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Úřední záznam o odložení podnětu
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. 5. 2014 podnět podaný …,
zakládající podezření na porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, v souvislosti s jednáním Adama Benjamina Bartoše (nar. …),
který podle stěžovatele zveřejnil a průběžným doplňováním zveřejňuje na internetových
stránkách seznamy osob vyznávající skutečně či domněle určitý politický názor, tzv.
„pravdoláskařů“ na webových stránkách http://abbartos.wordpress.com/2013/05/2
5/pravdolaska-5-0-aktualizovany-seznampravdolaskaru-200-dalsich-jmen-celkem-700-prav
dolaskaru/ a seznamy veřejně působících skutečných či domnělých Židů pod názvem
„Dvorana židovské slávy“ na webových stránkách http://cechycechum.wordpress.com/.
Úřad v rámci úkonů před zahájením kontroly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 255/2012
Sb. o kontrole (kontrolní řád), požádal o součinnost dne 14. 7. 2014 Ministerstvo vnitra se
sídlem Praha 7, Holešovice, Nad štolou 936/3, IČO: 00007064, čj. UOOU-04475/14-4, dále
požádal dne 16. 7. 2014 o součinnost Ministerstvo spravedlnosti se sídlem Praha 2, Nové
Město, Vyšehradská 427/16, IČO: 00025429, čj. UOOU-04475/14-5, dále požádal dne 16. 7.
2014 o součinnost Nejvyšší státní zastupitelstvím se sídlem Jezuitská 4, 660 55 Brno,
čj. UOOU-04475/14-6, dále požádal dne 29. 8. 2014 opětovně o součinnost Nejvyšší státní
zastupitelství se sídlem Jezuitská 4, 660 55 Brno, čj. UOOU-04475/14-13, dále požádal dne
5. 9. 2014 o součinnost Policii České republiky, Útvar pro odhalování organizovaného
zločinu, odbor extremismu a terorismu, čj. UOOU-04475/14-15, dále požádal dne 22. 9. 2014
opětovně o součinnost Nejvyšší státní zastupitelství se sídlem Jezuitská 4, 660 55 Brno, čj.
UOOU-04475/14-18, dále požádal dne 22. 9. 2014 opětovně o součinnost Ministerstvo
spravedlnosti se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 427/16, IČO: 00025429, čj.
UOOU-04475/14-19, dále požádal dne 22. 9. 2014 o součinnost Policejní prezidium České
republiky, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, PO BOX 41, 156 80 Praha 5 –
Zbraslav, čj. UOOU-04475/14-20, dále požádal dne 14. 11. 2014 o součinnost Okresní státní
zastupitelství Děčín se sídlem Masarykovo náměstí 97/13, 405 90 Děčín, čj. UOOU04475/14-25 a obdržel dne 18. 9. 2014 tiskové prohlášení k tzv. „seznamu Židů“ od Adama
Benjamina Bartoše, čj. UOOU-04475/14-16.
Z dostupných dokumentů a v rámci získaných informací z poskytnuté součinnosti vyplývá, že
Adam Benjamin Bartoš zveřejňuje na webových stránkách http://abbartos.wordpress.com/
(seznam „pravdoláskařů“) a http://cechycechum.wordpress.com/ („Dvorana židovské slávy“)
seznamy veřejně více či méně známých či aktivních osob, k nimž přidává i osobní údaje
(např. místo a datum narození a další životopisné údaje), které jsou však volně dostupné
z otevřených zdrojů, nejčastěji z webu https://cs.wikipedia.org. Osoby jsou řazeny do
kategorií na základě politického, resp. náboženského přesvědčení, ve druhém případě pak
na základě jejich skutečné či domnělé příslušnosti ke konkrétnímu etniku. Adam Benjamin
Bartoš dle svého tiskového prohlášení k tzv. „seznamu Židů“, zaslaného Úřadu dne 18. 9.
2014 z emailové adresy …, sestavil encyklopedický seznam významných židovských
osobností, který nepovažuje ani v nejmenším za závadný, protizákonný či jakkoli zneužívající
osobní údaje. Inspirací k němu mu byla několik let na české wikipedii existující kategorie
Čeští Židé, která funguje na podobném principu. Další inspirací mu byla knižní publikace

Encyklopedie významných osobností ve víru židovského osudu od Artura Zemplinera
(Lederer & Zempliner Consulting, 2000), která předkládá životopisné medailonky několika
stovek význačných židovských osobností celého světa i českého prostoru, zesnulých i
žijících.
V souvislosti se zveřejněním předmětných seznamů byl Adam Benjamin Bartoš v minulosti
prověřován pro podezření ze spáchání přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob
nebo k omezování jejich práv a svobod dle ustanovení § 356 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník. Prověřování však bylo odloženo dle ustanovení § 159a zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád). V současné době není proti Adamu Benjaminu
Bartošovi dle informace ÚOOZ SKPV ze dne 29. 9. 2014, čj. UOOU-04475/14-22, vedeno
žádné trestní řízení.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. je správce povinen
zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Souhlasu subjektu údajů
není třeba v případech uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) – g) zákona č. 101/2000 Sb.
Podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. může správce osobní údaje
zpracovávat, 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. Toto ustanovení tedy upravuje možnost zpracovávat bez souhlasu subjektu
údajů jeho zveřejněné osobní údaje. Aby byl takový postup možný, jsou stanoveny dvě
podmínky. Musí se jednat o oprávněně zveřejněné osobní údaje a takové zpracování musí
respektovat právo subjektu údajů na jeho soukromí.
Zveřejněným osobním údajem se dle ustanovení § 4 písm. l) zákona č. 101/2000 Sb. rozumí
osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným
sdělením nebo jako součást veřejného seznamu. Osobní údaje zpracovávané Adamem
Benjaminem Bartošem v seznamech „pravdoláskařů“ a v seznamech „Židů“ pocházejí dle
jeho vyjádření a také dle informací Policie ČR z veřejných zdrojů, nejčastěji z webu
https://cs.wikipedia.org, ale také z informací uveřejněných sdělovacími prostředky. Informace
zveřejněné sdělovacími prostředky a taktéž životopisné údaje veřejně známých osob volně
přístupných na webu https://cs.wikipedia.org lze tedy podřadit pod pojem zveřejněné osobní
údaje dle ustanovení § 4 písm. l) zákona č. 101/2000 Sb.
„Za nesporný případ oprávněně zveřejněných osobních údajů lze považovat informace
zveřejněné sdělovacími prostředky. Ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.
dokonce v souvislosti s tímto pojmem odkazuje v poznámce pod čarou na již zrušený zákon
č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích, který
byl nahrazen zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Osobní údaje zveřejněné tiskem,
rozhlasem, televizí nebo jiným zpravodajským médiem tedy lze v zásadě považovat za
oprávněně zveřejněné. Výjimkou by byl případ, kdy by se dotčená osoba (subjekt údajů)
domohla prostřednictvím soudu rozsudku v tom smyslu, že tyto informace jsou buď
nepravdivé, nebo nadměrně zasahují do jejího práva na soukromí, pak by se o oprávněně
zveřejněné osobní údaje nejednalo.“1
Jako další zdroj osobních údajů, na který je odkazováno i v seznamech vedených Adamem
Benjaminem Bartošem na webu https://cechycechum.wordpress.com/ 2 , je označena
internetová encyklopedie Wikipedie (https://cs.wikipedia.org) 3 . Články z této encyklopedie
obsahují tzv. reference. Jako reference se na Wikipedii označují odkazy na zdroje, ze
1

Kučerová, A., Nováková, L., Foldová, V., Nonnemann, F., Pospíšil, D. Zákon o ochraně osobních
údajů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 143.
2
Viz Příloha č. 1
3
Viz Příloha č. 3
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kterých byly čerpány informace v článku. Takový zdroj (pramen) musí být dle pravidel
Wikipedie důvěryhodný, veřejně dostupný a vhodně popsaný, aby bylo možné informace
uváděné v článku ověřit. Zdroj může být například tištěná nebo elektronická kniha či časopis,
seriózní internetová stránka (tedy nikoli např. osobní blog) apod. Informace zveřejněné na
Wikipedii lze podřadit v širším slova smyslu pod žurnalistickou činnost a mohou tudíž být
také považovány za oprávněně zveřejněné.
Jelikož seznamy zveřejněné Adamem Benjaminem Bartošem na jeho internetových
stránkách obsahují několik stovek jmen, ke kterým v pravidelných intervalech přibývají další
osoby a Úřad nedisponuje vyšetřovacími pravomocemi, ani technickými prostředky, jimiž by
bylo možné zjistit skutečnosti nasvědčující tomu, že by osobní údaje zpracovávané Adamem
Benjaminem Bartošem v těchto seznamech jakýmkoli způsobem zasahovali do práva na
ochranu soukromého a osobního života subjektů údajů a ani že by byly předmětem žaloby
na ochranu osobnosti a poněvadž se přitom jedná o oprávněně zveřejněné osobní údaje, lze
na zpracování osobních údajů Adamem Benjaminem Bartošem v seznamu osob vyznávající
skutečně
či
domněle
určitý
politický
názor,
tzv.
„pravdoláskařů“
http://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/pravdolaska-5-0-aktualizovany-seznampravdolas
karu-200-dalsich-jmen-celkem-700-pravdolaskaru/ a v seznamu veřejně působících
skutečných
či
domnělých
Židů
pod
názvem
„Dvorana
židovské
slávy“
http://cechycechum.wordpress.com/ vztáhnout výjimku v souladu s ustanovením § 5 odst. 2
písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.
Údaje uvedené v seznamech nelze považovat za osobní údaje vypovídající o národnostním,
rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,
náboženství a filozofickém přesvědčení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., neboť není
Úřadu známo a ani v rámci součinnosti s příslušnými státními orgány se nepodařilo zjistit, že
by byly v seznamech osoby, které by byly původem nebo vírou Źidé a tito by tímto jednáním
utrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také
újmu z neoprávněného zasahování do soukromého či osobního života. Navíc dle tvrzení
Adama Benjamina Bartoše „se jedná o encyklopedický seznam významných židovských
osobností“, jehož inspirací mu byla knižní publikace Encyklopedie významných osobností ve
víru židovských osudu od Artura Zemplinera (Lederer & Zempliner Consulting 2000). Na tyto
údajné životopisné medailonky několika stovek význačných židovských osobností celého
světa i českého prostoru, zesnulé i žijící, měl Adam Benjamin Bartoš dle tiskového
prohlášení ze dne 17. září 2014 doručeného v kopii Úřadu dne 18. září 2014 navázat
a aktualizovat je publikováním 300 hesel-medailonků význačných českých osobností
židovského původu
Nelze však vyloučit, že ve zveřejňovaných seznamech jsou/budou Adamem Benjaminem
Bartošem uváděné i osoby, které do jím uvedených kategorií nespadají, tzn., že nejsou Židé,
resp. nemají židovské kořeny, ani nevyznávají politický názor tzv. pravdoláskařů. V tom
případě se tyto osoby mohou/budou moci v případě, že bude dotčeno jejich právo na
ochranu soukromého nebo osobního života, domáhat svého práva u místně a věcně
příslušného soudu.
Na základě výše uvedeného podle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a článku 7 odst.
3 písm. d) směrnice č. 10/2012, o postupech při přijímání podnětů a stížností a jejich
následného posuzování, podnět odkládám, neboť jsem jeho obsah neshledal důvodným
k zahájení kontroly nebo jiného správního řízení a není na místě věc vyřídit jinak. Spisová
dokumentace bude předána do spisovny k archivaci a bude připravena jako podklad pro
případné zahájení správního řízení Úřadem pro ochranu osobních údajů, pokud se v rámci
součinnosti s uvedenými orgány vyskytne na základě jejich dalšího šetření případ, který by
svědčil o porušení zákona č. 101/2000 Sb.
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Vzhledem k tomu, že stěžovatel, v rámci zjištění skutečností jím uváděných, na výzvu Úřadu
ze dne 19. 8. 2014, čj. UOOU-04475/14-8, vůbec nereagoval a požadované důležité
informace k doplnění podnětu tak, aby potvrzovali podezření z porušení zákona č. 101/2000
Sb. a mohla být zahájena kontrola, Úřadu neposkytl, nebude jako nedůvěryhodný stěžovatel,
resp. anonymní osoba, Úřadem o výsledku šetření informován.

PhDr. Petr Krejčí
Inspektor
(dokument podepsán elektronicky)

Příloha č. 1: Dvorana židovské slávy – seznam slavných Židů z webu Čechy Čechům
"Nedopusťme, aby se z naší vlasti stal nový Izrael" vyhledaný dne 16. 12. 2014. Dostupný z:
https://cechycechum.wordpress.com/ - 193 stran.
Příloha č. 2: Pravdoláska 5.0 – Aktualizovaný seznam pravdoláskařů. 200 dalších jmen,
celkem 700 pravdoláskařů z webu Adam B. Bartoš vyhledaný dne 14. 7. 2014. Dostupný z:
http://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/pravdolaska-5-0-aktualizovanyseznampravdolaskaru-200-dalsich-jmen-celkem-700-pravdolaskaru/ - 27 stran.
Příloha č. 3: Wikipedie – Kategorie: Židé podle činnosti https://cs.wikipedia.org – 2 stránka
Příloha č. 4: Encyklopedie významných osobností ve víru židovského osudu uvedená na
webových stránkách internetového knihkupectví
https://www.kosmas.cz/knihy/100559/encyklopedie-vyznamnych-osobnosti-ve-viruzidovskeho-osudu/
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