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Zn. SPR-0710/12-5 
 

PŘÍKAZ 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 2 odst. 2 a § 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, vydává dne 15. března 2012 
v souladu s § 150 odst. 1 správního řádu tento příkaz: 
 
Je prokázáno, že účastník řízení: Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem 
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 3 - Jižní Předměstí, IČ: 49777513, v souvislosti 
s informováním svých studentů, jako správce jejich osobních údajů ve smyslu § 4 
písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., nezabezpečil, aby v blíže nezjištěné době, nejméně 
však od 20. ledna 2012 nebyly na jeho veřejně přístupné internetové doméně 
http://www.kfy.zcu.cz zveřejněny seznamy cca 600 studentů s jejich osobními údaji 
v rozsahu jméno, příjmení, studijní předmět a výsledky zápočtů a zkoušek (některé 
osobní údaje jsou již z roku 2007), a to bez jejich souhlasu, se kterými se tak mohly 
seznámit mimo studentů, ke kterým se informace vztahují, i neoprávněné osoby,  
 
čímž porušil povinnost stanovenou v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy 
povinnost přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití osobních údajů, 
 
a tím spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., 
neboť nepřijal nebo neprovedl opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování 
osobních údajů, 
 
za což se mu v souladu s § 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá 
 

pokuta ve výši 60.000 Kč 
(slovy šedesát tisíc korun českých) 

 
a dále podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení ve výši 
1.000 Kč, obojí splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
bezhotovostním převodem na účet vedený u ČNB, č. ú. 3754-5825001/0710, 
variabilní symbol IČ účastníka řízení, konstantní symbol 1148. 
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Odůvodnění 
 
Podkladem pro vydání tohoto příkazu je stížnost ze dne 20. ledna 2012, která je 
součástí spisu správního řízení.  
 
Vlastním šetřením dne 26. ledna 2012 správní orgán zjistil, že na internetové 
doméně http://www.kfy.zcu.cz byly zveřejněny seznamy cca 600 studentů s jejich 
osobními údaji v rozsahu jméno, příjmení, studijní předmět a výsledky zápočtů a 
zkoušek, přičemž byly pořízeny otisky výsledku vyhledání i předmětných seznamů. 
 
Ze spisového materiálu je tedy zřejmé, že v blíže nezjištěné době, nejméně však od 
20. ledna 2012, byly na veřejně přístupné internetové doméně účastníka řízení 
http://www.kfy.zcu.cz zveřejněny seznamy cca 600 studentů s jejich osobními údaji 
v rozsahu jméno, příjmení, studijní předmět a výsledky zápočtů a zkoušek (některé 
osobní údaje jsou již z roku 2007), a to bez jejich souhlasu, se kterými se tak mohly 
seznámit mimo studentů, kterých se tyto informace týkají, i neoprávněné osoby. 
 
Účastník řízení zpracovává osobní údaje svých studentů v souladu s povinností 
vyplývající mu ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Zákon č. 111/1998 Sb., ani žádný jiný 
právní předpis, neobsahuje podmínky ani možnost účastníka řízení zveřejňovat 
osobních údajů svých studentů prostřednictvím internetu. Je tedy nutno dojít 
k závěru, že se na daný postup účastníka řízení, bude vztahovat obecná právní 
úprava zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.  
 
Údaje o fyzické osobě v rozsahu  jméno, příjmení, studijní předmět a výsledky 
zápočtů a zkoušek, ve spojení s informací o konkrétní vysoké škole, které je 
studentem, jsou nepochybně osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona 
č. 101/2000 Sb., neboť se týkají určeného resp. určitelného subjektu údajů. Podle 
ustanovení § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. je správcem každý subjekt, který 
určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá 
za něj. Účastník řízení stanovil účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, 
stal se tedy správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. 
a odpovídá za dodržování povinností stanovených pro jejich zpracování zákonem 
č. 101/2000 Sb. Účastník řízení je tedy jako správce osobních údajů ve smyslu § 4 
písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. povinen podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. 
přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 
osobních údajů. 
 
Splnění této povinnosti, tj. povinnosti přijmout dostatečná opatření směřující k tomu, 
aby osobní údaje nebyly vystaveny riziku neoprávněného zpracování či využití, 
předpokládá, že účastník řízení důsledně zváží veškerá rizika, která jsou s jím 
prováděným zpracováním osobních údajů spojená, a přijme odpovídající opatření 
k jejich maximálnímu vyloučení. Zveřejnění seznamů studentů, pravděpodobně za 
účelem sdělení výsledků zápočtů a zkoušek, bylo nepochybně jednáním v rozporu 
s těmito požadavky zákona č. 101/2000 Sb. na zabezpečení osobních údajů, neboť 
kromě studentů, jichž se jednotlivé informace týkaly, k nim měl přístup neomezený 
okruh osob, jelikož se nacházely na volně přístupné internetové doméně. Současně 
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je nepochybné, že informovat studenty o výsledcích zápočtů a zkoušek lze i jiným 
způsobem, při kterých nejsou předmětné osobní údaje ohroženy, např. osobně 
oznámením při konání zápočtu nebo zkoušky, případně prostřednictvím 
zabezpečené vnitřní počítačové sítě účastníka řízení s individuálně definovaným 
přístupem pro jednotlivé studenty.  
 
Právo na ochranu soukromého a rodinného života je jedním ze základních lidských 
práv zakotveným v ustanovení čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Cílem 
ochrany tohoto práva je zamezit jakýmkoli škodlivým zásahům do soukromí osob, ať 
již ze strany soukromých subjektů nebo veřejné moci. V oblasti ochrany osobních 
údajů se toto ústavně zakotvené právo promítá i v § 13 odst. 1 zákona 
č. 101/2000 Sb., podle něhož je správce povinen přijmout taková opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Účastník 
řízení přitom nebyl oprávněn zveřejnit shora uvedené osobní údaje svých studentů, 
protože k tomu neměl ani souhlas subjektů údajů, ani nenaplnil některou z výjimek 
stanovených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb. 
 
Správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. se dopustí ten 
správce, který nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti 
zpracování osobních údajů. K naplnění skutkové podstaty správního deliktu 
porušením povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. přitom postačí 
pouze vznik stavu, kdy jsou osobní údaje určitým způsobem ohroženy, přestože 
doposud nedošlo nebo ani nedojde k jejich neoprávněnému zpracování. Přitom lze 
konstatovat, že dojde-li ke zveřejnění osobních údajů (tj. jejich zpřístupnění 
neoprávněným osobám), resp. jejich neoprávněnému zpracování, znamená to vždy 
porušení povinnosti stanovené § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. a naplnění 
skutkové podstaty správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 101/2000 Sb. Zveřejnění předmětných osobních údajů prostřednictvím internetu 
lze považovat za veřejné sdělení zpřístupněné neurčitému a v podstatě 
neomezenému počtu osob.  
 
Povinnost dle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. a této povinnosti odpovídající 
skutková podstata správního deliktu je formulovaná jako odpovědnost za následek. 
Dojde-li tedy k následku předvídanému v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. 
(neoprávněnému přístupu k osobním údajům apod.), což je v této věci nepochybné, 
znamená to, že se správce osobních údajů dopustil také správního deliktu. 
Odpovědnost za správní delikt je přitom postavena na objektivní odpovědnosti (tedy 
bez ohledu na zavinění). 
 
Správní orgán považuje skutkové zjištění za dostatečná a na základě výše 
uvedeného považuje za prokázané, že účastník řízení porušil popsaným jednáním 
povinnost stanovenou v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., protože účinně 
nezabránil neoprávněnému resp. nahodilému přístupu k osobním údajům svých 
studentů umístěných na jeho internetové doméně. 
 
Při stanovení výše sankce bylo přihlédnuto jako k přitěžující skutečnosti k tomu, že 
ze strany účastníka řízení došlo k nezajištění osobních údajů většího počtu subjektů 
údajů (cca 600), a také ke skutečnosti, že osobní údaje byly prostřednictvím internetu 
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zpřístupněny širokému (v podstatě neomezenému) okruhu osob. Správní orgán 
současně přihlédl ke skutečnosti, že ke zveřejnění obdobných seznamů obsahujících 
osobní údaje studentů došlo ze strany účastníka řízení opakovaně, za což mu 
v minulosti byly rozhodnutími zn. SPR-0235/10-21 ze dne 20. dubna 2010 a 
zn. SPR-8275/10-11 ze dne 3. února 2011 uloženy Úřadem pro ochranu osobních 
údajů sankce. K jako polehčující okolnosti přihlédl správní orgán zejména ke 
skutečnosti, že osobní údaje nebyly zveřejněny ve větším rozsahu. Po posouzení 
všech okolností případu uložil správní orgán sankci v dolní polovině zákonné sazby. 
 
Při rozhodnutí o uložení povinnosti uhradit náklady řízení správní orgán vycházel 
z ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu, který správnímu orgánu ukládá povinnost 
uložit paušální částkou náhradu nákladů řízení účastníkovi, který řízení vyvolal 
porušením své právní povinnosti, a z § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu 
hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši 
paušální částky nákladů řízení, kterou se stanoví paušální částka nákladů správního 
řízení ve výši 1.000 Kč.  
 
S ohledem na výše uvedené, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.  
 
 
Poučení:  V souladu s § 150 odst. 3 správního řádu lze u odboru správních činností 

proti tomuto příkazu podat ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho doručení odpor, kterým se 
příkaz ruší a řízení pokračuje. 
 
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, 15. března 2012 
 

 
otisk 

úředního 
razítka 

 
 
 Vanda Foldová  
 ředitelka odboru správních činností 
 
 
 
 
 
 


