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Stanovisko k záměru ČOI zveřejňovat výsledky kontrol podnikajících fyzických osob
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. srpna 2013 Vaši
žádost o zaslání písemného stanoviska ve věci záměru České obchodní inspekce
(dále jen „ČOI“) zveřejňovat výsledky kontrol podnikajících fyzických osob, přičemž
tato problematika byla již předmětem jednání mezi zástupci Úřadu a ČOI, které se
konalo dne 15. července 2013.
K Vaši žádosti o písemné stanovisko Vám sděluji následující:
Ve Vaší žádosti uvádíte, že rovněž hodláte zveřejňovat výsledky kontrol právnických
osob. Vámi uváděný zamýšlený rozsah údajů z kontrol právnických osob neobsahuje
osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, v platném znění, vzhledem k tomu, že za osobní údaj ve
smyslu § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů se považuje jakákoli
informace, týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, kterým je fyzická
osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Publikování výsledků kontrol právnických osob
tak obecně nepodléhá režimu zákona o ochraně osobních údajů, ledaže by součástí
těchto výsledků byly osobní údaje zaměstnanců kontrolovaných subjektů či členů
jejich statutárních orgánů.
U výsledků kontrol podnikajících fyzických osob nebrání zákon o ochraně osobních
údajů takové publikaci informací, která nebude zasahovat do soukromého ani
osobního života dotčených osob, ale bude sledovat prosazení veřejného zájmu
informování veřejnosti o výsledcích kontrolní činnosti ČOI. Jinými slovy to znamená,
že Vámi poskytnuté informace obecně nebudou umožňovat přímé ani nepřímé určení
konkrétní fyzické osoby, nebude tedy obsahovat její jméno, identifikační číslo
podnikající fyzické osoby (tedy její identifikátor), adresu (včetně adresy provozovny)
a základní území jednotku. Pro účely publikování výsledků kontrol podnikajících
fyzických osob lze uvést výsledky kontrol, včetně pokut, vztahující se ke konkrétnímu
okresu či kraji, tedy bez údajů zmíněných v předchozí větě. Takové výsledky budou
de facto anonymizované.

Pro Vaši informaci však dále uvádíme, že pokud ČOI shledá v případě konkrétní
kontroly závažné pochybení podnikající fyzické osoby, jehož důsledkem
je bezprostřední ohrožení života a zdraví fyzických osob, lze podle názoru Úřadu,
který již byl ČOI sdělen při výše uvedeném osobním jednání, výsledek takové
kontroly veřejnosti sdělit, včetně nezbytných identifikujících údajů podnikající fyzické
osoby, pokud je takové sdělení nezbytné k ochraně těchto chráněných zájmů.
V případě, že u zveřejňovaných výsledků kontrol budete uvádět informaci o tom, že
publikování v daném rozsahu bylo konzultováno s Úřadem, žádáme Vás o zaslání
této informace, aby se Úřad pro ochranu osobních údajů mohl k jejímu znění vyjádřit
před jejím zveřejněním, pokud tak uzná za vhodné.
Na závěr uvádíme, že vzhledem k trvalému zájmu veřejnosti o výsledky kontrolních
aktivit ČOI by bylo legitimní, aby základní právní předpis upravující procesní postupy
ĆOI obsahoval přímé zmocnění pro publikaci těchto informací včetně jejich rozsahu.
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