názoru správního orgánu je tomu tak vždy, když je kamerový
systém vybaven záznamovým zařízením, neboť v takovém případě dochází k systematickému
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shromažďování snímků osob nacházejících se v určitém časovém úseku v monitorovaném
prostoru. Jednou ze základních povinností správce osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb. je povinnost vyjádřená v § 5 odst. 2 tohoto zákona, tedy povinnost zpracovávat osobní
údaje zásadně pouze se souhlasem subjektů údajů, tj. osob, o jejichž údaje se jedná. Bez
takového souhlasu je možno osobní údaje zpracovávat pouze v případech stanovených
zákonem č. 101/2000 Sb. taxativně vyjmenovaných v § 5 odst. 2 písm. a) až g). V případě
žalobce je nutno rozlišit čtyři jím uvedené účely zpracování z hlediska dodržení povinnosti
podle § 5 odst. 2 zákona. V případě účelu zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany při
práci a protipožárních předpisů a účelu odhalení spáchání trestného činu dospěl správní orgán
k závěru, že na tato zpracování lze aplikovat výjimku uvedenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona
101/2000 Sb. a provádět je bez souhlasu subjektů údajů. V případě zpracovávání osobních
údajů prostřednictvím kamerového systému ve vnitřních prostorech výrobního závodu za
účelem zjištění porušení zásad bezpečnosti ochrany výroby a za účelem kontroly plnění
výkonových norem, potvrzení poruch a prostojů dospěl správní orgán k závěru, že v tomto
případě není naplněna žádná z výjimek pro zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu
těchto údajů. Na toto zpracování dle názoru správního orgánu nelze aplikovat výjimku
uvedenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., neboť při aplikaci této výjimky
z obecné povinnosti správce zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů
platí také věta za středníkem citovaného ustanovení, která uvádí, že takovéto zpracování
nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života.
Účelem pro který žalobce vnitřní kamerový systém používal bylo, dle zjištění kontrolních
orgánů monitorování a vyhodnocování pracovní činnosti zaměstnanců. Zpracování osobních
údajů je třeba vždy hodnotit podle reálného stavu a nikoli podle toho, co správce jako účel
deklaruje. Podle správního orgánu jde o nepřiměřený zásah do soukromí zaměstnanců na
pracovišti, kdy je tímto způsobem nahrazována činnost odpovědných vedoucích pracovníků.
V této souvislosti správní orgán poukázal i na judikaturu Evropského soudního dvora pro
lidská práva, dle kterého je nedotknutelné soukromí, zejména osobní soukromí člověka, ale i
právo každého člověka na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi, a to i na
pracovišti. Zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamerového systému za
tímto účelem je dle názoru správního orgánu nadbytečné. K míře zásahu do soukromí správní
orgán uvedl, že zaměstnanec je monitorován po celou dobu , kdy pobývá na svém pracovišti a
záznam je žalobcem využíván k hodnocení jeho pracovní činnosti. Proto správní orgán dospěl
k závěru, že toto je v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jejich soukromého a
osobního života. Z výše uvedených důvodů nelze na tato zpracování aplikovat výjimku
uvedenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona. Podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona 101/2000 Sb.
žalobce má povinnost uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování. Přesná doba uchovávání osobních údajů k jednotlivým účelům nebyla stanovena
žádným vnitřním předpisem. Správní orgán proto v této souvislosti vycházel z vyjádření
žalobce v průběhu kontroly, kontrolních zjištění a z námitek do protokolu, ze kterých
vyplývá, že záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu, která je závislá na
délce výrobního procesu a současně délce reklamačních lhůt. Žalobce tak nemá přesně
vymezenou dobu uchování záznamů, přičemž fakticky záznam uchovává po dobu řady
měsíců. Ke stanovení doby uchovávání osobních údajů správní orgán uvedl, že je nutné vždy
posuzovat tuto dobu ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování osobních údajů. V případě
kamerového systému provozovaného za více účely je v souladu se zákonem třeba stanovit
dobu uchovávání ve vztahu k účelu, který vyžaduje nejdelší dobu uchování. Současně je nutné
posuzovat soulad zpracování dle jednotlivých účelů. Je-li v případě žalobce zpracování
osobních údajů prostřednictvím kamerového systému prováděného za účelem zjištění
porušení zásad bezpečnosti a ochrany výroby a za účelem kontroly ve vztahu k plnění
výkonových norem, potvrzení poruch a prostojů prováděno v rozporu s § 5 odst. 2 zákona
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101/2000 Sb., nelze k těmto účelům přihlížet při posouzení přiměřenosti doby uchování
osobních údajů. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů za účelem zjištění porušení předpisů
o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárních předpisů a za účelem odhalení
spáchání trestné činnosti pak dospěl správní orgán k závěru, že je dlouhodobé uchovávání
kamerových záznamů nepřiměřené. Za těmito účely lze záznam uchovávat po dobu řádově
několika dnů, neboť v rámci standardního provozu musí být v možnostech zjistit případný
incident a přijmout související opatření v horizontu několika dnů. Další povinnost správce
osobních údajů je podle § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. již při shromažďování údajů
poskytnout dotčeným subjektům údajů informace o zamýšleném zpracování. Jedná se o
sdělení, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým
způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Dále
je nezbytné, aby subjekty údajů byly poučeny o jejich právu přístupu k osobním údajům,
právu na opravu osobních údajů a dalších právech vyjádřených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
Tyto informace není správce povinen poskytnout pouze, pokud jsou subjektu údajů již známy.
Při plnění informační povinnosti je dále třeba rozlišovat okruh subjektů, vůči kterým má být
splněna, a skutečnost, zda má být zpracování prováděno se souhlasem subjektu údajů nebo
bez jejich souhlasu. V případě zpracování prováděného na základě výjimky § 5 odst. 2 písm.
e) zákona č. 101/2000 Sb. je stanoven okamžik splnění této povinnosti § 11 odst. 5 zákona č.
101/2000 Sb., dle kterého je správce povinen bez zbytečného odkladu informovat subjekt
údajů o zpracování jeho osobních údajů, informační povinnost proto v tomto případě nemusí
být splněna pokaždé před zahájením zpracování v plném rozsahu. V případě zaměstnanců
žalobce, které do sledovaného prostoru pravidelně vstupují, je nutno splnit informační
povinnost ještě před zahájením jejich zpracování, a to v plném rozsahu požadovaném
zákonem, neboť okruh subjektů je správci záznamu znám a má možnost je bez zbytečného
odkladu informovat. V případě dalších subjektů údajů, kteří do sledovaných prostor
přicházely nepravidelně nebo nepředvídatelně, je žalobce povinen splnit informační
povinnost např. umístěním informačních tabulek u vstupu do těchto sledovaných prostor. Ze
spisového materiálu vyplývá, že žalobce neinformoval svoje zaměstnance v zákonem
předvídaném rozsahu o zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím záznamů
z kamerového systému. Tyto informace neobsahuje ani žádný vnitřní předpis žalobce, se
kterým by byli zaměstnanci prokazatelně seznámeni. Žalobce nesplnil ani informační
povinnost dle § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., neboť ve svém areálu neumístil shora
uvedené informační cedule a svoji povinnost nesplnil ani jiným způsobem. V souvislosti
s provozováním kamerového systému je žalobce správcem nejen osobních údajů, tedy
kamerových záznamů, ale i osobních údajů, které vzniknout následně zpracováním těchto
záznamů. Jednou ze skupin těchto osobních údajů jsou také údaje uvedené v přepisu
kamerového záznamu. Podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. je správce osobních údajů
povinen přijmout taková opatření, aby osobní údaje nebyly vystaveny riziku neoprávněného
zpracování či zneužití, což předpokládá, že účastník řízení důsledně zváží veškerá rizika,
která jsou jím při provádění zpracování osobních údajů spojena, a přijme odpovídající
opatření k jejich maximálnímu vyloučení. K naplnění skutkové podstaty správního deliktu
porušením povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. přitom postačí pouze vznik
stavu, kdy jsou osobní údaje určitým způsobem ohroženy, přestože doposud nedošlo ani
nedojde k jejich neoprávněnému zpřístupnění. Uložení přepisu kamerových záznamů
v místnosti mistrů takovým způsobem, že byly přístupné ostatním zaměstnancům, kteří k nim
přístup mít neměli, nelze považovat za dostatečné opatření směřující k zabezpečení před
neoprávněným přístupem. V případě žalobce navíc ze spisového materiálu vyplynulo, že
k neoprávněnému přístupu k osobním údajů uvedeným ve vyhodnocení kamerového záznamu
ze dne 5.3.2005 skutečně došlo. Došlo také k porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.,
žalobce je ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. správcem osobních údajů
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shromážděných prostřednictvím fotografií svých zaměstnanců. Podle § 5 odst. 1 písm. d)
zákona č. 101/2000 Sb. je přitom správce povinen shromažďovat osobní údaje odpovídající
pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Zpracování
fotografií zaměstnanců za účelem personální evidence je dle názoru správního orgánu
nadbytečné, neboť je žalobce nepotřebuje pro žádný úkon v souvislosti s právy a povinnostmi
uloženými mu předpisy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, daňového práva
apod. Žalobce je správcem osobních údajů, záznamu z kamerového systému ve smyslu § 4
písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. a ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje, má
podle § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. povinnost tuto skutečnost oznámit Úřadu pro
ochranu osobních údajů, přičemž tato povinnost se nevztahuje pouze na zpracování uvedená v
§ 18 zákona č. 101/2000 Sb. S ohledem na charakter a účel zpracování osobních údajů dospěl
správní orgán k závěru, že se nejedná o zpracování, které správci ukládá zvláštní zákon a
nejedná se o výjimky uvedené v § 18 zákona č. 101/2000 Sb., poněvadž výjimka se na
žalobce nevztahuje. Došlo tak k porušení povinnosti stanovené v § 16 zákona č. 101/2000 Sb.
K námitkám žalobce uvedeným v odporu správní orgán uvedl, že žalobce nesprávně směšuje
výjimky podle § 3 odst. 6 písm. e) a dle § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., oboje
v souvislosti s režimem a pravidly stanovenými zákonem č. 412/2005 Sb. Skutečnost, že
účastník řízení provozuje kamerový systém v souladu s povinnostmi, které pro něj vyplývají
ze zákona č. 412/2005 Sb. a případně prováděcích předpisů, ještě sama o sobě neznamená, že
při tomto zpracování není povinen dodržovat v oblasti zpracování osobních údajů podmínky
stanovené v zákoně č. 101/2000 Sb. Částečná výjimka z této povinnosti je možná pouze za
současného splnění podmínky vymezené jako významný hospodářský zájem České republiky
v Evropské unii tak, jak ji uvádí v § 3 odst. 6 písm. e) zákona 101/2000 Sb. Při posuzování,
zda je tato podmínka naplněna, je třeba vycházet z fakticky prováděné činnosti správce a tuto
posoudit z hlediska naplnění kritéria významného hospodářského zájmu České republiky.
Samotná skutečnost, že správce provádí část zpracování osobních údajů v režimu zákona č.
412/2005 Sb. přitom za významný hospodářský zájem považovat nelze. Správní orgán na
základě spisového materiálu posuzoval činnost žalobce ve výrobním závodě v době kontroly
a dospěl k závěru, že tisk stravenek a jízdenek nelze považovat za významný hospodářský
zájem. Správní orgán v této souvislosti bez dalšího nemůže posuzovat, zda by např. tisk
bankovek nebo jiných cenin bylo možné považovat za tak významný hospodářský zájem, ale
považuje za nutné uvést, že výjimky dle § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. z některých
zákonných povinností je třeba vykládat restriktivně, tedy tak, že se vztahují vždy pouze na
konkrétní činnost, která jejich aplikaci umožňuje. Je-li tedy výrobní závod III současně
připraven technologicky na tisk bankovek, případně je-li přizpůsoben k plnění úkolů
vyplývajících ze zákona 240/2000 Sb. a zákona 241/2000 Sb., bylo by možné aplikovat výše
uvedenou výjimku, když by se posoudila tato činnost jako významný hospodářský zájem, a to
pouze v době, kdy v něm bude skutečně probíhat tisk bankovek, resp. bude plnit úkoly
vyplývající z obou zmíněných krizových zákonů. Ze shora uvedených důvodů je proto třeba
samostatně a nezávisle na sobě posuzovat naplnění výjimky dle § 3 odst. 6 písm. e) zákona a
dle § 18 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. K postupu Úřadu pro ochranu osobních údajů při
registraci kamerového systému správní orgán uvedl, že v této věci je obsah sdělení ze dne
17.července 2007 chybný, neboť na základě oznámení o zpracování osobních údajů a
doplnění tohoto oznámení a skutkových zjištění vyplývajících z provedené kontroly mělo být
zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému zčásti vztahující se
k výrobnímu závodu III účastníku řízení zaregistrováno. Je třeba vycházet ze skutkového
stavu tak, jak to vyplývá z kontrolního zjištění, a na tento skutkový stav samostatně aplikovat
relevantní právní předpisy. V dané věci došlo sice k rozdílnému právnímu posouzení, které
ovšem dle názoru správního orgánu nemůže mít vliv na správnost ani zákonnost tohoto
rozhodnutí, neboť posouzení otázky registrací i povinností je předmětem odlišného postupu
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dle zákona 101/2000 Sb. a nikoli sankčního řízení podle § 46 zákona č. 101/2000 Sb. Správní
orgán na základě výše uvedeného považuje za prokázané, že žalobce porušil svým jednáním
povinnost stanovenou v § 5 odst. 2, § 5 odst. 1 písm. e), § 11 odst. 1 a 5, § 13 odst. 1, § 5 odst.
1 písm. d) a § 16 zákona č. 101/2000 Sb. Při stanovení výše sankce správní orgán přihlédl nad
rámec výše uvedeného ke skutečnosti, že sledování zaměstnanců na pracovišti
prostřednictvím kamerového systému bez jejich souhlasu za účelem monitorování a
vyhodnocování jejich pracovní výkonnosti představuje hrubý zásah do jejich soukromí,
zohlednil i skutečnost, že se žalobce v řízení dopustil více správních deliktů, a to nejen
v souvislosti se shromažďováním osobních údajů prostřednictvím záznamů z kamerového
systému, ale také v souvislosti s vedením personální evidence.
Proti rozhodnutí o uložení pokuty podal žalobce rozklad, jehož námitky téměř
korespondují s žalobními body, jež jsou uvedeny shora. O rozkladu žalobce bylo rozhodnuto
předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 23.4.2008 zn. PRÁV-2316/07-29, a to tak,
že rozklad žalobce ve věci proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů zn. CPR4174/07-35 ze dne 5.října 2007 ve věci zpracování osobních údajů zaměstnanců a dalších
osob shromážděných prostřednictvím kamerového systému a osobních údajů zaměstnanců
zpracovávaných prostřednictvím uchovávaných fotografií se zamítá. V odůvodnění žalobou
napadeného rozhodnutí předseda Úřadu uvedl, že žalobce byl v daném případě povinen
dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., zejména s ohledem na to, že deklarované účely zpracování
osobních údajů, ke zjištění porušení zásad bezpečnostní ochrany výroby, zjištění porušení
předpisů o bezpečnosti ochrany zdraví při práci a protipožárních předpisů, kontrola plnění
výkonových norem, potvrzení poruch a prostojů a odhalení spáchání trestné činnosti,
nesouvisejí podle odvolacího orgánu s povinnostmi, které pro účastníka řízení vyplývají ze
zákona 412/2005 Sb. Postup podle tohoto zvláštního zákona neznamená, že se na účastníka
řízení nevztahují některé povinnosti správce podle zákona č. 101/2000 Sb. K aplikaci výjimek
podle § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. odvolací orgán uvedl, že tyto výjimky je třeba vždy
vykládat restriktivně, tedy že se vztahují pouze na konkrétní a skutečně probíhající činnost,
která jejich aplikaci umožňuje. Aplikovat výše uvedenou výjimku, lze pouze v době, kdy
v závodě bude skutečně probíhat tisk bankovek, resp. kdy bude plnit úkoly vyplývající z obou
zmíněných krizových zákonů. Částečnou výjimku z povinnosti zákona č. 101/2000 Sb. je
možné připustit pouze v případě, kdy účastník řízení současně splní podmínky vymezené jako
významný hospodářský zájem České republiky nebo Evropské unie tak, jak je to uvedeno
v ustanovení § 3 odst. 6 písm. e) zákona 101/2000 Sb. Při posuzování, zda je tato podmínka
naplněna, je přitom třeba vycházet z fakticky prováděné činnosti správce a toto posoudit
z hlediska naplnění kritéria významu hospodářského zájmu České republiky. Vzhledem
k tomu, že činnost žalobce je nutno posuzovat dle skutečností zjištěných v době kontroly,
dospěl odvolací orgán k závěru, že tuto činnost, tisk stravenek a jízdenek, nelze považovat za
významný hospodářský zájem ve smyslu § 3 odst. 6 písm. e) zákona č. 100/2000Sb. Proto
bylo posuzováno předmětné jednání
žalobce z hlediska plnění povinností správce
stanovených zákonem 101/2000 Sb. v ustanovení § 5 odst. 1 a §11 a §12 tohoto zákona.
Žalobce je bez všech pochyb správcem osobních údajů podle § 4 písm. a) zákona 101/2000
Sb. shromážděných prostřednictvím kamerového systému a prostřednictvím fotografií svých
zaměstnanců, přičemž tyto údaje ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. systematicky
zpracovává, shromažďuje, uchovává a dále vyhodnocuje. Odvolací orgán konstatoval, že na
zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému za účelem zjištění porušení
zásad bezpečnosti ochrany výroby a za účelem kontroly plnění výkonových norem, potvrzení
poruch a prostojů bez souhlasu subjektů údajů, nelze aplikovat ustanovení § 5 odst. 2 písm. a)
až g) zákona č. 101/2000 Sb., tedy žádnou z výjimek z povinnosti zpracovávat osobní údaje
pouze se souhlasem subjektu údajů. Žalobce měl na základě § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb.
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ve vztahu k výše uvedeným účelům zpracování disponovat souhlasem se zpracováním
osobních údajů ve smyslu § 4 písm. n) citovaného zákona, tedy těch osob, jichž se toto
zpracování týká. Na toto zpracování nelze dle názoru odvolacího orgánu aplikovat ani
výjimku vyplývající z ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona, neboť při aplikaci této výjimky
platí současně i věta za středníkem citovaného ustanovení, která uvádí, že takovéto
zpracování nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a
osobního života. Odvolací orgán je toho názoru, že v případě, kdy dochází k soustavnému
monitorování zaměstnanců a dalších osob na pracovišti, případně v jiných prostorách, a to za
účelem kontroly plnění výkonových norem, potvrzení poruch a prostojů, se jedná o takový
zásah do práva subjektu údajů na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromí, které je
na ústavní rovině zakotveno v Listině základních práv a svobod a provedeno zejména
zákonem 101/2000 Sb. Deklarovaným účelem, pro který žalobce osobní údaje zpracovával,
bylo monitorování a vyhodnocování pracovních činností zaměstnanců, tj. kontrola
výkonových norem, potvrzení poruch a prostojů a zjišťování porušení zásad bezpečnostní
ochrany výroby. Monitorováním a vyhodnocováním pracovních činností je tak nahrazována
činnost odpovědných vedoucích zaměstnanců, a to způsobem, který představuje nedůvodnou
intervenci do osobnostních práv monitorovaných osob. Zpracování osobních údajů
prostřednictvím záznamů z kamerového systému za těmito účely je tak dle názoru odvolacího
orgánu nadbytečné. Bylo by na místě používat méně invazivní prostředky pro naplnění
tohoto účelu. Žalobce nedisponoval souhlasem svým zaměstnanců se zpracováním osobních
údajů prostřednictvím kamerového systému za účelem kontroly plnění výkonových norem,
potvrzení poruch a prostojů a k účelu zajištění bezpečnosti výroby a porušil povinnost
zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů podle § 5 odst. 2 zákona č.
101/2000 Sb. Žalobce v rozporu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nestanovil
dobu uchovávání záznamu, což zřejmě vedlo k situaci, kdy fakticky uchovával záznam po
dobu až několika měsíců. K citovanému ustanovení je třeba uvést, že správce osobních údajů
je pro každé zpracování povinen jednoznačně definovat dobu uchovávání zpracovaných
osobních údajů, a to vždy ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování a vždy jako nejkratší
období nezbytné k dosažení sledovaného účelu. V případě kamerového systému
provozovaného pro více účelů je možné v souladu se zákonem stanovit dobu uchovávání ve
vztahu k účelu, jenž vyžaduje nejdelší dobu uchovávání. Jestliže žalobce uchovával osobní
údaje shromážděné prostřednictvím kamerového systému až několik měsíců, je nutno
konstatovat, že takto dlouhodobé uchovávání záznamů je z hlediska deklarovaných účelů
nepřiměřené. Pro tyto účely lze záznam uchovávat nejdéle po dobu řádově několika dnů,
neboť v rámci standardního provozu musí být v jeho možnostech zjistit případný incident a
přijmout související opatření nejdéle v horizontu několika dnů. Dle odvolacího orgánu je tedy
zřejmé, že žalobce nestanovil přesnou dobu uchování osobních údajů s ohledem na jednotlivé
účely zpracování prostřednictvím záznamů z kamerového systému, čímž porušil § 5 odst. 1
písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Dále žalovaný uvedl, že s ohledem na jednotlivé sledované
účely je z hlediska ochrany osobních údajů a soukromí monitorovaných osob nutné definovat
situaci v provozu, kdy je využití kamer nezbytné, a v ostatních případech systém nevyužívat,
resp. využívat jen omezený počet kamer s ohledem na konkrétní předmět výroby. Technické
možnosti kamerového systému tento postup bezpochyby umožňují a stejně tak umožňují
nastavení úhlu záběru jednotlivých kamer tak, aby bylo soukromí zaměstnanců a ostatních
osob, které se v daném prostoru mohou pohybovat, narušováno co nejméně. Žalobce nesplnil
informační povinnost ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., dle kterého
při shromažďování osobních údajů, tj. nejpozději se započetím takového shromažďování, je
povinen dotčeným subjektům údajů sdělit, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní
údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být
osobní údaje zpřístupněny. Dále je nezbytné subjekt poučit o jeho právu a přístupu k osobním

pokračování

14

6Ca 227/2008

údajům, právu na ochranu osobních údajů a dalších právech, vyjádřených v § 21 zákona č.
101/2000 Sb. Při plnění informační povinnosti podle zákona 101/2000 Sb. je zapotřebí
rozlišovat okruh subjektů, vůči kterým má být splněna. V případě zpracování prováděného na
základě výjimky dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je stanoven okamžik splnění
této povinnosti v § 11 odst. 5 zákona 101/2000 Sb., podle něhož je správce povinen bez
zbytečného odkladu informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů, informační
povinnost v tomto případě nemusí být splněna pokaždé před zahájením zpracování v plném
rozsahu, neboť při zpracování údajů bez souhlasu dle citované výjimky se bude informační
povinnost vztahovat především k osobám, které se v monitorovaném prostoru vyskytují
náhodně, nepravidelně, případně nedovoleně. Vůči těmto osobám lze informační povinnost
splnit např. pomocí informačních tabulek umístěných na vhodných místech. Naopak,
v případě zaměstnanců žalobce, případně dalších osob, které do sledovaného prostoru
pravidelně vstupují, je nutno splnit informační povinnost ještě před zahájením zpracování, a
to v plném rozsahu požadovaném zákonem, neboť tento okruh subjektů je správci předem
znám a má tak možnost je bez zbytečného odkladu informovat. Odvolací orgán tak na základě
spisového materiálu dospěl k závěru, že žalobce neinformoval své zaměstnance v zákonem
požadovaném rozsahu o zpracování jejich osobních údajů získaných prostřednictvím záznamu
z kamerového systému a tyto informace neobsahuje ani žádný vnitřní předpis účastníka
řízení, se kterým byli zaměstnanci prokazatelně seznámeni. Žalobce nesplnil ani informační
povinnost podle § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., neboť v monitorovaných prostorech,
resp. před vstupem do nich, nebyly umístěny informace, např. na informační tabuli o
probíhajícím zpracování osobních údajů a tuto povinnost nesplnil ani jiným způsobem.
Odvolací orgán tedy dospěl k závěru, že výše uvedeným jednáním žalobce porušil povinnosti
stanovené v § 11 odst. 1 a 5 zákona č. 101/2000 Sb. Podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.
je správce osobních údajů povinen přijmout taková opatření, aby osobní údaje nebyly
vystaveny riziku neoprávněného zpracování či zneužití, což předpokládá, že účastník řízení
důsledně zváží veškerá rizika, která jsou s prováděným zpracováním osobních údajů spojena,
a přijme odpovídající opatření k jejich vyloučení. Žalovaný uvedl, že k naplnění skutkové
podstaty správního deliktu porušení povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.
postačí pouze vznik stavu, kdy jsou osobní údaje určitým způsobem ohroženy, přestože
doposud nedošlo ani nedojde k jejich neoprávněnému zpřístupnění či jinému zneužití. Uložení
výše zmíněných předpisů kamerových záznamů v místnosti mistrů takovým způsobem, že
byly přístupné ostatním zaměstnancům, nelze dle odvolacího orgánu považovat za dostatečné
opatření směřující k zabezpečení před neoprávněným přístupem ve smyslu § 13 odst. 1
zákona č. 101/2000 Sb. V daném případě ze spisového materiálu je zřejmé, že neoprávněný
přístup k osobním údajům uvedeným ve vyhodnocení kamerového záznamu ze dne 5.května
2005 došlo, ačkoliv z hlediska principu ochrany osobních údajů je zcela nepřípustné, aby se
s obdobnými záznamy z kamerových systémů nebo s jejich přepisy seznamovali jiní
zaměstnanci než ti, kteří jsou k tomu z titulu své funkce oprávněni. Odvolací orgán proto
dospěl k závěru, že ze strany žalobce došlo k porušení povinnosti stanovené v § 13 odst. 1
zákona č. 101/2000 Sb. Žalobce je správcem osobních údajů i ve vztahu k údajům
shromážděným prostřednictvím fotografií svých zaměstnanců, které využíval v rámci své
personální evidence. Zpracování fotografií za účelem personální evidence je dle názoru
odvolacího orgánu zcela nadbytečné, neboť tyto fotografie žalobce k ničemu nepotřebuje a
nebude tím plněn žádný úkon v souvislosti s právy a povinnostmi uloženými mu předpisy
pracovního nebo jiného práva. Žalobce nijak nedefinoval žádný legální a legitimní účel
zpracování osobních údajů, k jehož dosažení by bylo možné považovat fotografie
zaměstnanců uchovávané v rámci personální evidence za údaje nezbytné k dosažení tohoto
účelu. Tímto jednáním tak žalobce porušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d) zákona
č. 101/2000 Sb. Žalobce měl také jako správce osobních údajů splnit ve vztahu
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k předmětnému zpracování prostřednictvím kamerového systému instalovaného ve výrobním
závodě III oznamovací povinnost podle § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., to je oznámit
svůj úmysl zpracovávat tímto způsobem osobní údaje Úřadu, a to ještě před započetím
předmětného zpracování. Registrační povinnost se nevztahuje pouze na zpracování uvedená v
§ 18 zákona č. 101/2000 Sb. s ohledem na charakter deklarovaných účelů zpracování
osobních údajů je zřejmé, že se nejedná o zpracování, které žalobci ukládá zvláštní zákon.
Skutečnost, že žalobce provozuje kamerový systém v souvislosti s povinnostmi, které pro něj
vyplývají ze zákona 412/2005 Sb., případně prováděcích předpisů, ještě sama o sobě
neznamená, že při tomto zpracování není povinen dodržovat v oblasti zpracování osobních
údajů podmínky stanovené zákonem č. 101/2000 Sb. Žalobce tak porušil povinnosti
stanovené v ustanovení § 16 zákona 101/2000 Sb. Při posouzení plnění oznamovací
povinnosti a jejího porušení vzal také odvolací orgán v úvahu obsah sdělení úřadu ze dne
17.července 2007, nicméně dospěl k závěru, že porušení citované povinnosti bylo již
konstatováno v kontrolním protokole, tedy ve vztahu ke zpracování osobních údajů v době
před provedením kontroly, kdy jistě obsah tohoto sdělení neměl na plnění uvedené povinnosti
vliv. K obsahu zmíněného sdělení lze uvést, že registrační proces čerpá pouze z informací,
které úřadu sdělí správce osobních údajů k žádosti o registraci a které v mnoha případech ne
zcela odpovídají reálnému stavu při zpracování údajů. S ohledem na to, že řízení o oznámení
zpracování osobních údajů má pouze registrační povahu a z provedené registrace nelze
vyvodit závěr, že se jedná o schválení oznámeného zpracování osobních údajů tak, jak bylo
budoucím správcem popsáno, není v rámci registračního procesu důvodné ani účelné
zjišťovat veškeré parametry budoucího zpracování. Cílem registrace oznámeného zpracování
osobních údajů je primárně posoudit, zda není objektivně dána důvodná obava, že by při
zpracování osobních údajů mohlo dojít k porušení zákona 101/2000 Sb., jak je uvedeno v § 17
uvedeného zákona, což v daném případě registrační orgán na základě sdělených informací
neshledal. Uvedenému postupu nelze vytknout věcnou nesprávnost, jelikož v době, kdy bylo
výše uvedené sdělení zasláno registračním orgánem žalobci, nebylo v dané věci ve správním
řízení ještě rozhodnuto. Na základě výše uvedených skutečností předseda Úřadu pro ochranu
osobních údajů dospěl shodně se závěrem správního orgánu prvního stupně k závěru, že
žalobce porušil svým jednáním povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. e) a d), § 5 odst. 2, §
11 odst. 1 a 5, § 13 odst. 1, § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., čímž spáchal správní delikt
podle § 45 odst. 1 písm. c), d), e), f), h) a i) zákona 101/2000 Sb., neboť zpracovával osobní
údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně, dále uchovával osobní
údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování, neposkytl subjektu údajů informace
v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem, nepřijal nebo neprovedl opatření pro
zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, dále shromažďoval nebo zpracoval osobní
údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu, a dále nesplnil
oznamovací povinnost podle tohoto zákona. Ze všech výše uvedených důvodů pak předseda
Úřadu pro ochranu osobních údajů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku žalobou napadeného
rozhodnutí.
Soud posoudilo věc takto:
Klíčovou pro rozhodnutí v předmětné věci je dle názoru soudu otázka, zda lze v případě
žalobce aplikovat výjimku podle § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů , v platném znění.
Ustanovení § 3 odst. 6 tohoto zákona stanoví, že ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 se
nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce
stanovených zvláštními zákony pro zajištění
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a) bezpečnosti České republiky,
b) obrany České republiky,
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,
e) významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie,
f) významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je zejména
stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i
rozpočtová a daňová opatření,
g) výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci v
případech uvedených v písmenech c), d), e) a f),10) nebo
h) činností spojených se zpřístupňováním svazků bývalé Státní bezpečnosti.
K aplikaci výjimek podle § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. soud uvádí, že tyto výjimky
se vztahují pouze na konkrétní a skutečně probíhající činnost, která jejich aplikaci umožňuje.
Uvažovat lze v případě žalobce o aplikovatelnosti výjimky stanovené v ustanovení § 3 odst.
6 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb., což je zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění
povinností stanovených zvláštními předpisy pro zajištění významného hospodářského zájmu
České republiky nebo Evropské Unie. Při posuzování, zda je tato podmínka naplněna, je
přitom třeba vycházet z fakticky prováděné činnosti správce a toto posoudit z hlediska
naplnění kritéria významu hospodářského zájmu České republiky. Vzhledem k tomu, že
skutečně zjištěná činnost žalobce v době kontroly, byl tisk stravenek a jízdenek, nelze tuto
činnost považovat za významný hospodářský zájem ve smyslu § 3 odst. 6 písm. e) zákona č.
101/2000Sb. Tisk stravenek a jízdenek , byť představují při jejich zakoupení a při následném
použití určité finanční hodnoty , neznamená ovlivnění hospodářského zájmu České republiky
nebo Evropské Unie , neboť se nejedná o takové ceniny, které by mohly mít dopad na
uvedené hospodářské zájmy. Soud považuje za potřebné dále poukázat na to, že žalobce
netvrdí ve vztahu ke konkrétnímu tisku stravenek a jízdenek, že by mu zvláštními předpisy
byly uloženy povinnosti , pro jejichž plnění by bylo nezbytné zpracování osobních údajů.
Z uvedených důvodů se žalobce nemůže dovolávat možnosti využití výjimky dle § 3 odst. 6
zákona č. 101/2000 Sb.
Za této situace, kdy soud shodně se žalovaným dospěl k závěru, že se na činnost
žalobce v době kontroly uvedená výjimka nevztahovala, je na soudu , aby zhodnotil, zda
žalobce porušil svým jednáním povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) a e), § 5 odst. 2, §
11 odst. 1 a 5, § 13 odst. 1, § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., čímž spáchal správní delikt
podle § 45 odst. 1 písm. c), d), e), f), h) a i) zákona 101/2000 Sb. Při přezkoumání rozhodnutí
je soud vázán rozsahem žalobních bodů.
Ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. stanoví, že správce je povinen
a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,
c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to
nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li správce, že jím zpracované osobní údaje nejsou s
ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření,
zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje.
Nepřesné osobní údaje lze zpracovat pouze v mezích uvedených v § 3 odst. 6. Nepřesné
osobní údaje se musí označit. Informaci o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů je správce povinen bez zbytečného odkladu předat všem příjemcům,
d) shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanového účelu,
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e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po
uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické
služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Při použití pro tyto účely je třeba dbát
práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života
subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné,
f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud
k tomu dal subjekt údajů předem souhlas,
g) shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod
záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti,
h) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.
Ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. stanoví, že správce může zpracovávat
osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat,
a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce,
b) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu
údajů,
c) pokud je to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů. V tomto
případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí
správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat,
d) jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním
předpisem.Tím však není dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu
údajů,
e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce
nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s
právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života,
f) pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné
správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo
pracovním zařazení, nebo,
g) jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.
Žalobci byla uložena pokuta za porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 2 zákona č.
101/2000 Sb., to je povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektů údajů .
Tuto povinnost porušil žalobce , jako správce osobních údajů tím, že prostřednictvím
vnitřního kamerového systému zpracovával osobní údaje svých zaměstnanců za účelem
zjištění porušení zásad bezpečnosti a ochrany výroby , kontroly plnění výkonových norem a
prostojů bez jejich souhlasu. Je třeba vycházet z účelu, pro jaký byl záznam použit, v daném
případě především k zajištění bezpečnosti a ochrany výroby,
ke sledování plnění
výkonnostních norem, poruch a prostojů. V daném případě nelze přisvědčit námitce žalobce,
že žalovaný nesprávně posoudil stanovený účel, když jej nepodřadil jako výjimku pod
ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) tohoto zákona, poněvadž kontrola plnění výkonových norem
a potvrzení poruch a prostojů bezprostředně souvisí s předcházením trestné činnosti a
bezpečnostní ochranou výroby. Podstatné je, že žalobce shromažďoval osobní údaje bez
souhlasu zaměstnanců právě k výše uvedenému účelu , který nelze podřadit pod liberační
důvod podle ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona. Pokud by monitorování prostor mělo sloužit k
ochraně majetku, jak tvrdil žalobce, museli by zaměstnanci s takovým monitorováním
souhlasit , být informování o rozsahu a účelu a kdo a jakým způsobem bude osobní údaje
zpracovávat.
Je nesporné, že vnitřním kamerovým systémem jsou zachycovány a
zpracovávány osobní údaje zaměstnanců. . Bez takového souhlasu nelze tak závažný zásah do
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soukromí zdůvodnit. Nelze rovněž přisvědčit námitce žalobce, že skutečnost, že jsou
zaměstnanci sledování kamerovým systémem je jim známa a již před podpisem pracovní
smlouvy jsou seznámeni s kamerovým systémem a dávají tak konkludentní souhlas s jejich
monitorováním.
Žalobci byla dále uložena pokuta za porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm.
e) zákona č. 101/2000 Sb., to je povinnost uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je
nezbytná k účelu jejich zpracování. Jak vyplývá ze správního spisu, žalobce pořízený
kamerový záznam uchovával po velmi dlouhou dobu, která byla závislá na kapacitě pevného
disku počítače, a nebyla omezena žádným předpisem a došlo tak k porušení výše uvedeného
ustanovení. Doba uchovávání dat by neměla přesáhnout časový limit maximálně přípustný
pro naplnění účelu pořízení záznamu . Rozhodující pro posouzení tohoto porušení zákona, je
že žalobce neměl stanovenu vůbec žádnou dobu pro uchování osobních údajů. Za této situace
by bylo nadbytečným zabývat se úvahami, jaká doba by mohla být pro jednotlivé účely
vymezené žalobcem přiměřená.
Ustanovení § 11 odst. 1 zákona stanoví, že správce je při shromažďování osobních údajů
povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní
údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt
údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů,
jakož i o dalších právech stanovených v § 21.
Ustanovení § 11 odst. 5 zákona stanoví, že při zpracování osobních údajů podle § 5
odst. 2 písm. e) a § 9 písm. h) je správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů
informovat o zpracování jeho osobních údajů.
Tato povinnost byla ze strany žalobce rovněž porušena, poněvadž jak je uvedeno
shora, neinformoval své zaměstnance v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní
údaje zpřístupněny. Tuto povinnost musí správce plnit vždy, pokud se na něj nevztahuje
některá z výjimek uvedených v § 11 odst. 3 tohoto zákona. Existence takové výjimky
potvrzena nebyla.
Ustanovení § 13 odst. zákona stanoví, že 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.
Jak vyplývá ze správního spisu, žalobce pořídil vyhodnocení - přepis kamerového
záznamu ze dne 5.3.2005, který obsahoval osobní údaje tří zaměstnanců a uložil tento záznam
v plastovém pořadači v místnosti mistrů, ke kterému měli přístup i ostatní zaměstnanci
v době nepřítomnosti mistrů. Žalobce tak nesplnil svoji povinnost a neučinil opatření , která je
správce povinen učinit, tj. technická , organizační , právní a jiná, kterými by zabránil
nahodilému přístupu , zpracování a zneužívání , popř. využívání osobních údajů. Údaje musí
být chráněny jak vůči zaměstnancům , tak jiným osobám, což předpokládá přijetí naprosto
konkrétních opatření organizačních a technických k zabránění možnosti přístupu a zneužití
osobních údajů zaměstnanců, což žalobce neučinil.
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Ustanovení § 5 odst. 1 d) zákona stanoví povinnost správce shromažďovat osobní
údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu. Žalobce je rovněž správcem osobních údajů shromážděných
prostřednictvím fotografií svých zaměstnanců , které shromažďoval za účelem personální
evidence, přičemž jednu využíval pro účel seznámení pracovníků bezpečnostních zón
s podobou nového zaměstnance , v podobě krátkodobé vývěsky , pro případnou identifikaci
nepovolené osoby a další fotografii vlepoval do osobního dotazníku zaměstnance a do
evidenčního lístku. Soud má stejně jako žalovaný za to, že došlo k porušení tohoto
ustanovení a že bylo nadbytečné požadovat a shromažďovat fotografie zaměstnanců, když
žalobce nedefinoval nezbytnost a účel tohoto opatření.
Ustanovení § 16 odst. 1 zákona stanoví oznamovací povinnost, kdy ten, kdo hodlá
jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto
zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit
Úřadu před zpracováváním osobních údajů . Tuto povinnost žalobce rovněž nesplnil .K
námitce žalobce, že sám žalovaný vydal stanovisko, že se na zpracováních osobních údajů
vztahuje výjimka dle § 18 odst. 1 písm.b) zák. č. 101/2000 Sb. a z tohoto důvodu žalobce
nepřistoupil k registraci , což je v rozporu s žalobou napadeným rozhodnutím, soud uvádí, že
označené stanovisko není rozhodnutím , ani úkonem správního orgánu, který by byl
předmětem přezkoumání v tomoto soudním řízení, neboť není podkladovým stanoviskem.
Soudu tedy nepřísluší hodnotit správnost tohoto zmiňovaného stanoviska. Lze pouze odkázat
na tu část odůvodnění napadeného rozhodnutí, ve kterém je vysvětlován postup při vyřitování
žádosti o registraci.
V daném případě byla žalobci uložena pokuta ve výši 200 000,-Kč podle § 45 odst. 1
písm.e)zákona č. 101/2000 Sb., § 45 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., § 45 odst. 1
písm.f) zákona č. 101/2000 Sb., § 45 odst. 1 písm h) zákona č. 101/2000 Sb., § 45 odst. 1
písm c) zákona č. 101/2000 Sb., § 45 odst. 1 písm i) zákona č. 101/2000 Sb.
Podle ustanovení § 45 odst. 3 se za za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
výše 5 000 000 Kč.
Podle ustanovení § 46 tohoto zákona , se při rozhodování o výši pokuty přihlíží zejména
k závažnosti, způsobu a době trvání a následkům protiprávního jednání a okolnostem, za
nichž bylo protiprávní jednání spácháno.
Co se týká odůvodněnosti výše pokuty, ztotožnil se soud se závěrem žalovaného, že se
jednalo o hrubý zásah do soukromí zaměstnanců a že se žalobce dopustil více správních
deliktů a pokuta mu byla uložena při spodní hranici stanovené v zákoně. Jde tedy o postih
přiměřený , který především sleduje preventivní účel, odradit žalobce od dalšího nezákonného
postupu.
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, na základě jakých skutečností a úvah
správní orgán dospěl k závěru o výši uložené pokuty žalobci. Rozbor dané věci je patrný
z odůvodnění napadeného rozhodnutí , ve kterém se odvolací orgán vypořádal s odvolacími
námitkami žalobce. Pokuta byla uložena na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu a
v souladu s platnou právní úpravou.
Ze všech těchto důvodů soud žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.
Podle ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. soud rozhodl tak,žádný z účastníků nemá právo na
náhradu nákladů řízení. Žalobce v řízení neměl úspěch a žalovanému tyto nevznikly.
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P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek stanovených
v ustanovení § 102 a následujících s.ř.s. u Městského soudu v Praze, a to ve lhůtě 2 týdnů po
doručení tohoto rozsudku. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. V řízení o
kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho
zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské vzdělání, které je
podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst.2 s.ř.s.).

V Praze dne 27.září 2011

Za správnost vyhotovení:
Marcela Brabcová

JUDr. Karla Cháberová, v.r.
předsedkyně senátu

