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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 13. dubna 2015
v souladu s § 150 odst. 1 správního řádu tento příkaz:
Je prokázáno, že účastník řízení: město Slavkov u Brna, se sídlem Palackého
náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00292311, v souvislosti s vedením soudního
sporu u Krajského soudu v Brně se společností AusterlitzPro s.r.o., … a …, jako
správce osobních údajů podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., zaslal dne 9.
prosince 2014 prostřednictvím elektronické pošty médiím (minimálně na adresu
elektronické pošty …) tiskovou zprávu týkající se vedeného soudního sporu, jejíž
přílohou byla kopie protokolu o přípravném jednání čj. … ze dne 9. prosince 2014,
která obsahovala též osobní údaje …, …, … a … v rozsahu číslo občanského
průkazu, adresa bydliště a datum narození,
čímž porušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.,
tedy povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny, a k jinému účelu jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6 tohoto zákona,
nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas,
a tím spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.,
neboť zpracovával osobní údaje způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu,
za což se mu v souladu s § 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá
pokuta ve výši 8.000 Kč
(slovy osm tisíc 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 podání, které bylo doručeno Úřadu
pro ochranu osobních údajů dne 11. března 2015. Součástí tohoto podání je tisková
zpráva ze dne 9. prosince 2014, jejíž přílohou je protokol o přípravném jednání
u Krajského soudu v Brně.
Ze spisového materiálu je zřejmé, že účastník řízení prostřednictvím své
tiskové mluvčí, …, zaslal dne 9. prosince 2014 elektronickou poštou tiskovou zprávu,
a to minimálně na adresu elektronické pošty …, jejíž přílohou byla kopie protokolu o
přípravném řízení u Krajského soudu v Brně čj. … ze dne 9. prosince 2014, v němž
jsou jako žalobci uvedeni …, … a společnost AusterlitzPro s.r.o., zastoupená svým
jednatelem …, a žalovaným je město Slavkov u Brna, přičemž předmětný protokol
obsahoval mj. osobní údaje žalobců a starosty města … v rozsahu číslo občanského
průkazu, datum narození a adresa bydliště.
K předmětu řízení lze konstatovat, že údaje o fyzické osobě v rozsahu číslo
občanského průkazu, datum narození a adresa bydliště jsou osobní údaje ve smyslu
§ 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., neboť vedou k jednoznačně určenému subjektu
údajů, resp. se k němu vztahují.
Účastník řízení je správcem [viz § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.] osobních údajů
osob, které zpřístupnil prostřednictvím elektronické pošty, když určil účel a
prostředky tohoto zpracování, resp. tyto údaje zpracovává [viz § 4 písm. e) zákona
č. 101/2000 Sb.] v souvislosti s vedením soudního sporu, jehož je účastníkem. Jako
správce osobních údajů je proto povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené
zákonem č. 101/2000 Sb.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. je správce povinen
zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje v mezích § 3 odst. 6 zákona
č. 101/2000 Sb., nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas.
Účel zpracování osobních údajů jmenovaných subjektů údajů, tj. v rámci vedeného
soudního sporu, byl tedy následným předáním osobních údajů obsažených
v předmětném protokolu mediím zjevně překročen. Současně na jednání účastníka
řízení není možné aplikovat žádnou z výjimek stanovených v § 3 odst. 6 zákona
č. 101/2000 Sb. a účastník řízení nedisponoval ani souhlasem dotčených subjektů
údajů s předáním jejich osobních údajů mediím.
Správní orgán považuje ve smyslu § 150 odst. 1 správního řádu skutkové zjištění
za dostatečné a na základě výše uvedeného považuje za prokázané, že účastník
řízení porušil svým jednáním povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. f) zákona
č. 101/2000 Sb., tedy povinnost zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem,
k němuž byly shromážděny.
Při stanovení výše sankce bylo jako k přitěžující okolnosti přihlédnuto k charakteru
osobních údajů a rozsahu osobních údajů, které byly v protokolu o přípravném
jednání obsaženy, kdy mezi osobními údaji bylo i číslo občanského průkazu. Jako
k okolnosti snižující závažnost jednání účastníka řízení správní orgán přihlédl k tomu,

že se protiprávní jednání týkalo pouze 4 subjektů údajů. Po souhrnném zhodnocení
výše uvedených okolností případu uložil správní orgán sankci při dolní hranici
zákonné sazby.
Při rozhodnutí o uložení povinnosti uhradit náklady řízení správní orgán vycházel
z ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu, který správnímu orgánu ukládá povinnost
uložit paušální částkou náhradu nákladů řízení účastníkovi, který řízení vyvolal
porušením své právní povinnosti, a z § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu
hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši
paušální částky nákladů řízení, kterou se stanoví paušální částka nákladů správního
řízení ve výši 1.000 Kč.
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
Úřadu pro ochranu osobních údajů, který příkaz vydal, 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, 13. dubna 2015
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