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Vážený pane,
v návaznosti na Vaši žádost o stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen
„Úřad“) zn. MV-39951-4/KM-2011 ze dne 26. května 2011, jímž se dotazujete na názor
Úřadu na možné poskytnutí některých informací o příslušnících Policie České republiky na
základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, Vám sděluji následující:
V otázce aplikace zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při poskytování informací, jejichž součástí jsou
i osobní údaje, si Vás dovoluji odkázat na Vámi zmíněné vyjádření Úřadu zn. KNDČ0421/10-2/NON ze dne 21. ledna 2010.
Osobní evidenční čísla a služební hodnosti konkrétních policistů jsou jejich osobními údaji ve
smyslu § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. Podle názoru Úřadu je rovněž
nepochybné, že tyto údaje vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti dotyčných policistů,
případně o jejich funkčním nebo pracovním zařazení, a je tak z obecného hlediska splněna
podmínka pro jejich poskytnutí i bez souhlasu dotčených subjektů údajů na základě právního
titulu obsaženého v § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů.
Ani zpracování, které se děje na základě uvedeného právního titulu, pochopitelně nesmí
neadekvátně zasahovat do soukromého či osobního života subjektu údajů. Podle názoru
Úřadu však sdělení osobního evidenčního čísla či služební hodnosti policisty do jeho
soukromého a osobního života zasáhne jen zcela minimálně či vůbec ne. Zákon o ochraně
osobních údajů tedy poskytnutí těchto údajů na základě žádosti podle zákona o svobodném
přístupu k informacím v žádném případě nebrání.
S pozdravem
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