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Vážená paní,
v návaznosti na Váš dopis č.j. MV-798-3/KM-2010 ze dne 14. ledna 2010, jímž
žádáte o stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) k ochraně
osobních údajů při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji
následující:
Pojem osobní údaj je definován v ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, tak, že se jedná o jakoukoliv informaci o určené nebo určitelné fyzické
osobě. Jména a příjmení konkrétních příslušníků Policie České republiky spolu
s údajem, že v danou dobu zasahovali na určitém místě, uvedené definici odpovídají
a o osobní údaje se proto jedná.
Při každém zpracování osobních údajů, jímž může být podle § 4 písm. e) zákona
o ochraně osobních údajů i jejich zpřístupňování či zveřejňování, je nezbytné, aby
správce, který toto zpracování provádí, disponoval příslušným právním titulem. Pro
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím je
v postavení správce osobních údajů povinný subjekt ve smyslu tohoto předpisu.
Základním právním titulem pro zpracování osobních údajů je dle § 5 odst. 2 zákona
o ochraně osobních údajů souhlas dotčené osoby, subjektu údajů. Další možné
právní tituly, kdy ke zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů nezbytný není,
upravují jednotlivá ustanovení § 5 odst. 2 citovaného zákona. Na poskytování
informací vztahujících se k působnosti veřejné správy potom dopadá Vámi
odkazované ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, podle
kterého je takového zpracování osobních údajů bez souhlasu možné v případě,
pokud správce poskytuje mj. osobní údaje o funkcionáři či zaměstnanci veřejné
správy a tyto údaje vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti.
Podle názoru Úřadu lze obecně údaje o tom, kteří příslušníci Policie České republiky
se podíleli na určitém zákroku či jiném úkonu v rámci činnosti Policie České republiky,
považovat za údaje o zaměstnancích veřejné správy, které vypovídají o jejich úřední

činnosti. Poskytnutí tohoto typu informací není ani v rozporu s ustanovením § 5 odst.
3 zákona o ochraně osobních údajů, protože jím do soukromého či osobního života
subjektů údajů nebude zasaženo vůbec nebo jen ve velmi malé míře.
V souladu s výše uvedeným je Úřad toho názoru, že zákon o ochraně osobních
údajů poskytnutí požadovaných informací o tom, kteří konkrétní příslušníci Policie
České republiky se podíleli na zásahu v místě přestupku, nebrání.
S pozdravem

JUDr. Alena Kučerová
náměstkyně sekce dozorových činností

