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Podnět k zahájení vyšetřování pro hromadné zneužití osobních dat – sdělení  
 
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. října 2010 Váš 
podnět k zahájení vyšetřování pro hromadné zneužití osobních dat. K této věci Vám 
sdělujeme: 

Pokud se jedná o použití záznamového kamerového systému, jedná se, jak 
i v pořadu zaznělo, o zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Údaje uchovávané 
v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za 
předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat 
konkrétní fyzickou osobu (tedy: informace z obrazových či zvukových nahrávek 
umožňují, byť nepřímo, identifikaci osoby). Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud 
ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací 
znaky (zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími 
disponibilními údaji je možná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak ve svém 
souhrnu tvoří ty identifikátory, které umožňují příslušnou osobu spojit s určitým, na 
snímku zachyceným, jednáním. 

 
Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je přípustné:  
 
a) v rámci plnění úkolů uložených zákonem (např. Policii České republiky); v těchto 
případech je třeba dbát ustanovení příslušného zákona,  
 
b) na základě řádného souhlasu subjektu údajů; to však je prakticky realizovatelné ve 
velmi omezených případech, kdy je možné jednoznačně vymezit okruh osob 
nacházejících se v dosahu kamery,  
 
c) i bez souhlasu subjektu údajů s využitím ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona o 
ochraně osobních údajů.; přitom je však nutno respektovat podmínky uvedené 
v tomto ustanovení. 
 
 
 
 

Vážený pan 
Jan Šinágl 
Bratří Nejedlých 335/0 
267 53 Žebrák 



 
Povinnosti správce při provozování kamerového systému vybaveného záznamovým 
zařízením:  

a) Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerový systém 
je možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout 
jinou cestou (např. majetek je možno chránit před odcizením uzamčením místnosti). 
Dále je vyloučeno užití kamerového systému v prostorách určených k ryze 
soukromým úkonům (např. toalety, sprchy). Je ovšem možné řešení, kdy subjekt 
údajů má na výběr z alternativ (např. lze monitorovat prostory šatny plaveckého 
stadionu za předpokladu, že je vymezen prostor pro převlékání, který není kamerami 
sledován). 

b) Specifikace sledovaného účelu. Je třeba předem jednoznačně stanovit účel 
pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými 
zájmy správce (např. ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být 
využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, 
právem chráněné zájmy správce. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být 
omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.  
 
c) Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Doba uchovávání dat by neměla 
přesáhnout časový limit maximálně přípustný pro naplnění účelu provozování 
kamerového systému. Uchovávaná data by měla být uchovávána v rámci časové 
smyčky např. 24 hodin, pokud jde o trvale střežený objekt, nebo případně i dobu 
delší, v zásadě však nepřesahující několik dnů, nejde-li o pořizování záznamů 
policejním orgánem podle zvláštního zákona, a po uplynutí této doby vymazána. 
Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu by měla být data 
zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému 
subjektu.  
 
d) Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových 
nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým 
přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním - viz 
§ 13 zákona o ochraně osobních údajů.  
 
e) Subjekt údajů musí být o užití kamerového systému vhodným způsobem 
informován (např. nápisem umístěným v monitorované místnosti), viz § 11 odst. 5 
zákona o ochranu osobních údajů, nejde-li o uplatnění zvláštních práv a povinností 
vyplývajících ze zvláštního zákona.  
 
f) Je třeba garantovat další práva subjektu údajů, zejména právo na přístup ke 
zpracovávaným datům a právo na námitku proti jejich zpracování, viz § 1 zákona o 
ochraně osobních údajů. 

g) Zpracování osobních údajů je třeba registrovat u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, nejde-li o uplatnění zvláštního práva či povinností vyplývajících ze zvláštního 
zákona, viz § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 



V této souvislosti je nutné zmínit, že ustanovení (stanovené povinnost) § 5 odst. 1 a 
§ 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů se nepoužijí pro zpracování osobních 
údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených zvláštními zákony pro 
zajištění 

a) bezpečnosti České republiky, 

b) obrany České republiky, 

c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 

d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, 

e) významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie, 

f) významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je 
zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního 
styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření, 

g) výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci v 
případech uvedených v písmenech c), d), e) a f), nebo 

h) činností spojených se zpřístupňováním svazků bývalé Státní bezpečnosti. 

 

Úřad se problematice kamerových systémů se záznamovým zařízením systematicky 
věnuje od roku 2005. Při uplatňování svých dozorových kompetencí důsledně 
vychází ze zákona o ochraně osobních údajů a vyvíjí úsilí i k přijetí zvláštního 
zákona, který by komplexně řešil tuto oblast. Ve spolupráci s dalšími dozorovými 
orgány např. Českou školní inspekcí, Státním úřadem inspekce práce, Asociací 
hotelů a restaurací, Svazem českých a moravských bytových družstev, bylo 
dosaženo významného posunu v právním vědomí všech provozovatelů kamerových 
systémů v těch nejproblémovějších prostorech, tedy ve školních zařízeních, na 
pracovištích běžných provozů, v hotelových a restauračních zařízeních a v bytových 
domech. 

V rámci své dozorové činnosti provedli inspektoři Úřadu v roce 2009 celkem 30 
incidenčních kontrol se zaměřením na zpracování osobních údajů prostřednictvím 
kamerového systému. Například bylo na základě podnětu předsedy Úřadu 
kontrolováno statutární město, jehož městská policie jako provozovatel kamerového 
systému předala soukromé celostátní televizi pořízený záznam. Záznam obsahoval 
osobní údaje osob zachycených v místě výplaty dávek v hmotné nouzi. Město, které 
prostřednictvím městské policie umístilo kamery i do vnitřních prostor radnice, 
v rozporu se zákonem zpřístupnilo záznamy obsahující záběry konkrétních osob, a 
naplnilo skutkovou podstatu správního deliktu.  

 

V pořadu byla dále zmíněna možnost zneužití nashromážděných osobních údajů 
osobami, které s osobními údaji při jejich zpracování přicházejí do styku, což může 
být např. i sestřička u lékaře (zde jsou navíc zpracovávány i citlivé osobní údaje). 
Tuto problematiku pokrývá § 14 a § 15 zákona o ochraně osobních údajů. 

Zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní 
údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat 
osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem 



stanoveném. V případě porušení této povinnosti se jedná o porušení směřující do 
pracovněprávní sféry a je plně v kompetencích zaměstnavatele udělit zaměstnanci 
sankci a to v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají 
osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, 
které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do 
styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 
zaměstnání nebo příslušných prací. Porušení této povinnosti zakládá přestupek, za 
který lze uložit pokutu do výše 100 000,- Kč.  

Novelou zákona o ochraně osobních údajů z roku 2007 bylo dosaženo významného 
posunu v zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů (viz § 13 odst. 3, 4 
zákona o ochraně osobních údajů). 

 

Část pořadu tvořila také názorná ukázka, jakým způsobem lze elektronicky (pomocí 
čtečky) číst údaje ze strojově čitelné části cestovního dokladu. Jaké cestovní doklady 
obsahují tuto strojově čitelnou část, stanovuje zákon § 5 odst. 1 zákona č. 329/1999 
Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
cestovních dokladech“). Jsou jimi cestovní, diplomatický a služební pas. Dle § 6 odst. 
3 zákona o cestovních dokladech se povinně zapisují strojově čitelné údaje 
zapisované do strojově čitelné zóny cestovního pasu, diplomatického pasu nebo 
služebního pasu v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, 
jméno, popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum 
narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, 
které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně. Dle § 6 
odst. 2 zákona o cestovních dokladech, cestovní doklady vydávané s dobou platnosti 
delší než 1 rok obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené 
tímto zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu. 

Je nutné podotknout, že pas měli autoři dokumentu při ukázce plně k dispozici, kdy 
mohli čtečkou pas přímo „přejet“ a nic nebránilo údaje z pasu zjistit jinou cestou. 
Tímto poukazujeme na fakt, že nelze ze strojově čitelné části pasu „číst“ na dálku 
(pokud je pas uložen např. v kabelce), aniž by byl cestovní pas v dispozici osoby, 
která čtečku používá.  

  

Dle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, je právnická 
nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací povinna uchovávat provozní a 
lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích 
veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací. Jde o provedení Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo 
zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 
2002/58/ES. Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonem stanovenou povinnost, jde o 
zpracování osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  



 

Závěr dokumentu, který se nesl „ve skandálním odhalení“ špionáže účinkujícího, je 
opět nutné zmínit a zdůraznit, že se tak stalo na základě vědomého zásahu autorů 
dokumentu do mobilního přístroje účinkujícího, kteří do něj nahráli speciální 
sledovací software. 

 

Z dokumentu nevyplývá konkrétní podezření na porušení povinností vyplývajících ze 
zákona o ochraně osobních údajů či porušení povinností stanovených jinými zákony, 
které by byl Úřad oprávněn sankcionovat. V případě, že máte konkrétní podezření na 
porušení povinností stanovených při zpracování osobních údajů vůči určitému 
subjektu, je Vaším právem podat Úřadu stížnost či podnět na tento subjekt, včetně 
všech relevantních skutečností, které Úřadu umožní efektivně uplatnit svěřené 
dozorové pravomoci.  

 

Závěrem, ve věci „Google Street View“, Úřad po provedení správního řízení rozhodl 
dne 2. září 2010 nepovolit zpracování osobních údajů v rámci služby Google Street 
View, které oznámila společnost Google Inc. 

Oznámené zpracování nesplňuje podmínky stanovené zákonem ochraně osobních 
údajů: 

1. Správce osobních údajů sídlící mimo EU má povinnost stanovit na území 
České republiky svého zástupce (zpracovatele osobních údajů). Google Inc. 
jako americký subjekt tak neučinil (porušení § 3 odst. 5 písm. b) zákona o 
ochraně osobních údajů). 

2. Google Inc. pro zajištění služby Street View využívá technické postupy, které 
nepřiměřeně zasahují do soukromí občanů (např. nastavení kamery pořizující 
snímky nad rozsah běžného pohledu z ulice, viz např. § 1 zákona o ochraně 
osobních údajů). 

Ze strany Úřadu bylo registrační řízení uzavřeno uvedeným rozhodnutím ze dne 2. 
září 2010, k němuž Google Inc. prostřednictvím právního zástupce podal 17. září 
rozklad, týkající se využívání technických prostředků, jímž se Úřad bude zabývat. 
Odmítnutí registrace nevylučuje další možnost jednání. 

Z uvedeného je patrné, že Úřad nezakázal zpracování obrazových snímků ulic jako 
takové, ale trval na splnění zákonem stanovené povinnosti. 
 
 
S pozdravem 
 

 

 

  

       JUDr. Zdeněk Koudelka  
   ředitel odboru pro styk s veřejností 


		2010-11-18T13:10:14+0000
	Not specified




