Vladimír KROC, moderátor:
Úřad pro ochranu osobních údajů odhalil během kontroly na ministerstvu vnitra neoprávněné přístupy k osobním údajům lidí
ve více než 90 tisících případech. Za to, že ministerstvo umožnilo exekutorům získat informace o lidech v exekučním řízení,
včetně jejich rodinných příslušníků, dostalo od kontrolorů pokutu přes milion korun. Jak zjistil zpravodajský server iRozhlas,
resort ale nakonec neplatil vůbec nic. Nejdříve totiž podal proti rozhodnutí úřadu rozklad. A než se to stačilo vyřešit, začala
platit nová pravidla o ochraně soukromí. To kritizoval právník Jan Vobořil z organizace Iuridicum Remedium, která se zabývá
ochranou soukromí. Přeji dobrý den.
Jan VOBOŘIL, právník:
Dobrý den.
Vladimír KROC, moderátor:
Jak závažný tedy ten případ byl? Připomenu, že Úřad pro ochranu osobních údajů zjistil, že ministerstvo vnitra umožnilo
exekutorům nahlížet do údajů lidem v exekuci, včetně jejich rodinných příslušníků.
Jan VOBOŘIL, právník:
Ten případ považuji za velmi závažný. Je to nakonec vidět i na té výši té původní pokuty, která byla přes milion korun. Pokud
si dobře vzpomínám, tak nejvyšší pokuta vůbec dějinách byla 3,5 milionu, takže skutečně jde o velmi závažný případ. Navíc
tedy v souvislosti s tím, že tím viníkem je ministerstvo vnitra, které by mělo mít ochranu osobních údajů naprosto perfektně
ošetřenou.
Vladimír KROC, moderátor:
Ministerstvo vnitra se bránilo, že šlo o technický problém. Systém totiž prý neumožnil užší výběr požadovaných údajů.
Exekutorská komora navíc namítala, že údaj o manželovi či manželce je pro ně důležitý pro vedení exekuce. Jak se na takovou
argumentaci díváte?
Jan VOBOŘIL, právník:
Tak myslím, že ta argumentace je zcela lichá. Pokud je to technický problém, tak samozřejmě za ten problém stejně odpovídá
ministerstvo vnitra jako by se jednalo o jakýkoli jiný problém v souvislosti se zpracováním těch dat. Takže to je nerelevantní.
Vladimír KROC, moderátor:
Je podle Vás tento případ ojedinělý? A nebo se něco podobného, tedy že ministerstva nechrání dostatečně osobní údaje
občanů, děje častěji?
Jan VOBOŘIL, právník:
Bohužel se samozřejmě s těmi porušeními zákona setkáváme ve více případech. Bohužel se obávám, že ta právní úprava v
zákoně o zpracování osobních údajů, která vlastně stanoví, že se nemají ukládat ty správní sankce veřejným orgánům, tak
tomu tak trochu nahrává. Protože zde chybí ta odrazující funkce tedy té pokuty. A samozřejmě může to vést k tomu, že se s
těmi porušeními zákona u těch veřejných institucí budeme setkávat častěji.
Vladimír KROC, moderátor:
Proč Vám vadí, že se ministerstvo vnitra vyhnulo pokutě? K čemu by bylo dobré, kdyby ministerstvo muselo víc než milion
korun skutečně zaplatit? Nesl by tam někdo osobní odpovědnost?
Jan VOBOŘIL, právník:
Tak já předpokládám, že pokud je to opravdu spojeno s nějakou finanční sankcí, tak ta motivace k dodržování zákona je vyšší.
A je zde větší pravděpodobnost, že ten kdo nějakým způsobem odpovídá za to porušení zákona, tak bude za to potrestán. A
má to samozřejmě i odrazující funkci, tedy na ostatní státní úředníky nebo úředníky dalších veřejných institucí. Aby tedy ten
zákon neporušovali. Samozřejmě proti tomu stojí argument, že v podstatě jde o přelévání peněz z jedné veřejné instituce do
druhé. Na druhou stranu tato pravidla, že veřejné orgány platí pokuty, zde fungovala od roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon
o ochraně osobních údajů. A nikdy s tím žádný problém nebyl.
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Vladimír KROC, moderátor:
Přestože už se legislativa změnila, máte informace o tom, jestli ministerstvo zjednalo nápravu a nic podobného už se neděje?
Jan VOBOŘIL, právník:
Bohužel tuto informaci nemám. Samozřejmě Úřad pro ochranu osobních údajů může ukládat i veřejným institucím nápravná
opatření. Předpokládám, že pokud šlo o nějaký technický problém, tak zřejmě ministerstvo vnitra ho nějakým způsobem
vyřešilo. Bohužel nemám konkrétní informaci.
Vladimír KROC, moderátor:
Právník Jan Vobořil z organizace Iuridicum Remedium, která se zabývá ochranou soukromí. Děkuji Vám, na shledanou.
Jan VOBOŘIL, právník:
Také děkuji, na shledanou.

Odkaz: https://radiozurnal.rozhlas.cz/poledni-publicistika-s-vladimirem-krocem-8045881
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