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ZÁZNAM O USNESENÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle § 64 odst. 1 zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, rozhodl dne 1. července 2019 takto:
Věc podezřelé společnosti
se sídlem
v souvislosti s tím, že zveřejnila dne 10. června 2019 prostřednictvím veřejně přístupné
počítačové sítě na zpravodajském portálu
článek s názvem „
“ obsahující informace o poškozeném, který
je osobou mladší 18 let,
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 (dále jen „Úřad“) byl dne 21. června 2019 doručen podnět
Krajského ředitelství policie
čj.
Ze
spisové dokumentace vyplývá, že dne 10. června 2019 byl veřejně přístupnou počítačovou sítí
na zpravodajském portálu
uveřejněn článek s názvem „
“ pojednávající o usmrcení novorozeného dítě
v obci
na
Předmětný článek sestavený zejména z výpovědí sousedů matky
dítěte obsahoval informace, které ve svém souhrnu umožňují zjištění totožnosti
subjektů trestního řízení čj.
, a to obviněné a poškozeného,
a byl doplněn fotografiemi a videozáznamem z domu, kde se trestný čin stal. Následně byla
autorka předmětného článku kontaktována Policií České republiky a upozorněna na
skutečnost, že článek obsahuje informace umožňující identifikaci poškozeného mladšího
18 let. Dne 13. června 2019 došlo k úpravě článku, kdy byly odstraněny fotografie a
videozáznam a byly vymazány některé informace o osobách zúčastněných na trestním řízení.
Přesto i upravený text nadále obsahuje informace dostatečné k identifikaci osob, a to zejména
poškozeného v trestním řízení.
Z výše uvedeného je zřejmé, že společnost
porušila svým jednáním povinnost
stanovenou v § 8b odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
podle něhož nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli
způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou
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mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin vraždy, zabití, některý z trestných činů,
kterým byla způsobena těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí, některý
z trestných činů proti těhotenství ženy, trestný čin obchodování s lidmi, některý z trestných
činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby,
týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí, únosu dítěte a osoby stižené
duševní poruchou nebo nebezpečného pronásledování, když zveřejnila informace umožňující
zjištění totožnosti mrtvého novorozeněte, tj. poškozeného v trestním řízení, který je osobou
mladší 18 let.
Správní orgán dále posuzoval, zda se na výše uvedené jednání společnosti
nevztahuje některá z výjimek ze zákazu zveřejnění uvedená v § 8d odst. 1 až 3 zákona
č. 141/1961 Sb. S ohledem na charakter článku, kdy zveřejnění informací o poškozeném, jakož
i dalších osobách, zjevně sloužilo pouze ke zvýšení jeho čtenosti a atraktivnosti pro čtenáře,
tak nelze na zveřejnění těchto informací shledávat jakýkoli veřejný zájem. Vzhledem ke zdroji
informací (informace byly získány zejména od sousedů obviněné) je zřejmé, že společnost
též postrádá souhlas dotčených osob nebo jejich zástupců ke zveřejnění
předmětných informací. Správní orgán tedy uzavírá, že došel k závěru, že v případě jednání
společnosti
nabyla naplněna žádná z výjimek stanovených v § 8d uvedeného
zákona.
Podle § 61 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb. se právnická osoba dopustí přestupku tím, že poruší
zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem. Osobním údajem se
podle čl. 4 bod 1 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) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále
jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační
číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby.
Podle § 3 zákona č. 110/2019 Sb. je subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje
vztahují. Jinak řečeno, subjektem údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. je (i v souladu
s právem Evropské unie) fyzická osoba, která má dle § 23 zákona č 89/2012 Sb., občanský
zákoník, právní osobnost (tj. způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti) od
narození až do smrti.
Zemřelí, v souladu s výše uvedeným, již nejsou subjekty právních vztahů, avšak v zákonem
stanovených případech (např. § 82 odst. 2 občanského zákoníku týkající se přechodu práv
k uplatnění práva na ochranu osobnosti po smrti fyzické osoby) může dojít k přechodu
některých jejich práv na jiné osoby. Nařízení (EU) 2016/679 ani zákon č. 110/2019 Sb., však
takový přechod práv neupravuje. Informace o zemřelých, které mají charakter osobních údajů,
tak již po smrti fyzické osoby nepodléhají ochraně podle nařízení (EU) 2016/679 a zákona
č. 110/2019 Sb., neboť ochrana prostřednictvím tohoto zákona přísluší pouze žijícím
jedincům. Je však nutno zdůraznit, že v řadě případů platí, že informace o zemřelých se mohou
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týkat i jiných subjektů – žijících fyzických osob, a tedy požívají ochrany podle nařízení (EU)
2016/679.

Na základě výše uvedeného dospěl správní orgán k závěru, že společnost
sice
svým jednáním spočívajícím ve zveřejnění informací o poškozeném mladším 18 let
prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě porušila povinnost stanovenou v §8b
odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., nicméně s ohledem na skutečnost, že se jedná o informace
o zesnulé osobě, na které se nevztahuje právní úprava týkající se ochrany osobních údajů, tak
společnost
nenaplnila skutkovou podstatu žádného z přestupků týkající se
ochrany osobních údajů. Správní orgán výše uvedené jednání nemůže postihnout, a proto věc
usnesením odložil.
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.

Praha 1. července 2019

Mgr. Vanda Foldová
ředitelka odboru dozoru
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