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ZÁZNAM O USNESENÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle § 16a odst. 2 zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, rozhodl dne 13. února 2019 takto:
Věc podezřelého
který se měl dopustit přestupku podle § 16a odst. 1 písm. o) zákona č. 328/1999 Sb.
v souvislosti s tím, že měl neoprávněně zaslat prostřednictvím aplikace WhatsApp osobní
údaje obsažené na přední straně občanského průkazu
, další osobě,
se podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo
předání věci.
Úřadu pro ochranu osobních údajů byl dne 11. února 2019 statutárním městem
postoupen jako věcně příslušnému správnímu orgánu spisový materiál Krajského ředitelství
policie
, obvodní oddělení
čj.
Ze
spisového materiálu vyplývá, že dne 17. srpna 2018 zaslal
prostřednictvím svého
mobilního telefonu a aplikace WhatsApp zprávu obsahující kopii přední strany občanského
průkazu
, přítele své matky, na mobilní telefon
,
příslušnice Policie České republiky. Důvodem zaslání těchto údajů měla být identifikace osoby,
o níž se
domnívá, že manipuluje jeho matkou a jiným způsobem jej poškozuje. Měl
v úmyslu podat na pana
trestní oznámení, kdy tyto skutečnosti konzultoval s výše
jmenovanou policistkou. Fotokopii přední strany občanského průkazu mu měla poskytnout
jeho matka, a to v souvislosti s prohlídkou letiště (pro vpuštění do vyhrazených prostor), kde
pracuje. Dle vyjádření
si měl fotografii přední strany občanského
průkazu s jeho vědomím pořídit přímo
Ze spisového materiálu dále vyplývá, že mezi
,
a matkou
panují od léta 2018 zjevné rozpory, které přesahují svým předmětem obsah
doručeného podnětu.
Výše popsaným jednáním by mohlo dojít k porušení § 16a odst. 1 písm. o) zákona
č. 328/1999 Sb. Nicméně z obsahu doručeného podnětu vyplývá, že jediným adresátem
zmiňované kopie občanského průkazu byla příslušnice Policie České republiky, což významně

snižuje společenskou škodlivost jednání. Z dosud shromážděné dokumentace rovněž vyplývá,
že jednání
v tomto případě má výhradně soukromoprávní základ. Jak vyplývá
z nálezu Ústavního soudu zn. I. ÚS 4/04 ze dne 23. března 2004 „trestní právo a trestněprávní
kvalifikace určitého jednání, které má soukromoprávní základ, jako trestného činu je třeba
považovat za ultima ratio, tedy za krajní právní prostředek, který má význam především
celospolečenský, tj. z hlediska ochrany základních společenských hodnot. V zásadě však
nemůže sloužit jako prostředek nahrazující ochranu práv a právních zájmů jednotlivce v oblasti
soukromoprávních vztahů, kde závisí především na individuální aktivitě jednotlivce, aby střežil
svá práva, jimž má soudní moc poskytnout ochranu. Je však nepřijatelné, aby tuto ochranu
aktivně přebíraly orgány činné v trestním řízení, jejichž úkolem je ochrana převážně
celospolečenských hodnot, nikoliv přímo konkrétních subjektivních práv jednotlivce, jež svou
povahou spočívají v soukromoprávní sféře“. Jinými slovy, lze prostředky trestního práva,
resp. správního trestání, využít pouze tehdy, pokud užití jiných soukromoprávních prostředků
nepřichází v úvahu nebo by bylo zjevně neúčelné.
Pokud se pan
domnívá, že došlo k zásahu do jeho soukromí, může uplatňovat svá
práva prostřednictvím občanskoprávní ochrany osobnosti podle § 84 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Toto usnesení se podle § 76 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb. pouze poznamená do spisu a
o odložení věci se vyrozumí osoba přímo postižená spácháním přestupku, je-li správnímu
orgánu známa. V souladu s § 76 odst. 5 správního řádu není proti tomuto usnesení odvolání
přípustné.
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