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Spam:
otrava a tekoucí nervy
Bojujte proti spamu a chraňte své osobní údaje!

ZÁKONÍK PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ
RICHARD BRANSON - BYZNYS PO ANGLICKU
JAK SE ŽIJE RYBÁM V ČESKU
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Spam:
OTRAVA
A TEKOUCÍ NERVY

Nebezpečná nákaza
Je to nejfrekventovanější slovo
v oblasti ochrany osobních údajů
ve sdělovacích prostředcích.
Spam prostě hýbe společností.
Není to jenom problém té nepříjemné reklamy, která nám chodí
do schránek, která nás může
otravovat, kdy můžeme být až
vzteklí, co všechno nám přichází;
spam je i otázka důvěryhodnosti
prostředí a bezpečnostních informačních systémů, které užíváme
v počítačích nebo v počítačových
sítích. Spam je nebezpečný také
tím, že může být nositelem různých virových nákaz nebo jiných
škodlivých softwarů. Důležitá je
samozřejmě ochrana soukromí,
protože když vám ukradne někdo
elektronickou adresu, ukradne
také kousek vaší identity.
Potírání spamu
Spamová problematika se týká
mnoha zainteresovaných stran,
omezit se jej snaží např. Antispamová strategie APEC, Londýnský akční
plán, Soulsko-melbournské memorandum o porozumění proti spamu
a příslušné aktivity OECD a ITU.
K účinnému potírání spamu je
důležité především vzdělávání
spotřebitelů a podniků o zása-

dách správné praxe, vhodná
legislativa, činné orgány a účinné
nástroje represe, jakož i vývoj
technických a samoregulačních
opatření a spolupráce na mezinárodní úrovni.
V rámci OECD vypracovala skupina expertů materiál pro mezinárodní potírání spamu. Výsledkem
je v letošním roce přijatý dokument, který by měl být případně
využit v Evropské unii pro přípravu
nějaké odpovídající směrnice. Materiál má asi šest bodů, které se
týkají jak vzdělávání, tak dalších
aktivit.
Spojenými silami
Internet samozřejmě často
slouží pro obchodní výměnu
nebo pro uzavírání různých
obchodních vztahů a podobně.
V této oblasti proto nespolupracují pouze autority, které mají
povinnost provádět dohled nad
dodržováním zákonů danou
legislativně, jako třeba Úřad
na ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ), ale spolupráce je
nyní rozvíjena také na úrovni
obchodních organizací nebo
firem. V mezinárodní oblasti
vyvíjí spolupráci samozřejmě
Evropská unie. Česká republika je členem CMSA, Contact
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Jeho název pochází ze značky
amerických konzerv lančmítu,
která byla ve Velké Británii za
2. světové války a po ní hojně
rozšířená a stále méně oblíbená. Nemůžeme ho strávit,
otravuje nás, kolikrát se nám
z něj až zvedá žaludek, jsme
znechucení, co všechno se
nám servíruje ke konzumaci...
Bude mu kdy konec? Řeč je
o spamu, té nepříjemné
reklamě, která nám
chodí do schránek.

Nevyžádaná obchodní sdělení – po novele

Network of Spam Consolities,
kde jsou zastoupeny některé
členské země EU, ale ne úplně
všechny. Spolupráce se tam teď
teprve rozjíždí. Aktivity na tomto
poli jsou koordinovány z OECD.

Stíhání šíření nevyžádaných
obchodních sdělení je jedna
z kompetencí Úřadu pro ochranu
osobních údajů (dále úřad). Nevyžádaná obchodní sdělení nelze
zaměňovat za spamy, což jsou
všechna elektronicky rozesílaná
obtěžující nevyžádaná sdělení. Zákon 480/2004 Sb. bývá nazýván
zjednodušeně antispamovým.
Úřad pro ochranu osobních údajů
ovšem má pravomoc postihovat
pouze určitou množinu spamů,
kterými jsou právě nevyžádaná
obchodní sdělení. Tuto agendu
drží na úřadu v rukou Ing. Miloš
Šnytr, který zná problematiku do
hloubky.

Spolupráce při sledování spamových aktivit funguje na základě
využívání vzájemných zkušeností. Projevuje se to například ve
formulářích, sledují se statistiky.
Neboť spam je nebezpečný
zejména v okamžiku, kdy je ho
hodně, kdy už to nejsou jednotlivá
sdělení typu „kupte si určité léky
a povzbuzovače“, ale když jsou
to sdělení, která chodí hromadně.
Zasílání spamu může vyloženě
zahlcovat počítače a způsobovat
problémy na síti.
Spolupráce na mezinárodní úrovni
je dána také tím, že internet nezná
hranic, není rozhodující, zda spamer je z ČR, Turecka, Číny nebo
Ameriky, rozhodující je domluvit
se a na mezinárodní úrovni proti
těmto aktivitám bojovat.
Velice zajímavý odkaz obsahující souhrn všech mezinárodních aktivit v oblasti spamu je
na webových stránkách EU.
Výchozí adresa je http://europa.
eu.int/information_society, kde
se lze dál dostat k informacím
o spamu.

Osvěta jako vklad
do budoucna
Vzdělávání a informovanost
běžných uživatelů internetu jsou
určitě důležité, protože samozřejmě všichni víme, co je to
spam, ale málokdo už z běžných
uživatelů tuší, co by měl proti
spamu jako takovému dělat.
Kromě mezinárodní spolupráce je třeba rozšířit spolupráci
se soukromými subjekty, třeba
s internet servis providery. Spolu
s velkými ﬁrmami, které produkují
softwary a informační systémy,
by měli být informováni i běžní
uživatelé, jak bojovat proti spamu,
jak si ochránit svůj počítač. To by
mohl být dobrý vklad do budoucna. Přirozenými partnery kromě
soukromých subjektů, které by
do toho mohly vnést svůj pohled
i nějaké prostředky, jsou také jiné
instituce státní správy: nabízí se
ministerstvo informatiky, Český
telekomunikační úřad i jiné úřady,
kde se řeší také problém obchodní. Rozvoj internetu není dán
jenom technologiemi pro výměnu
vědeckých informací a podobně,
ale je spojen i s obchodováním
na internetu. A důvěra v prostředí
je pro uzavírání obchodů velmi
důležitá.
Táňa Švrčková

DNE 1. SRPNA 2006 NABYLA ÚČINNOSTI
NOVELA ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ LEGISLATIVNĚ UPRAVUJE
PODMÍNKY BOJE PROTI NEVYŽÁDANÝM OBCHODNÍM SDĚLENÍM. ZMĚKČENÍ USTANOVENÍ ZÁKONA BOJUJÍCÍHO PROTI TOMUTO
DRUHU SPAMU REALISTICKY REAGUJE NA
ZKUŠENOSTI, KTERÉ ZÁKON O NĚKTERÝCH
SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI NASTOLIL. FIRMA, JEJÍMŽ JSTE ZÁKAZNÍKEM,
NYNÍ UŽ NEBUDE POTŘEBOVAT VÁŠ SOUHLAS K TOMU, ABY VÁM MOHLA ZASÍLAT
SVÁ OBCHODNÍ SDĚLENÍ.

Úřad obdržel za rok 2005 1105
podání na nevyžádaná obchodní
sdělení, do poloviny roku 2006
obdržel 150 stížností.
„V roce 2004 jsme měli poměrně
stísněné personální obsazení, ale
s příchodem nového předsedy se
upravily poměry na úřadu, takže
ze dvou lidí nás to dělá nyní
šest. To je potěšující zpráva,“
vysvětlil inspektor Šnytr. Problém je částečně řešen i pomocí
jednoduchého formuláře, který
je dostupný na webové stránce
úřadu a jehož prostřednictvím lze
stížnost podat. Stížnost si může
podat v podstatě kdokoliv. Ně-

které stížnosti jsou ale nakonec
vyhodnocené jako neoprávněné
z hlediska zákona (představují
přibližně 15 %).
Sankce
Stížnosti se rozhodně netýkají
nějakého masivního spamování
ze zahraničí. Zákon se vztahuje
pouze na území České republiky.
Sankční politika úřadu se obecně
odvíjí od rozsahu a nebezpečnosti zásahu do soukromí. Tedy
za ojedinělou zprávu, která byla
vyhodnocena jako obchodní
sdělení, a to nevyžádané, dává
úřad v souladu se správním řádem pokutu v řádu tisíce korun.
„Nesnažíme se likvidovat drobné
živnostníky, kteří si takto zajišťují
reklamu, ale snažíme se tímto
působit spíše osvětově,“ řekl
Šnytr.
V současné době problematiku nevyžádaných obchodních
sdělení řeší výše zmíněná novela
zákona 480/2004 Sb., která
přináší několik zásadních změn.
První změna je v tom, že pokud
je adresát nevyžádané zprávy
zákazníkem ﬁrmy, může být první
zprávou osloven, aniž by předem
se zasláním nabídky vyslovil
souhlas. Čili postihování je oproti

minulosti trošku změkčeno, ale
týká se to pouze zákazníků oné
společnosti a pouze v případě,
pokud se zpráva týká podobných
produktů, které si zákazních koupil (nebo případně služby, která
mu byla splněna).
Začarovaný kruh
Druhá, pro úřad významnější
změna, je ta, že se nyní může
řídit při výkonu dozoru zákonem
č. 101/2000 Sb., čili zákonem
o ochraně osobních údajů, a ne
zákonem o státní kontrole, jak
tomu bylo doposud. Co vypadá
jako pouhá změna čísla, přináší
hlavně možnost ukládat nápravná opatření. To je věc, po které
stěžovatelé volají nejvíce: aby
byla zjednána náprava. Zákon
o státní kontrole toto neumožňoval. Další velmi významná věc
je to, že úřad si může vynutit
získání informací od třetích stran.
Zákon o státních informacích
k tomu předpokládá kontrolu
státních úřadů.
„Umožňuje nám to daleko lepším
způsobem odhalovat původce nebo šiřitele nevyžádaných
zpráv,“ řekl Šnytr. Nadále však
odhalování brání poměrně nejasná interpretace zákona 127/2005
Sb., o elektronických komunika-

cích. Podle něj jsou informace
týkající se podrobností připojení
poskytovatelé internetu oprávněni předávat pouze orgánům
činným v trestním řízení. Úřad
je tak v situaci, kdy velmi těžko
naplňuje ustanovení zákona,
které mu ukládá postihovat někoho, kdo utajuje svou totožnost
při odesílání zpráv. „Protože
provideři sice vědí, kdo to je, ale
nesmí nám to říct. Takže to je
takový začarovaný kruh,“ stěžuje
si Šnytr.
Londýnský akční plán
Úřad pro ochranu osobních
údajů spolupracuje v rámci EU.
Vypracován a přijat byl speciální
Londýnský akční plán. London
Action Plan je aktivita britské
obchodní komory. V jeho rámci je
v podstatě každý účastnický stát
povinen předat spolu s případem
i poměrně rozsáhlou dokumentaci, která je předepsána. „Bohužel
my jsme v situaci, kdy množství
požadovaných informací nejsme
schopni zjistit, neboť to zatím
česká legislativa neumožňuje,“
uzavřel s povzdechem inspektor
Šnytr.
Táňa Švrčková
Foto: Ablestock
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Jak bojovat
proti spamu

červenec-srpen 06

Jaká jsou u potírání spamu
další rizika?
V podstatě jsem je již řekl.
Riziko potírání spamu je dvojí.
Při používání tvrdého ﬁltrování
zpráv v zájmu potírání spamu se
můžeme dostat mj. do rozporu
se zákonem o ochraně osobních
údajů, protože existuje osoba,
která má přístup k e-mailům
jiných osob. Druhý problém je
black list, kdy se prostřednictvím
seznamu zablokovávají některé
portály, a když se tam nějaké
ﬁrmy dostanou ze zlomyslnosti
nebo chybou, jsou pak dočasně
vyřazeny ze své činnosti.

KONSTATUJE V ROZHOVORU
PRO KOMORU.CZ. IGOR NĚMEC,
PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
nemělo dít, než na to, kdo to
udělal. Snažíme se lidem vštípit
do povědomí, jaká nebezpečí se
vyskytují, informovat je o tom, co
hrozí; nejde nám o trestání viníků,
ale snažíme se sdělit lidem, na co
si musí dát pozor.
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Jakou máte zkušenost s účinností antispamových ﬁltrů?
Zkušenost je relativní, není 100%,
čím je přísnější kontrola antispamových ﬁltrů, tím více se dostáváme k otázce ochrany soukromí;
je to víceméně úspěšná metoda,
každý se může rozhodnout, do
jaké přísnosti chce zajít.

„Ano, já s oblibou říkám,
že soukromí, jako ho znali naši rodiče,
neexistuje. Dnes míru soukromí určují
poslanci v parlamentu prostřednictvím
zákonů, které schvalují,“

Jak hodnotíte množství stížností, které přicházejí na váš
úřad? Zaznamenali jste vzrůstající tendenci ve srovnání
s uplynulým rokem?
Pokud zahrneme do jedné oblasti
stížnosti a žádosti o konzultace,
musím říci, že nárůst dotazů
a stížností je obrovský. Téma
ochrany osobních údajů je stále
populárnější. Lidé vnímají, že jejich
soukromí je ohroženo rozvojem
technologií.
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je mnohem závažnější – jde totiž
o to, jak jsou zpracovávané údaje
zabezpečené. V tom daném případě data unikla kvůli špatnému
zabezpečení, a bylo jich obrovské
množství.

Kdo nejčastěji podává stížnosti?
Je dobré si uvědomit, že v ČR
existují jen dva úřady, které přímo
chrání občana. Je to ombudsman
a je to náš Úřad pro ochranu
osobních údajů. Z toho vyplývá,
že nejvíce se cítí být ohroženy
fyzické osoby, jednotlivci, občané,
kteří často nemají na koho jiného
se obrátit než na nás.

Jaké jsou vaše pravomoci při
dohledávání viníků?
Jsou poměrně značné a podepřené statutem sedmi nezávislých inspektorů. A můžeme
také vést správní řízení proti
subjektům, které porušily zákon
o ochraně osobních údajů,
rovněž můžeme udělit pokutu
do výše 10 milionů Kč. Nejvyšší
pokutu jsme udělili jedné pojišťovně, jednalo se o částku 3,5
milionu korun. Říkám to proto, že
minulý týden nabyla právní moci,
protože ta instituce se odvolala
k soudu, a ten nakonec potvrdil
naše rozhodnutí.

Zveřejňujete jména konkrétních společností, proti kterým
byla vydána sankční opatření?
Ne, ale je možné tato jména
zjistit. Když je svolána tisková
konference, informujeme přítomné
novináře, a to i následně, když se
nějaký redaktor na jméno zeptá
– zveřejníme je. Na internetu však
není možné jména provinilých
společností dohledat, seznamy
nezveřejňujeme. Řada podnětů vzniká na základě stížností
občanů, tady extrémně platí,
kde není žalobce, není soudce.
Kdybychom chtěli být spravedliví, museli bychom zveřejňovat
všechna jména.

Jaká bývá reakce viníků na
vaše upozornění, že svým
jednáním porušují zákon?
Snažíme se trestat spíše hříchy
než hříšníky, spíše upozornit
na to, co se stalo a co by se

Můžete prozradit, o jakou
kauzu se jednalo?
Každá ﬁnanční instituce shromažďuje velké množství údajů o soukromí lidí. Jedna otázka je, zda je
to vůbec v pořádku; druhá otázka

Na druhou stranu u problematiky spamu by mohl seznam
hříšníků přece sloužit jako
prevence, nebo nikoli?
To je zajímavá otázka. Náš úřad
se zabývá jednou částí spamu,

a tou jsou nevyžádaná obchodní
sdělení. K tomu máme zákonem
danou kompetenci.
Je několik metod, jak proti
spamu bojovat, žádná metoda
ale není 100% úspěšná. Téma,
jak zabránit nevyžádaným obchodním sdělením, se diskutuje
na celém světě, v celé Evropě,
v rámci OECD, protože je to
právě internet, kde se odehrává
absolutní globalizace. Bill Gates
dokonce označil spam v rámci informačních technologií za
jedno z největších nebezpečí
21. století. Metod je mnoho, je
možné vytvářet seznamy těch,
kteří spam rozesílají, zde ale
narážíme na obecný problém
black listů (černých listů): může
se totiž stát, že tam někdo může
být omylem, čímž je pak omezen
ve své činnosti. Druhá metoda,
která se rozvíjí v podnicích, je to,
že sami zaměstnanci podniku se
snaží ﬁltrovat poštu proti spamu;
ale zde se naráží na problém se
zákonem o ochraně osobních
údajů, protože tito zaměstnanci,
pokud to dělají důkladně, mají
přístup k informacím v e-mailech
obsažených.

Je tedy základním pravidlem
pro to, abychom předešli
potížím, získání souhlasu od
těch, jimž obchodní sdělení
posíláme?
Samozřejmě, zákon ani jiné
rozesílání neumožňuje. V tomto
smyslu je naše zákonodárství
přísnější než v jiných zemí.
V jiných evropských zemích platí,
že musíte přestat se zasíláním
sdělení, až když si to druhá strana
vyžádá, u nás potřebujete souhlas
dříve, než začnete s rozesíláním.
Jak se mohou ﬁrma či jedinec
bránit proti obchodnímu
spamu?
Podá stížnost našemu úřadu.
Máme speciální odbor, který se
zabývá výhradně nevyžádanými
obchodními sděleními, přijdou
naši kontroloři, kteří to posoudí, a pokud konstatují porušení
zákona, předají věc ke správnímu řízení. Když není problém
šiřitele spamu dohledat, šance na
úspěch je stoprocentní.
Kde se může občan dozvědět
o svých právech?
Na našem internetovém serveru,
kde máme popsaný právní stav,
máme tam názory úřadu, také
to, jak si některé pojmy v zákoně
vysvětlují naši inspektoři, kteří pro-

vádějí tuto kontrolu a je tam také
rubrika o nevyžádaných obchodních sděleních.
Čím se zabývá Úřad pro
ochranu osobních údajů
aktuálně?
Nejen stížnostmi, kterých je
mnoho, ale snažíme se řešit komplexně některé problémy. Aktuální
téma je použití kamerových systémů, je v tom obrovský boom,
provozovatelé se snaží instalovat
kamerové systémy všude možně,
dost často nad rámec účelu, ke
kterému mají sloužit. Kamerové
systémy slouží zejména k ochraně
majetku. A my děláme řadu kontrol, zejména v domech a v bytových družstvech, aby někdo
neměl ilegální přístup ke kamerám
a nemohl sledovat kdeco. Dále
nyní dokončujeme velké téma
kontroly. Jedná se o informovaný
a svobodný souhlas s předáváním některých osobních údajů
u mobilních operátorů – provádíme rozsáhlou kontrolu u T-Mobilu,
Eurotelu a Vodafonu.
Jaká je spolupráce a aktivita
úřadu v zahraničí?
Náš úřad intenzivně spolupra-

cuje se zahraničím. Rádi se
chlubíme tím, že jsme první úřad
v ČR, který vyhrál výběrové řízení
v rámci EU. To abychom pomáhali některým zemím vně EU.
Vyhráli jsme výběrové řízení pro
Bosnu a Hercegovinu. V oblasti
ochrany osobních údajů tam
konáme něco jako misi za EU,
jsme vedoucím úřadem tohoto
projektu, platí nás za to EU. To
bych považoval za velký úspěch,
za ocenění naší práce. Druhá
věc je, že ČR má v roce 2007
přistoupit k schengenskému prostoru, což je z 90 procent otázka
ochrany osobních údajů, protože
se v tom kontextu jedná o velký
registr, např. nežádoucích osob
atd., který sahá přes celou Evropu. Prošli jsme evaluační misí EU,
zda jsme schopni tuto kontrolu
provádět ve standardech, které
EU vyžaduje, a letos na jaře jsme
dopadli velmi dobře. Třetí oblast
je konzultační. Předsedové úřadů
obdobných našemu se v rámci EU scházejí v Bruselu – ale
i jinde, například na celoevropské
nebo celosvětové konferenci
– kde diskutují společná témata
a dávají doporučení EU v oblasti
ochrany osobních údajů.

Dokázal byste pojmenovat
také některé problémy
v mezinárodní spolupráci?
Jeden z aktuálních problémů
je předávání osobních údajů
v rámci leteckých společností do
USA. Na jedné straně stojí USA,
které oznámily, že pokud letecké
společnosti nebudou odevzdávat
osobní údaje o cestujících, jak oni
požadují, tak budou tyto letecké společnosti sankcionovány
a v konečném důsledku by to
mohlo vést k tomu, že by jim USA
nedovolily na svém území přistávat. V EU se o tom vedla velká
diskuze, zda v takovém rozsahu je
možné povolit předávání osobních
údajů o cestujících, a nakonec Evropská komise rozhodla, že určitý
rozsah informací bude předáván
a byla uzavřena s USA dohoda.
Před měsícem lucemburský
Evropský soudní dvůr, na který se
obrátil Evropský parlament, došel
k závěru, že dohoda nebyla plně
v souladu s evropským právním
řádem, takže nyní to zůstává na
národních státech, jak se s tímto
tématem vypořádají; je to obrovský problém k mezinárodní diskuzi, co se bude dít, až dohoda
přestane koncem září platit.
Jaké jsou vaše obecné
výhledy do budoucna?
Zvyšovat u lidí povědomí o tom,
že soukromí, jak ho znali naši
rodiče, už neexistuje. Soukromí
je velká hodnota, o kterou lidé
mohou lehce přijít vlivem informačních technologií, proto by si
je měli bránit a chránit. Měli by
vědět, na co mají svá práva a že
je nemají podceňovat.
Dalo by se tedy říci, že žijeme
v době informačních databází,
kdy jsme hlídáni, aniž o tom
vlastně víme, a neustále na
sebe vyzrazujeme osobní
data?
Ano že dnes míru soukromí určují
poslanci v parlamentu prostřednictvím zákonů, které schvalují.
Občan sám nemá možnost si
soukromí uchránit, v případě pocitu jeho narušení se musí obrátit
na specializovanou instituci, která
to udělá za něj, a to jsme právě
my.
Helena Jílková, Táňa Švrčková
Foto: archiv ÚOOÚ
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Chraňte své osobní údaje!
NEDOSTATEČNĚ ZABEZPEČENÁ OSOBNÍ DATA MOHOU
MÍT DALEKOSÁHLÉ DOPADY ZPŮSOBENÉ JEJICH ZNEUŽITÍM: FINANČNÍ, ALE I PSYCHICKÉ. ČASTO SI ŠPATNĚ
CHRÁNĚNÝCH OSOBNÍCH INFORMACÍ VŠIMNEME,
AŽ UŽ JE DOCELA POZDĚ. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
JE TÉMA VYSOCE AKTUÁLNÍ, JE NA MÍSTĚ O TÉTO
PROBLEMATICE ROZVINOUT NEJEN ODBORNOU DEBATU, ALE INFORMOVAT I VEŘEJNOST.

Krádež identity?
Vstup státu do schengenského
prostoru v roce 2007 přinese
svobodu pohybu jeho občanů
po území ostatních států, které
tuto dohodu přijaly. Osobní údaje
obyvatel každého z těchto států
pak budou dostupnější podstatně širšímu okruhu orgánů než
doposud. Zajistit práva občanů
na ochranu soukromí bude
primárním úkolem mnoha nejen
legislativních opatření.
V rámci veřejného sektoru jsou
považovány za vysoce rizikové
rozsáhlé databáze a centrální
registry. Od obchodního rejstříku
přes zdravotnické a demograﬁcké
registry až po například katastr
nemovitostí, a zejména současné
tendence k jejich propojování
a zpřístupňování stále širšímu
okruhu subjektů. Nebezpečí jejich
zneužití, včetně tzv. „krádeže
identity“, bude dále narůstat.
Osobní údaje a jejich ochrana jsou
proto tématem 21. století.
Kdo hlídá naše soukromí?
V České republice dbá na
dodržování nedoktnutelnosti soukromí občanů Úřad na
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ,
dále jen úřad). Podle výroční
zprávy úřadu za rok 2005 téma
nebezpečí prolamování se do
soukromí občanů nejenom v této
zemi, ale i v celé Evropě roste.
Cítí to (a v závislosti na to reagují)
i občané, což lze charakterizovat
čísly. Např. od počátku roku se na
úřad obrátilo přes 1350 obča-

nů, kteří buď podávali stížnost,
nebo měli nějaký podnět či dotaz
týkající se ochrany soukromí. „Lze
učinit závěr, že občané si začínají
vážit svého soukromí a uvědomují
si, že soukromí je jedna základní
lidská svoboda, bez níž by se
těžko mohli v této zemi pohybovat,“ myslí si předseda úřadu Igor
Němec.

stanovisko, které je dostupné
na webových stránkách úřadu,
obsahuje také informace, jakým
způsobem je třeba při instalování
kamerových bezpečnostních
systémů zákon 101 dodržovat.
Rozvoj kamerových systémů je
obrovský a také problémy s ním
spojené budou zřejmě dále
narůstat.

Kam nedohlédnou oči, snímá
kamera

Ochrana podle Bohnic

Jedním z fenoménů dneška je
snaha zajistit ochranu své osoby,
blízkých, majetku apod. využitím
technologií, jež monitorují pohyb
kolem nás. Součástí takovéto preventivní ochrany je nepochybně
užívání instalovaných kamerových
systémů doplněných záznamovým zařízením. Nikoho nepřekvapí, že také kamerové systémy
mohou zasahovat do soukromí.
Úřad vydal stanovisko, které je
interpretací zákona 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Toto

Za princip ochrany osobních údajů se ale nelze schovávat a obrátit
ji naruby. Předseda úřadu Igor
Němec uvedl příklad vyjádření
ředitele psychiatrické léčebny
v Bohnicích, který kvůli smrti jisté
pacientky oznámil, že léčebna
se kvůli ochraně osobních údajů
pacientky nemůže bránit. „My
sice bojujeme za práva občanů na
ochranu soukromí, nicméně toto
je zase, řekl bych, až absurdně
přeneseno na opačnou stranu.
Bránit se jistě mohou, žádný
zákon o ochraně osobních údajů
to nezakazuje,“ kroutil hlavou
Němec.
Informovanost občanů
jako povinnost a prevence
Dalším hojně diskutovaným
tématem týkajícím se zveřejňování
údajů, ke kterému úřad rovněž
vydal své stanovisko, souvisí
s informováním občanů ze strany
obce o zasedáních rady zastupitelstva. Řada starostů obcí
nemá v této věci jasno a někteří
odmítají uvádět jakékoli informace
o svých zasedáních a odvolávají

červenec-srpen 06

str. 19

���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������

se na zákon 101/2000 Sb., což
ale není pochopeno úplně přesně.
Informace o tom, kdy a jak obce
mohou či nemohou informovat
své občany o zasedáních rady zastupitelstva, je také na webových
stránkách úřadu. Problematika
se týká jednak zákona 101/2000
Sb., na ochranu osobních údajů,
jednak zákonu o obcích. Oba
samozřejmě musí být sladěny.
To znamená, že obce jsou podle
zákona povinny zpřístupňovat
tyto dokumenty. „Zpřístupňovat
není stejné slovo jako zveřejňovat.
Zveřejňovat se dají záležitosti na
internetu tak, aby zde osobní
údaje nebyly, a zároveň, aby osoby oprávněné mohly mít k požadovaným informacím přístup. Tato
metoda je jasná a nelze se odvolávat na to, že nelze nic zveřejnit;
naopak,“ vysvětlil Němec.
Informovanost a dobrá spolupráce v rodině je základem
bezpečnosti dětí. Prvním krůčkem
v tomto směru je rubrika, která je
věnovaná dětem a jejich rodičům.
Nové webové stránky úřadu
obsahují rady, na co by si měli
děti a jejich rodiče dávat pozor.
Základní poučení o tom, jak si
chránit svá osobní data, zde
nalezne každý, kdo nahlédne do
Zásad ochrany osobních údajů.
Nejen děti by si měly uvědomit,
že jednou ztracené soukromí je
velice obtížné získávat zpět!
Táňa Švrčková
Foto: Ablestock
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