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Úřední záznam o odložení věci
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako věcně příslušný orgán podle § 46 odst. 1 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
odkládá
podle § 40a zákona č. 101/2000 Sb. věc týkající se podezření ze spáchání přestupku
v souvislosti se zveřejněním
části usnesení o zahájení trestního stíhání mladistvého na jeho profilu v aplikaci Facebook
Messenger, čímž se měl dopustit porušení povinnosti stanovené v § 8b odst. 1 zákona
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), podle kterého osoby, kterým byly
orgány činnými v trestním řízení poskytnuty informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění
podle § 8a odst. 1 věty druhé, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění
povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout,
pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům, o čemž musí být tyto osoby poučeny.
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) aniž zahájil řízení, věc odložil, protože ze
strany
došlo k bezprostřední nápravě protiprávního stavu po zjištění
porušení zákonem uložené povinnosti.
Úřad obdržel dne 2. ledna 2019 oznámení o přestupku Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie
, čj.
, týkající se
zveřejnění části 2. strany usnesení o zahájení trestního stíhání mladistvého, čj.
ze dne 8. listopadu 2018
v aplikaci Facebook
Messenger v tzv. Mém dni. Dokument obsahoval informace o probíhajícím trestním řízení
vedeném s
a to včetně informací o poškozené
, a dále
o
a
. Spolu s usnesením o zahájení trestního stíhání
mladistvého bylo
doručeno i poučení o ochraně soukromí mladistvých
a nezletilých.
Dne 7. ledna 2018 zaslal správní orgán v souladu s § 40a zákona č. 101/2000 Sb.
výzvu k neprodlené nápravě protiprávního stavu, a to tím, že vymaže veškeré
příspěvky obsahující informace o trestním řízení nebo o osobách, již se toto trestní řízení týká,
a zdrží se jakéhokoli dalšího zveřejňování obdobných příspěvků, zejména na sociálních sítích.

Dále byl
informován o tom, že pokud dojde k nápravě protiprávního stavu
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinností, může Úřad v souladu s § 40a
zákona č. 101/2000 Sb. upustit od uložení pokuty. V této souvislosti byl poučen o tom, že
o skutečnosti, že došlo k nápravě protiprávního stavu, je povinen Úřad neprodleně informovat
včetně doložení této skutečnosti relevantními podklady.
V reakci na výše uvedenou výzvu obdržel správní orgán dne 24. ledna 2018 sdělení
, že předmětná zveřejněná písemnost v aplikaci Facebook Messenger byla
dostupná pouze okruhu jeho kontaktů a po 24 hodinách od zveřejnění byla automaticky
smazána.
Na základě shromážděného spisového materiálu dospěl správní orgán k závěru, že
přijal nápravná opatření k zajištění neprodlené nápravy protiprávního stavu, a to
bezprostředně poté, co bylo zjištěno porušení zákonem uložené povinnosti. Vzhledem k výše
uvedenému rozhodl správní orgán na základě § 40a zákona č. 101/2000 Sb. (dojde-li k nápravě
protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo
zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení pokuty) o odložení věci, o čemž
bude oznamovatel vyrozuměn.
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