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ZÁZNAM O USNESENÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 64
odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a čl. 58 odst. 1 písm. d) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), rozhodl dne 10. října 2019
takto:
Věc podezřelého města

, se sídlem
které mělo dne 20. prosince 2018 zpřístupnit žadateli
, trvale bytem
informace vztahující
se k
trvale bytem
v rozporu
s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
přičemž konkrétně se jednalo o sdělení počtu podnětů podaných
ke komisi k projednávání přestupků včetně čísel jednacích těchto podnětů, a dále sdělení
počtu podezření ze spáchání přestupku spolu s čísly jednacími, které komise pro projednávání
přestupků řešila, a to bez odpovídajícího právního titulu k takovému zpracování osobních
údajů, čímž mělo dojít k porušení povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679,
se podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb., odkládá.
K aplikaci právních předpisů je nezbytné dodat, že dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti zákon
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který navazuje na přímo použitelný předpis
Evropské unie, tj. nařízení (EU) 2016/679. Podle čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod
se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán.
Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. Správní orgán posoudil
obě právní úpravy a dospěl k závěru, že novější právní úprava obsažená v zákoně
č. 110/2019 Sb. je pro město
příznivější, neboť ve vztahu k výše popsanému
jednání umožňuje použít ustanovení § 65 zákona č. 110/2019 Sb. a danou věc usnesením
odložit.
Úřadu byl dne 26. září 2019 postoupen Krajským úřadem Středočeského kraje podnět, který
obsahoval stížnost
na postup komise pro projednávání přestupků
, která měla vyhovět žádosti
podle zákona
č. 106/1999 Sb. a zpřístupnit informace týkající se
, přestože se jednalo
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o údaje osobní povahy podle § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Součástí podnětu byla
i předmětná kopie odpovědi města
Na základě shromážděného spisového materiálu Úřad v souladu s § 65 zákona č. 110/2019 Sb.,
aniž zahájil řízení o přestupku, věc odložil, neboť se sice jedná o informace týkající se osobní
povahy a soukromí fyzické osoby a osobní údaje, na které se vztahuje výjimka z poskytnutí
informací na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., ale vzhledem k významu a míře porušení
chráněného zájmu, který byl činem dotčen, a vzhledem k okolnostem, kdy se jedná zřejmě
o dvě osoby, které na sebe neustále podávají oznámení ke komisi pro projednávání přestupků,
bude město
pouze na protiprávní jednání upozorněno prostřednictvím sdělení
Úřadu a vyzváno k dodržování veškerých povinností vyplývajících pro správce osobních údajů
z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a svobodného přístupu k informacím.
Toto usnesení se podle § 65 zákona č. 110/2019 Sb. pouze poznamená do spisu. V souladu
s § 76 odst. 5 správního řádu není proti tomuto usnesení odvolání přípustné.

JUDr. Jiří Žůrek
pověřený řízením odboru dozoru
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