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Praha 23. března 2023  
 
Žádost o informace týkající se ochrany osobních údajů veřejných osob – odpověď  
 
Vážený pane Šinágle, 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. ledna 2023 Vaši žádost  
o informace týkající se ochrany osobních údajů veřejných osob, konkrétně žádáte  
o informace ve věci ochrany soukromí a osobních údajů veřejně známých osob a rovnosti 
všech před zákonem. K této věci Vám sděluji: 
 
Jelikož jste tuto žádost v předmětné věci zaslal Úřadu podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon  
o svobodném přístupu k informacím“), úvodem zmiňuji, že z hlediska jejího obsahu jde  
o dotaz a o názor Úřadu, dotazů a názorů se dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném 
přístupu k informacím povinnost poskytovat informace netýká, a proto na tuto Vaši žádost 
v této věci Úřad odpovídá formou odpovědí na dotazy a lhůty uvedené v zákoně  
o svobodném přístupu k informací v takovém případě nejsou aplikovány. 
 
Dle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen 
„zákon o zpracování osobních údajů“) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast 
ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem, jinými právními předpisy, 
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie.  
 
V působnosti Úřadu tudíž není posuzovat, zda zveřejněním informací ve sdělovacích 
prostředcích týkajících se veřejně známých osob došlo či nedošlo k porušení jejich práva  
na ochranu soukromí. Ochranu soukromí upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Případné porušení práva na ochranu soukromí posuzují soudy 
v občanskoprávním řízení na základě jim podaných žalob. Osoby, včetně osob veřejně 
známých, pokud se domnívají či jsou toho názoru, že mohlo dojít k porušení jejich práva  
na ochranu soukromí, mohou podat žalobu k soudu v předmětné věci a pokud tak učiní, soud 
o ní rozhodne. Právo na informace se uplatňuje jak v případě veřejně známých osob a 
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veřejně činných osob, tak v případě osob veřejně neznámých osob podle týchž právních 
předpisů. 
 
Dle ustanovení článku 4 bodu 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
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) 
správce určuje účel, resp. účely, a prostředky zpracování osobních údajů, a proto také 
správce odpovídá za to, aby zpracování osobních údajů, v daném případě zveřejnění 
osobních údajů týkajících se veřejně známých osob, bylo v souladu s obecným nařízením  
o ochraně osobních údajů, zákonem o zpracování osobních údajů a těmi zákony, které jsou 
na danou problematiku aplikovány. Je tedy povinností Vězeňské služby České republiky  
a Městského soudu v Praze, které v tomto Vašem podání zmiňujete, znát, které informace, 
včetně těch, jež obsahují osobní údaje, je možno zpřístupnit osobám, které se na ně táží, či je 
zveřejnit, a které nikoliv. V případě nejasností v této věci, pokud zmiňujete Vězeňskou službu 
České republiky, soudy, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),  
ve znění pozdějších předpisů, máte možnost obrátit se v předmětné věci na Ministerstvo 
spravedlnosti, které dle ustanovení § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má v těchto 
věcech svěřenu působnost. 
 
Ohledně zveřejnění osobních údajů týkajících se veřejně známých osob sdělovacími 
prostředky uvádím, že ustanovení § 17 odst. 1 zákona o zpracování osobních údajů stanoví, 
že osobní údaje lze zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem  
pro novinářské účely. Ve sdělovacích prostředcích tedy mohou být zveřejňovány informace 
obsahující osobní údaje týkající se veřejně známých osob v přiměřeném rozsahu.  V případě 
uplatnění práva na výmaz těchto zveřejněných osobních údajů se jejich výmaz  
dle ustanovení článku 17 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů neprovede, 
pokud je toto jejich zpracování, v daném případě zveřejnění sdělovacími prostředky, 
nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace. Odpovědnost za zveřejnění 
osobních údajů sdělovacími prostředky má správce, tedy subjekt, který určil,  
že ve sdělovacích prostředcích předmětné osobní údaje, v daném případě osobní údaje 
týkající se veřejně známých osob, budou zveřejněny, resp. rozhodl o jejich zveřejnění v nich. 
 
Úřad uplatňuje svou dozorovou působnost pro oblast ochrany osobních údajů  
na základě podnětů a stížností, nebo když se jiným způsobem dozví o možném porušení 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zákona o zpracování osobních údajů  
a případně jiných zákonů, resp. právních předpisů, upravujících ochranu osobních údajů, 
anebo na základě kontrolního plánu Úřadu. 
 
S pozdravem 
   
  Mgr. Petr Ševčík 
                       vedoucí oddělení konzultací 
                                                                                                (podepsáno elektronicky) 
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