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PŘÍKAZ
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 2 odst. 2 a § 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, vydává dne 29. září 2014
v souladu s § 150 odst. 1 správního řádu tento příkaz:
Je prokázáno, že účastník řízení: …, fyzická osoba podnikající podle zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, se sídlem …, IČ: …, jako správce
osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., vypracoval kupní
smlouvu o prodeji a koupi ojetého motorového vozidla (přívěsného vozíku RZ …)
s datem 20. prosince 2011, kterou zaslal bez vědomí ve smlouvě uvedených osob smluvních stran, společnosti Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8, jako součást Žádosti o zrušení smlouvy o povinném ručení
prodávajícího č. …, když v předmětné smlouvě použil osobní údaje prodávajícího …,
trvalým pobytem …, a kupujícího …, trvalým pobytem …, v rozsahu jméno, příjmení,
datum narození a adresa trvalého pobytu, které získal při své činnosti pojišťovacího
agenta společnosti Allianz pojišťovna, a.s., a to bez jejich souhlasu,
čímž porušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., tedy
povinnost zpracovávat osobní údaje se souhlasem subjektů údajů a bez tohoto
souhlasu pouze na základě § 5 odst. 2 písm. a) až g) tohoto zákona,
a 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, za což se mu v souladu s § 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá
pokuta ve výši 2.000 Kč
(slovy dva tisíce korun českých)
a dále podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení ve výši
1.000 Kč,

obojí splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
bezhotovostním převodem na účet vedený u ČNB, č. ú. 19-5825001/0710, variabilní
symbol IČO účastníka řízení, konstantní symbol 1148.

Odůvodnění
Podkladem pro vydání tohoto příkazu je podnět Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje, obvodního oddělení Vimperk, který obdržel Úřad
pro ochranu osobních údajů dne 6. srpna 2014.
Ze spisového materiálu, zejména z úředních záznamů o podání vysvětlení účastníka
řízení dne 17. července 2014, … dne 11. července 2014 a … dne 4. srpna 2014, na
Policii České republiky, obvodním oddělení Vimperk, vyplývá, že účastník řízení
vypracoval kupní smlouvu o prodeji a koupi ojetého motorového vozidla (přívěsného
vozíku RZ …) s datem 20. prosince 2011, kterou zaslal bez vědomí ve smlouvě
uvedených osob - smluvních stran, společnosti Allianz pojišťovna, a.s., jako součást
Žádosti o zrušení smlouvy o povinném ručení prodávajícího č. …, když v předmětné
kupní smlouvě použil bez jejich souhlasu osobní údaje prodávajícího … a kupujícího
… v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu, které získal
při své činnosti pojišťovacího agenta společnosti Allianz pojišťovna, a.s.
Z úředního záznamu o podání vysvětlení účastníka řízení na Policii České republiky,
obvodním oddělení Vimperk, čj. KRPC-100973-5/PŘ-2014-020615 ze dne
17. července 2014 současně vyplývá, že účastník řízení se ke shora uvedenému
jednání doznal.
K předmětu řízení lze konstatovat, že údaje o fyzické osobě jméno, příjmení, datum
narození a adresa trvalého pobytu jsou nepochybně osobní údaje ve smyslu § 4
písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., neboť se týkají určeného resp. určitelného subjektu
údajů.
Dále lze uvést, že účastník řízení prováděl tuto činnost v rámci vlastního podnikání,
určil účel a prostředky zpracování osobních údajů, na základě čehož se stal
správcem výše uvedených osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j)
zákona č. 101/2000 Sb., a byl tedy povinen k plnění všech povinností vyplývajících
ze zákona č. 101/2000 Sb.
Pro každé zpracování osobních údajů potřebuje správce právní titul, kterým může být
souhlas subjektů údajů nebo splnění některé z výjimek stanovených v § 5 odst. 2
písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb. V smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,
musí být subjekt údajů také informován o tom pro jaký účel zpracování a k jakým
osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období, souhlas musí
být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. Ze spisového materiálu a
výpovědí shora uvedených osob, jejichž osobní údaje byly ve smlouvách použity, je
zřejmé, že účastník řízení nedisponoval jejich souhlasem k použití osobních údajů
k sepsání shora uvedené kupní smlouvy a její zaslání společnosti Allianz pojišťovna,
a.s., a na jeho jednání není možné vztáhnout ani žádnou z výjimek uvedených v § 5
odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb.
Správní orgán považuje tedy na základě výše uvedeného za prokázané, že účastník
řízení svým shora popsaným jednáním porušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 2

zákona č. 101/2000 Sb., neboť prováděl zpracování osobních údajů, ke kterému
chyběl zákonný právní titul.
Při stanovení výše sankce bylo jako k polehčující okolnosti přihlédnuto zejména
k tomu, že nezákonné zpracování osobních údajů se týkalo pouze dvou osob dále
k tomu, že na základě účastníkem vypracované smlouvy nevznikly uvedeným
osobám žádné povinnosti ani finanční závazky. Na základě těchto skutečností byla
uložena sankce při samé dolní hranici zákonem stanovené sazby.
S ohledem na výše uvedené, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto
příkazu.
Poučení: V souladu s § 150 odst. 3 správního řádu lze u odboru správních činností
proti tomuto příkazu podat ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho doručení odpor, kterým se
příkaz ruší a řízení pokračuje.
Příkaz je doručen dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho
uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení
okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den
ode dne dodání příkazu do datové schránky.
Praha, 29. září 2014
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