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Ochrana soukromí
v elektronických komunikacích
Zákon o elektronick˘ch komunikacích –
odbornou vefiejností dlouho oãekávan˘ –
nabyl úãinnosti 1. 5. 2005; v záfií 2004 byl
schválen zákon o nûkter˘ch sluÏbách informaãní spoleãnosti. Oba zákony vloÏily na
bedra Úfiadu pro ochranu osobních údajÛ

o elektronick˘ch komunikacích je ÚOOÚ
svûfiena samostatná pÛsobnost v této
oblasti – paragraf 87, odstavec 4. ÚOOÚ
bude vykonávat dozor nad dodrÏováním
povinností pfii zpracovávání osobních
údajÛ.

RNDr. Karel Neuwirt, předseda ÚOOÚ
JUDr. Alena Kučerová, náměstkyně sekce kontrolních a správních činností ÚOOÚ
Ing. František Novák, ředitel odboru informatiky ÚOOÚ

novou dozorovou povinnost a nové kompetence. Od 1. ledna 2005 vstoupil v pÛsobnost
v plném rozsahu, vãetnû sankcí, i novelizovan˘ zákon o ochranû osobních údajÛ.
O tom, jak se vzájemnû doplÀují dvû nové
právní normy t˘kající se elektronick˘ch
komunikací a telekomunikací v záleÏitostech ochrany soukromí obãana, jsme hovofiili s pfiedsedou ÚOOÚ RNDr. Karlem Neuwirtem, námûstkyní pfiedsedy JUDr. Alenou
Kuãerovou a fieditelem odboru informatiky ÚOOÚ Ing. Franti‰kem Novákem.
Pfiijmout nov˘ zákon o elektronick˘ch komunikacích je povinností âeské republiky
vypl˘vající z jejího fiádného ãlenství v Evropské unii (EU). Do návrhu tohoto zákona
byl promítnut regulaãní rámec EU pro elektronické komunikace. Ten obsahuje i takov˘
právní pfiedpis, jak˘m je smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajÛ a ochranû soukromí
v odvûtví elektronick˘ch komunikací (smûrnice o soukromí a elektronick˘ch komunikacích). Je podobn˘ právní pfiedpis souãástí nového zákona o elektronick˘ch komunikacích?
Dr. Neuwirt: Smûrnice EP a Rady 2002/58/ES
o soukromí v elektronick˘ch komunikacích
musí b˘t samozfiejmû implementována do
ãeského právního fiádu. Implementace je provedena ãásteãnû zákonem ã. 480/2004 Sb.,
ale pfiedev‰ím nov˘m zákonem o elektronick˘ch komunikacích. Oãekávám, Ïe by tyto
dvû normy mûly zajistit harmonizaci ãeského
právního fiádu s touto smûrnicí.
Dr. Kuãerová: Podle nového zákona
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Kdo zastupoval ÚOOÚ pfii jednání s pfiedkladateli nového zákona o elektronick˘ch komunikacích? Jak probíhala pfiíprava legislativy o ochranû osobních údajÛ
v elektronick˘ch komunikacích – a jak
vlastní jednání?
Dr. Neuwirt: Právní normy, jak zákon
ã. 480/2004 Sb., o nûkter˘ch sluÏbách informaãní spoleãnosti, tak zákon o elektronick˘ch komunikacích, pfiipravovalo
Ministerstvo informatiky âR (MI). Hned
v úvodu jednání jsme dali najevo, Ïe Úfiad
je pfiipraven ohlídat správnost tûch ãástí
zákona, které se dot˘kají ochrany osobních údajÛ. ÚOOÚ se ov‰em nepodílel na
pfiekladu evropsk˘ch smûrnic, které tento
zákon implementuje, ani se neúãastnil
jednání, která mûla provést jejich v˘klad
nebo zvolit vhodn˘ zpÛsob, jak smûrnice
promítnout do ãeského práva. Mûli jsme
v‰ak jasnou pfiedstavu, jak pfienést do zákona tu ãást, která se t˘ká ochrany osobních údajÛ. O tom probíhala jednání s MI,
která vedla paní námûstkynû Dr. Kuãerová.
Detailní záleÏitosti fie‰il fieditel legislativního a právního odboru JUDr. Bartík.
Dr. Kuãerová: V rámci vládního legislativního procesu je pozice Úfiadu v˘znamná.
Svûdãí o tom i fakt, Ïe jsem byla vyzvána
panem doktorem Bure‰em, tehdy místopfiedsedou Legislativní rady vlády (LRV),
nyní jejím pfiedsedou, abych se stala
jedním ze zpravodajÛ k návrhu zákona
o elektronick˘ch komunikacích pro jednání
LRV. Pfiímo jsem se úãastnila jednání LRV
a mohla tak pfiednést v‰echny v˘hrady

ÚOOÚ, které by se nám jinak nepodafiilo
v rámci standardního legislativního procesu vyfie‰it s MI, gestorem právní úpravy zákona o elektronick˘ch komunikacích. JiÏ v této fázi se nám zdafiilo do zákona vtûlit pro nás nejdÛleÏitûj‰í princip:
aby kompetence ÚOOÚ byla nezpochybnitelná. Jistou dobu totiÏ pfietrvávaly rozpaky nad tím, zda dozor nad zpracováním
osobních údajÛ má b˘t svûfien ÚOOÚ,
anebo âeskému telekomunikaãnímu úfiadu
(âTÚ). V evropském prostfiedí je pÛsobnost v oblasti ochrany osobních údajÛ
v elektronick˘ch komunikacích ne vÏdy
svûfiena ochranáfiÛm soukromí; vykonávají ji i pfiíslu‰né telekomunikaãní úfiady.
Jsem ráda, Ïe MI pochopilo zámûr Úfiadu,
kter˘ prosazoval, aby dozor nad ochranou
osobních údajÛ v âeské republice nebyl
roztfií‰tûn. MI umoÏnilo, aby zmínûné
ustanovení bylo prezentováno v rámci
vládního návrhu jako definitivní názor.
V roce 2004 jej pak akceptoval Parlament âR.
Porozumûla-li jsem dobfie, pfiedstihli jsme
tímto rozhodnutím mnohem vyspûlej‰í
evropské zemû?
Dr. Neuwirt: Dozorová kompetence nad
ochranou osobních údajÛ v Evropû je stanovena v‰eobecnou smûrnicí Evropského
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. fiíjna
1995 o ochranû jednotlivcÛ v souvislosti
se zpracováním osobních údajÛ a o volném
pohybu tûchto údajÛ
V ní je jasnû fieãeno, za jak˘ch okolností se má dozor vykonávat. V této souvislosti je situace jednotná, neboÈ byly zfiízeny dozorové úfiady pro ochranu osobních
údajÛ. Je samozfiejmû ‰koda, Ïe smûrnice
2002/58/ES, t˘kající se zpracování osobních údajÛ a ochrany soukromí v oblasti
elektronick˘ch komunikací, nestanoví dozorovou kompetenci v rámci EU. BohuÏel
smûrnice nechává na libovÛli kaÏdého státu,
aby dozor, kter˘ ukládá, vykonávaly instituce rÛzného typu, a to podle rozhodnutí
o v˘hodnosti pro jednotlivé státy. Právû
nejednotnost komplikuje vzájemnou spolupráci. Úfiad dosud spolupracoval zejména s partnersk˘mi evropsk˘mi úfiady pro
ochranu osobních údajÛ. Nyní, kdyÏ
v rámci âR získal kompetence dozoru —
podle zákona ã. 480/2004 Sb., o nûkter˘ch
sluÏbách informaãní spoleãnosti i podle
nového zákona o elektronick˘ch komunikacích — je jeho povinností komunikovat s dal‰ími institucemi, které nemají

ST 5/2005

převzato z časopisu Sdělovací technika
v pÛsobnosti ochranu osobních údajÛ primárnû, ale spí‰e dozorovou pravomoc nad
telekomunikaãním provozem a nakládáním s informacemi v oblasti elektronick˘ch komunikací. Napfiíklad pfii plnûní
povinnosti, kterou nám dává souãasn˘
právní pfiedpis tzv. antispamového zákona
(coÏ je mimochodem dosti zavádûjící pojmenování zákona o nûkter˘ch sluÏbách
informaãní spoleãnosti), musíme komunikovat nejenom s partnersk˘m úfiady pro
ochranu osobních údajÛ, ale i s úfiady telekomunikaãními a je‰tû jin˘mi, které se na
první pohled mohou zdát této problematice
vzdáleny.
MÛÏete uvést konkrétní pfiíklad?
Ing. Novák: V Rakousku se jedná o Federální ministerstvo pro dopravu, inovace
a technologie. Belgie fie‰í tuto problematiku prostfiednictvím Komise pro ochranu
soukromí a Federální hospodáfiské správy,
generálního fieditelství pro v˘kon práva
a zprostfiedkování smíru. Na Kypru je to
Úfiad komisafie pro ochranu osobních údajÛ, v Dánsku ombudsman pro spotfiebitele.
Ve Francii se bojem proti nevyÏádan˘m
sdûlením zab˘vá Komise pro ochranu dat,
v ¤ecku Úfiad pro ochranu dat, podobnû
jako i v Itálii ãi ·panûlsku; na Maltû Úfiad
komisafie pro ochranu dat. V Nizozemsku
dozor vykonává Regulátor elektronick˘ch
komunikací a Úfiad pro ochranu dat.
V Irsku má problematiku nevyÏádan˘ch
obchodních sdûlení na sv˘ch bedrech
Ministerstvo pro komunikaci, mofiské
a pfiírodní zdroje a Úfiad komisafie pro
ochranu dat. Dozorové orgány tûchto evropsk˘ch státÛ, jsem zmínil proto, Ïe se
v únoru dohodly na koordinovaném postupu v boji proti spamu v elektronické
po‰tû, na sdílení informací a vyfiizování
stíÏností pfies hranice státÛ. ÚOOÚ je – jak
jinak – mezi nimi.
Jedná se skuteãnû o velice rÛznorodé organizace. Vystaãí v‰ak i samotn˘ ãesk˘
ÚOOÚ, byÈ se v‰emi kompetencemi, na
zapeklitou situaci v tuzemsk˘ch elektronick˘ch komunikacích a telekomunikacích? Nebudou mu chybût detailní znalosti
prostfiedí a pfiedev‰ím zku‰enosti z tohoto
dynamického oboru?
Dr. Neuwirt: Samozfiejmû budeme spolupracovat s âesk˘m telekomunikaãním úfiadem (âTÚ). Plánujeme schÛzku s panem
pfiedsedou. Následovat budou jednání, na
nichÏ bychom si spoleãnû vyjasnili v rámci
ãeského práva pÛsobnost v ochranû osobních údajÛ obou dvou institucí.
Dr. Kuãerová: Oficiální jednání s âTÚ
je otázkou pracovní schÛzky vedoucích
pfiedstavitelÛ úfiadÛ. Na úvodní schÛzku
by pak mûla navazovat pracovní setkání
expertÛ, ktefií se touto agendou zab˘vají.
Kromû orgánÛ státu v‰ak pÛsobí v âR celá
fiada nevládních organizací zastupujících
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subjekty pÛsobící v oblasti elektronick˘ch
komunikací. A dále tuto skupinu pfiedstavují i sdruÏení zab˘vající se ochranou
práv spotfiebitele nebo reprezentující jak
zájmy subjektÛ z oblasti marketingu, tak
i ty subjekty, k nimÏ je marketing smûfiován. S nûkter˘mi z nich Úfiad jednal a nepochybnû i do budoucna jednat bude.
Hodlá ÚOOÚ v rámci své interní struktury vyãlenit speciální odbor, jenÏ by v budoucnu vykonával dozor nad dodrÏováním daného právního pfiedpisu zákona
o elektronick˘ch komunikacích?
Dr. Neuwirt: Úfiad nemÛÏe na rÛzné své
pÛsobnosti vyãleÀovat útvary, které by
postupovaly zcela samostatnû, ponûvadÏ
jak stíÏnostní agenda, tak správní fiízení
mají spoleãné prvky. Napfiíklad pro speciální zpracovávání stíÏností na nevyÏádaná obchodní sdûlení (NOS) podle zákona
ã. 480/2004 Sb. jsme rozdûlili kompetence
mezi jednotlivé útvary. StíÏnost prochází
od odboru informatiky aÏ po skupinu, která byla vytvofiena kolem jednoho z inspektorÛ specializovaného na tuto oblast. V zájmu efektivnûj‰ího zabezpeãení dozorov˘ch povinností do‰lo k reorganizaci sloÏek Úfiadu vykonávajících dozor a zab˘vajících se stíÏnostní agendou obecnû. Celá
tato oblast je svûfiena do pravomoci novû
ustanovené sekce správního fiízení, kterou
fiídí paní námûstkynû, jeÏ koordinuje spolupráci jednotliv˘ch útvarÛ.
Dr. Kuãerová: Máme za sebou zatím nûkolikamûsíãní zku‰enost s aplikací zákona
480/2004 Sb. To pro nás znamená jistou
v˘hodu pro pfiípravu na nov˘ zákon o elektronick˘ch komunikacích. Zde se dá oãekávat zejména v prvopoãátku urãit˘ nárÛst
stíÏností. ProtoÏe podnûtÛ ke kontrole na
zasílání NOS bylo velice mnoho, museli
jsme vytvofiit jistá opatfiení, jak je nejenom
pfiijímat, ale také analyzovat. Na základû
tohoto poznatku se vytvofiila zvlá‰tní kontrolní skupina, která vede kontrolní fiízení.
Na základû jejích v˘sledkÛ se potom vedou navazující fiízení správní. Vzhledem
k tomu, Ïe ‰ífiení nevyÏádan˘ch obchodních sdûlení mÛÏe mít i znaky trestné ãinnosti, uãinili jsme jiÏ první pfiíslu‰né kroky
vÛãi kompetentním orgánÛm státní moci.
Postupnû sbíráme poznatky. Myslím, Ïe je
to dobrá zku‰enost i pro podobn˘ postup
pfii aplikaci pÛsobnosti Úfiadu podle zákona
o elektronick˘ch komunikacích.
Jaká je role odboru informatiky ve struktufie ÚOOÚ v rámci vykonávání pÛsobnosti podle zákona ã. 480/2002 Sb.?
Ing. Novák: Vzhledem k tomu, Ïe obchodní
sdûlení se dot˘kají technick˘ch prostfiedkÛ
‰ífiení, tak stíÏnost je primárnû posuzována v odboru informatiky. V zájmu dobré
informovanosti vefiejnosti a zjednodu‰ení
podávání stíÏnosti byla zfiízena na webov˘ch stránkách Úfiadu samostatná rubrika

http://www.uoou.cz/spam.php3, v níÏ je
moÏné nalézt potfiebn˘ v˘klad problematiky
i speciální formuláfi, jehoÏ vyplnûní usnadÀuje stûÏovatelÛm uãinit podání. Je-li odborem informatiky stíÏnost shledána jako
oprávnûná, je postoupena pfiíslu‰n˘m útvarÛm k dal‰ímu ‰etfiení.
Dr. Kuãerová: Na odboru informatiky
pracují experti na oblast elektronick˘ch
komunikací, takÏe je logické, Ïe první anal˘zu stíÏností a podnûtÛ provádûjí právû
oni. Na nû navazují pracovníci, ktefií vykonávají standardní kontrolní ãinnost a aplikují odpovídající metody. Odborná anal˘za je provádûna opût specialistou.
Dr. Neuwirt: Vedoucí odboru informatiky se mimo jiné úãastní evropsk˘ch jednání o boji proti spamingu v rámci CNSA
(Contact Network of Spam Enforcement
Authorities). SíÈ úfiadÛ provûfien˘ch bojem
proti spamu byla zfiízena na podnût
Komise pro informaãní spoleãnost a média
EU. UmoÏÀuje sdílení informací a osvûdãen˘ch postupÛ pfii provádûní antispamov˘ch právních pfiedpisÛ národními orgány
ãlensk˘ch státÛ EU a EHP. V této pracovní
skupinû má Úfiad dva zástupce. Odborníci
z odboru informatiky se také úãastní práce
ve zvlá‰tní specializované skupinû pro
ochranu osobních údajÛ v telekomunikacích, která se schází dvakrát roãnû a fie‰í
nejenom telekomunikaãní záleÏitosti, ale
i problémy s nov˘mi technologiemi, radiofrekvenãními identifikacemi, elektronick˘mi kartami apod. V ãele této tzv.
.„Berlínské skupiny“ je prof. Hansjırgen
Garstka, ‰éf zemského dozorového úfiadu
pro ochranu osobních dat v Berlínû.
Stfiedem zájmu na‰eho Úfiadu je b˘t v této
oblasti aktivní, udrÏet si efektivní pracovní
vztahy s partnersk˘mi zahraniãními úfiady
a participovat pfii návrhu fie‰ení problémÛ,
které moderní technologie generují.
Kolik stíÏností zatím Úfiad obdrÏel, kolik
jiÏ provedl kontrol a kolik jich vyfiídil?
Ing. Novák: Do poloviny února 2005 bylo
pfiijato 390 podnûtÛ. Z nich drtivou vût‰inu lze klasifikovat jako stíÏnosti oprávnûné. Konkrétnû 335 jich bylo pfiedáno k dal‰ímu fiízení. Necel˘ch 10 % pfiedstavují stíÏnosti neoprávnûné.
Dr. Kuãerová: KaÏd˘, kdo nám posílá
stíÏnost, je samozfiejmû pfiesvûdãen, Ïe jde
o nevyÏádané obchodní sdûlení. StûÏovatelé oãekávají razantní postupy. Jist˘m
rozãarováním pro nû mÛÏe b˘t, neztotoÏní-li se Úfiad s jejich názorem a jejich stíÏnost shledá jako neoprávnûnou. Tûch pfiípadÛ v‰ak není mnoho. Je samozfiejmû
problém, pokud je obãan obtûÏován napfi.
prostfiednictvím mobilní telefonní sítû.
ObdrÏet dÛkazní prostfiedek o tom, Ïe do
jeho telefonu mu pfii‰lo jakési nevyÏádané
obchodní sdûlení, je mnohem sloÏitûj‰í ve
srovnání tfieba s tím, pfiijde-li takovéto
sdûlení faxem ãi elektronickou po‰tou.
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Proto pfievládají podání, kde dochází k rozesílání nevyÏádan˘ch sdûlení prostfiednictvím Internetu. V prvopoãátku aplikace
zákona ã. 480/2004 Sb. jsme také fie‰ili,
zda do jeho pÛsobnosti spadá telemarketing. První obecné odpovûdi ze strany MI
byly v tomto smûru velmi liberální. Úfiad
do této problematiky vstoupil pozdûji neÏ
MI. Jako spolutvÛrce zákona musel pfiijmout
nûkterá pfiísnûj‰í kritéria s tím, Ïe v pfiípadû telemarketingu nejde primárnû o formu
sdûlení, ale o obsah. Vefiejnost si bohuÏel
ãasto mylnû pfiedstavuje, Ïe jsme schopni
prokázat trestnû právní aktivitu hned poté,
co zákon nabude úãinnosti. Nûkdy mám
dokonce pocit, Ïe jsme kritizováni za to, Ïe
v tomto smûru nezvefiejÀujeme aÏ tolik informací. JenÏe ãinnost Úfiadu právû v této
kontrolní pÛsobnosti se teprve rozbíhá.
V budoucnu ov‰em budeme mít zájem dovést k odpovûdnosti ty subjekty, které poru‰ily ãi poru‰ují své zákonné povinnosti.
Jakou úãinnost oãekáváte od zákona ã.
480/2004 Sb. ãi od zákona o elektronick˘ch komunikacích?
Dr. Neuwirt: JestliÏe hovofiíme o právních
aspektech nevyÏádan˘ch obchodních sdûlení a právních aspektech elektronick˘ch
komunikací, je ãtenáfiÛm tfieba vysvûtlit,
Ïe zákon o nûkter˘ch sluÏbách informaãní
spoleãnosti není fakticky antispamov˘ zákon, aãkoli hovorovû tak b˘vá oznaãován.
Nelze tedy od nûj ani oãekávat, Ïe vym˘tí
problém spamingu. âtenáfii va‰eho ãasopisu mají praktické zku‰enosti s rÛzn˘mi
spamov˘mi zprávami ‰ífien˘mi po Internetu a vûdí, Ïe 99 % tûchto sdûlení pfiichází ze zahraniãí, a to ze zahraniãí mimo
Evropskou unii, takÏe tam uÏ dozorová
kompetence Úfiadu vÛbec nemÛÏe regulovat ‰patnou praxi. Od nového zákona
o elektronick˘ch komunikacích si nelze
slibovat ani to, Ïe jeho schválením dramaticky poklesne rozesílání nevyÏádané po‰ty,
nevyÏádan˘ch sdûlení, tfieba i na mobilní
telefony. Chceme ov‰em postihovat ãeské
spamery, instituce, které rozesílají nevyÏádanou a obtûÏující po‰tu. Cílem je, aby po
âeské republice nebyla rozesílána z jejího
území obtûÏující sdûlení, resp. aby také
z âR neodcházela taková sdûlení do zahraniãí. Efektivnost boje proti spamingu bohuÏel nespoãívá primárnû pouze na právních pfiedpisech. Spamefii totiÏ nerespektují Ïádné právní normy, vyuÏívají jenom
v˘hod a znalostí technického prostfiedí,
kde posílají rÛzné informace, jimiÏ zahlcují kyberprostor a na‰e e-mailové schránky.
Pfiichází zprávy adresované pfiímo úfiadu,
s nimiÏ byste podle „antispamového“ zákona udûlali „krátk˘ proces“?
Ing. Novák: Takov˘ch zpráv nám pfiichází dost. Sám jsem jiÏ nûkolikrát odolal poku‰ení napsat vlastní stíÏnost.
Tû‰ím se na den, kdy nedostaneme Ïád-
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nou podobnou zprávu ãi dokonce Ïádnou stíÏnost.
Dr. Neuwirt: Drtivá vût‰ina spamové po‰ty pfiichází do e-mailové schránky Úfiadu ze
zahraniãí, z území mimo EU. V tûchto pfiípadech nezb˘vá nic jiného neÏ nastavit efektivní antispamov˘ filtr a vymazávat tyto
zprávy ze sv˘ch e-mailov˘ch schránek.
Nelze oãekávat nûjaká efektivní fie‰ení, protoÏe koneckoncÛ i zku‰enosti z USA ukazují, Ïe vlastní právní pfiedpis nezlikvidoval
rozesílání spamu. Pfiitom v USA je protispamov˘ zákon velmi pfiísn˘. Spamefii zareagovali tak, Ïe nevyÏádaná sdûlení posílají ze
serverÛ umístûn˘ch mimo USA, kam pravomoc pfiíslu‰n˘ch orgánÛ nedosahuje. A také
nûkteré „ãeské" kauzy z poslední doby ukazují, Ïe právû ti, kdo zacházejí aÏ do oblasti
trestné ãinnosti, rozesílají informace ze serveru v zahraniãí. Úfiad tûÏko mÛÏe kontrolovat takového provozovatele. Navíc odesílatel se ãasto snaÏí své aktivity nejrÛznûj‰ími
zpÛsoby komplikovat, aby pátrání po nûm
bylo co nejobtíÏnûj‰í.
Pokud obdrÏíte stíÏnost na nevyÏádané obchodní sdûlení, informujete „spamera“
o tom, Ïe se stává pfiedmûtem fiízení?
Ing. Novák: Samozfiejmû. Úfiad toho, kdo rozesílá podezfielou zprávu, musí informovat.
Nekontaktuje ho ale jiÏ na‰e skupina, ale dal‰í úsek v rámci Úfiadu. Prioritou je snaha získat maximum informací od stûÏovatele a pak
v dal‰ích krocích, pokud nastoupí oficiální
správní fiízení, komunikujeme i s odesílatelem.
Na které pfiípady je zákon ã. 480/2004 Sb.
„krátk˘“?
Dr. Neuwirt: V souvislosti s nevyÏádan˘mi
komunikacemi – aÈ jiÏ to jsou sdûlení obchodní ãi jiná – je ‰kála zneuÏívání technick˘ch prostfiedkÛ vÛãi soukromí jednotlivcÛ
pomûrnû ‰iroká. Pfiíkladem je sluÏba G-mail,
s kterou pfii‰el Google. Také pfiib˘vá afér, kdy
si firma ãi jedinec pronajme telefonní linku
a podvodem se finanãnû „zhojí“ na koncov˘ch uÏivatelích, ktefií zaplatí vysoké ãástky
za své telefonní úãty. Zde je potfieba vtáhnout
do hry i poskytovatele telekomunikaãních
sluÏeb. âasto b˘vá pozdû, kdyÏ vstupuje do
procesu Úfiad. Podle mého názoru zvlá‰tû
pronajímání nûkter˘ch telekomunikaãních
sluÏeb by mûlo podléhat právní (nebo minimálnû seberegulaãní) procedufie uÏ na úrovni
pfiíslu‰n˘ch providerÛ. Pronajímat telefonní
linky zahraniãní spoleãnosti nebo osobû,
o které nic nevím, ani nevím pro jaké zprávy
ãi jakou sluÏbu si telefonní spojení pronajímá – to je opravdu lehkováÏné. I jako obãan
jsem uvítal první opatfiení, které koncem února 2005 vze‰lo z podnûtu pfiedsedy âTÚ.
âlenové Asociace provozovatelÛ vefiejn˘ch
telekomunikaãních sítí se dohodli na pravidlech, jeÏ mají zamezit podvodÛm s pfiesmûrováním telefonních linek pfii vytáãeném pfiipojení k Internetu – a která budou souãástí

dodatku k propojovacím smlouvám mezi
operátory.
BohuÏel ov‰em ti, ktefií zneuÏívají telekomunikace pro invazi do soukromí obãanÛ,
jsou zpravidla velmi zdatn˘mi odborníky
v fiadû oblastí. Spoléhají na to, Ïe neÏ se odhalí jejich trestná (ãi pfiinejmen‰ím neãestná)
ãinnost, mají z ní po tu dobu znaãn˘ profit.
Nu a pak, kdyÏ to nûkdo objeví a spustí se
mediální kfiik, sluÏbu odstaví a vym˘‰lejí ãinnosti jiné. V této záleÏitosti bude tfieba spoleãnû s âTÚ dále apelovat a vyvinout tlak na
poskytovatele telekomunikaãních sluÏeb
a pfiipravit pfiijetí pfiísnûj‰ích interních pfiedpisÛ. To konec koncÛ funguje v fiadû státÛ
Evropské unie, kdy u velk˘ch spoleãností
rÛzného typu jsou pfiijímány etické kodexy
správné praxe, tzv. binding corporate rules.
Velkou ãást etick˘ch kodexÛ samozfiejmû tvofií právû ochrana soukromí a osobních údajÛ.
Firmy mají i urãitou moÏnost vyuÏít vnitfiní
sankãní reÏim a nemusí tedy ãekat, aÏ zákonodárce pfiijme urãitá právní ustanovení.
Slu‰né firmy, které chtûjí poskytovat své sluÏby ãestn˘m zpÛsobem, pfiijímají vnitfiní seberegulaãní principy, zamûfiené na to, aby
nedocházelo k invaznímu chování vÛãi soukromí jedincÛ.
Tato fie‰ení umoÏnil aÏ zákon o elektronick˘ch komunikacích?
Dr. Kuãerová: Myslím si, Ïe ano. Dal‰ím
úãinn˘m nástrojem k tomu, aby nûkdo své
chování umravnil, je hrozba sankcí. JiÏ v zákonû 101/2000 Sb. o ochranû osobních údajÛ,
kter˘ pro‰el v loÀském roce novelizací, se
nám podafiilo vyladit to, co jsme potfiebovali
jako posílení faktu, Ïe Úfiad je typick˘m dozorov˘m úfiadem, vykonavatelem státní moci. Podafiilo se nám vyladit sankãní ustanovení zákona 101/2000 Sb. v kontextu s obdobn˘mi ustanoveními pfiipravovan˘ch nov˘ch
zákonÛ, aÈ jiÏ ‰lo o zákon o nûkter˘ch sluÏbách informaãní spoleãnosti ãi nov˘ zákon
o elektronick˘ch komunikacích. UloÏili jsme
tam i nûkteré nové povinnosti subjektÛm,
které sice vykonávají pÛsobnost podle zákona o elektronick˘ch komunikacích, ale v jejich ãinnosti jde souãasnû o zpracování osobních údajÛ, které tak samozfiejmû v obecném
rámci podléhají povinnosti podle zákona
o ochranû osobních údajÛ.
Zmínila jste sankce. Jak vysoká je pokuta,
která hrozí subjektÛm nerespektujícím dané
smûrnice o ochranû osobních údajÛ a soukromí v zákonech t˘kajících se elektronick˘ch komunikací?
Dr. Kuãerová: Vláda âR v roce 2004 schválila
novou koncepci správního trestání, takÏe
i my jsme se museli pfiizpÛsobit tomuto vládnímu zámûru. Pokud jde o v˘‰i sankcí, jsou
novelizovaná opatfiení velmi obdobná.
ZmiÀovan˘ zákon 480/2004 Sb. stanoví maximální hranici pokuty za poru‰ení povinností na 10 mil. Kã. Podobné kritérium
zvolil i nedávno pfiijat˘ zákon o elektro-
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převzato z časopisu Sdělovací technika
nick˘ch komunikacích, kde sankce, mám-li
hovofiit o maximální hranici, u právnick˘ch
osob, mohou dosáhnout také 10 mil. Kã.
Na závûr prosím zmiÀte, v ãem se je‰tû
vzájemnû budou doplÀovat právní pfiedpisy o ochranû osobních údajÛ a ochranû
soukromí v oblasti elektronick˘ch komunikací v novém telekomunikaãním zákonû
a zákonû o nûkter˘ch sluÏbách informaãní
spoleãnosti?
Dr. Kuãerová: Mám-li srovnat speciální ustanovení, která obsahuje zákon o elektronick˘ch komunikacích a ustanovení zákona
480/2004 Sb., o nûkter˘ch sluÏbách informaãní spoleãnosti, tak se pÛsobnost Úfiadu
t˘ká takzvané nevyÏádané obchodní komunikace a nevyÏádan˘ch obchodních sdûlení.
Zato zákon o elektronick˘ch komunikacích
se dot˘ká celého balíku práv a povinností t˘kajících se prostfiedí elektronick˘ch komunikací obecnû, tedy vãetnû tzv. nevyÏádané komunikace. Tady se pak jiÏ nerozli‰uje, na rozdíl od zákona, ã. 480/2004 Sb., zda obsahem
zprávy je obchodní sdûlení ãi jiná zpráva.
Tím se pÛsobnost oproti zákonu o nûkter˘ch sluÏbách informaãní spoleãnosti. roz‰ifiuje, protoÏe uÏ není úzce zamûfiená na typy
zpráv definované jako obchodní sdûlení, a to
na celou oblast elektronick˘ch komunikací
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a zasílání zpráv. Ov‰em Úfiad pro ochranu osobních údajÛ nemá kompetenci v dozoru
nad dodrÏováním povinností sám. Tím obecn˘m dozorov˘m orgánem v oblasti elektronick˘ch komunikací je âesk˘ telekomunikaãní úfiad, kterému je tato pÛsobnost svûfiena
zvlá‰tním zákonem. Proto bude nezbytné
spoleãnû s âTÚ vymezit rámec jednotliv˘ch
kompetencí. To proto, aby nedocházelo ke
kfiíÏení, nebo dokonce k duplicitû dozorové
ãinnosti, coÏ povaÏuji od poãátku aplikace
nového zákona o elektronick˘ch komunikacích za velmi dÛleÏité. Jiné v˘znamné ustanovení tohoto zákona pfiedstavuje §93. Ten se
t˘ká zneuÏití elektronické adresy odesílatele.
Obsahuje zákaz pouÏít adresu elektronické
po‰ty pro odeslání zprávy, nebo zpráv tfietím
osobám bez souhlasu drÏitele této adresy.
Stejn˘ princip, kter˘ dnes aplikujeme podle
zákona ã. 480/2004 Sb., budeme proto pouÏívat i pro pfiíchod jakékoli nevyÏádané elektronické komunikace, právû aplikací nového
zákona. Také zákon o nûkter˘ch sluÏbách informaãní spoleãnosti bohuÏel „jakoby pozapomnûl“ na fyzické osoby; sankce jsou totiÏ
smûfiovány jenom vÛãi právnick˘m osobám.
To se sice zdá logické, neboÈ obchodní sdûlení by mûl ‰ífiit jenom ekonomick˘ subjekt,
kter˘ vykonává obchodní aktivity; jenÏe ukazuje se, Ïe právû obchodní subjekty se mohou

skr˘vat za fyzické osoby, které za nû rozesílají obchodní sdûlení. UÏ jsme se s tímto pfiípadem také setkali.
To samo ov‰em nezbavuje obchodní
subjekt v˘‰e zmínûn˘ch povinností. Jde
o sdûlení, která se t˘kají ãinnosti subjektu
v pozici právnické osoby a nebo fyzické
osoby samostatnû podnikající. Fyzická
osoba, pfies jejíÏ e-mailovou schránku mÛÏe
docházet k rozesílání sdûlení, zde vstupuje
„do hry“ aÏ na základû vztahu s pÛvodcem
‰ífieného sdûlení; tím je vÏdy subjekt vykonávající obchodní aktivity. Nedostatek
„protispamového zákona“ byl v tom, Ïe
fyzické osoby byly aÏ dosud postihovány
podle zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ. Hlava 7 nového zákona
o elektronick˘ch komunikacích nyní pamatuje nejen na správní delikty právnick˘ch a podnikajících fyzick˘ch osob, ale
také na pfiestupky, kter˘ch se dopou‰tûjí
nebo mohou dopou‰tût fyzické osoby.
TakÏe v tomto ohledu je zákon de facto v˘znamnû doplnûn. Osobnû tedy pfiedpokládám, Ïe zákon o elektronick˘ch komunikacích velmi roz‰ífií paletu pÛsobnosti Úfiadu
pro ochranu osobních údajÛ.
Dûkuji za rozhovor a pfieji ochráncÛm na‰eho soukromí mnoho ‰tûstí.
Noh
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