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Čj. UOOU-05066/20-9

PŘÍKAZ
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 podle čl. 58 odst. 2 písm. i)
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, dále jen „nařízení
(EU) 2016/679“], vydává dne 18. prosince 2020 v souladu s § 150 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, tento příkaz:
XXX,
I.

se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle § 62 odst. 1 písm. d) zákona č. 110/2019 Sb.,
neboť nesplnila příkaz podle čl. 58 bod 2 nařízení (EU) 2016/679,

II.

za což se jí podle § 35 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb. a v souladu s čl. 83 odst. 5 písm. e)
nařízení (EU) 2016/679 ukládá
pokuta ve výši 2.000.000 Kč
(dva miliony korun českých)
splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu bezhotovostním převodem na
účet vedený u ČNB, č. ú. 19-5825001/0710, variabilní symbol IČO obviněné, konstantní symbol
1148.

Odůvodnění
Podkladem pro vydání tohoto příkazu je rozhodnutí Úřadu ze dne 25. května 2020, čj. UOOU02127/19-62, které je v právní moci od 23. června 2020 a vykonatelné od 24. července 2020
(dále jen „Rozhodnutí“), spisový materiál sp. zn. UOOU-01039/20 a sp. zn. UOOU-05066/20.
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Rozhodnutím bylo společnosti XXX uloženo, aby (i) na svých webových stránkách XXX ukončila
zpracování osobních údajů ve formě jejich zveřejnění (překlopení) z veřejně dostupných
rejstříků (insolvenčního rejstříku, obchodního rejstříku, rejstříku topografií, patentového
rejstříku a rejstříku ochranných známek), případně aby doložila souhlasy se zpracováním ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, ve lhůtě do deseti (10) dnů od právní moci
Rozhodnutí, a aby (ii) podala Úřadu zprávu o splnění uložených opatření, ve lhůtě do (10) dnů
od splnění uložených opatření.
Správní orgán ověřil přetrvávající závadný stav na webových stránkách XXX a učinil dne
25. listopadu 2020, 30. listopadu 2020 a 16. prosince 2020 úřední záznam (čj. UOOU01039/20-22, čj. UOOU-05066/20-7, čj. UOOU-05066/20-8). Ze zjištění správního orgánu
plyne, že obviněná i přes Rozhodnutí nadále neoprávněně zpracovává osobní údaje na
stránkách XXX, kdy jsou na těchto stránkách agregovány stovky tisíc osobní údajů, aniž by
obviněné k tomuto zpracování svědčil právní důvod dle nařízení (EU) 2016/679. Správní orgán
má tak za prokázané, že obviněná, tj. společnost XXX, nápravná opatření uvedená
v Rozhodnutí nesplnila, a i nadále neoprávněně zpracovává osobní údaje na svých webových
stránkách XXX.
Podle § 5 zákona č. 250/2016 Sb. je přestupkem škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně
za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný
čin.
Podle čl. 83 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 se při rozhodování o uložení sankce a její výši
přihlédne zejména k povaze, závažnosti a délce trvání porušení, k povaze, rozsahu a účelu
dotčeného zpracování, k počtu dotčených subjektů údajů a míře škody, která jim byla
způsobena, a k dalším okolnostem porušení stanoveným v tomto článku.
Při stanovení sankce tak správní orgán přihlédl jako k okolnostem zvyšující závažnost jednání
zejména k tomu, že protiprávní jednání trvalo po delší dobu (minimálně 1,5 roku) a nadále
trvá. Porušení bylo prokázáno u stovek tisíc fyzických osob podnikatelů, jejichž osobní údaje
jsou bez právního důvodu zpracovávány obviněnou na jejích stránkách XXX (viz úřední
záznamy čj. UOOU-01039/20-22, čj. UOOU-05066/20-7, čj. UOOU-05066/20-8) a nejedná se o
jednu ojedinělou a izolovanou událost, nýbrž o systematické porušování povinností, což
zvyšuje rozsah dotčeného zpracování a je tak přičítán k tíži obviněné. Při stanovení výše sankce
správní orgán též zohlednil jako k přitěžující okolnosti skutečnost, že obviněná společnost již
v minulosti stejným způsobem porušila povinnosti stanovené nařízením (EU) 2016/679, za což
ji byla udělena pokuta (příkaz ze dne 12. června 2019, čj. UOOU-02037/19-7, příkaz ze dne 11.
června 2020, čj. UOOU-01039/20-11). Po souhrnném zhodnocení všech okolností byla pokuta
uložena při samé dolní hranici sazby, kterou nařízení (EU) 2016/679 stanoví a která činí
20 000 000 eur.

Poučení: V souladu s § 150 odst. 3 správního řádu lze u Úřadu pro ochranu osobních údajů
proti tomuto příkazu podat ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho doručení odpor, kterým se příkaz ruší
a řízení pokračuje.
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Příkaz je doručen dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho uložení
na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik přihlášení
oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den ode dne dodání příkazu
do datové schránky.

Praha 18. prosince 2020
otisk
úředního
razítka

Mgr. Eva Cupáková
vedoucí oddělení kontroly soukromého sektoru
(podepsáno elektronicky)
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