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Doručeno datovou schránkou 

 
V Praze dne 8. března 2012 

 
Věc:  1. Výzva ke stažení informací z webových stránek 

2. Stížnost na porušení zákona o ochraně osobních údajů ze dne 28. 2. 2012 
 
 
Vážený pane inženýre 
 

Dopisem ze dne 28. 2. 2012 jste se na nás obrátil s výzvou na stažení informací ohledně Vaší osoby z webových 
stránek bezkorupce.cz. Zároveň jste nám na vědomí zaslal svou stížnost adresovanou Úřadu pro ochranu 
osobních údajů ohledně zveřejnění informací týkajících se Vaší osoby. 
 

Pokud jde o rozsah zveřejněných informací, pak o Vaší osobě bylo zveřejněno toliko jméno, příjmení, výkon 
politické funkce a dále pravdivá skutečnost, že jste v oznámení o činnostech dle zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmu neuvedl, že jste držitelem konkrétního živnostenského oprávnění. Podle § 13 odst. 9 zákona o 
střetu zájmu mohou být veškeré údaje vedené v registru použity a dále zpracovávány za účelem zjištění 
případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Protože vykonáváte funkci poslance, lze 
tyto informace o Vaší osobě dále zveřejnit dle § 13 odst. 5 zákona o střetu zájmu. Pokud jde o Váš právní názor, 
že jste výše popsaným jednáním nenaplnil skutkovou podstatu přestupku dle zákona o střetu zájmu, pak 
posouzení této skutečnosti přísluší příslušnému orgánu státní správy, konkrétně ve Vašem případu Magistrátu 
města Most. Úřad pro ochranu osobních údajů není věcně příslušný o Vašem přestupku rozhodovat. 
 

Pokud jde o Vaši výtku ohledně nedostatečné ochrany osobních informací o Vaší osobě v dokumentu 
oznamující naše podezření o přestupku příslušnému státního orgánu (konkrétně: údaje o trvalém bydlišti), pak 
v tomto případě jsme Vaší výzvě vyhověli a ihned po obdržení Vašeho upozornění jsme tento dokument 
z webových stránek odstranili.  Přestože se jedná o veřejně dostupné informace, v dobré víře jsme veškeré Vaše 
osobní údaje anonymizovali tak, že v dokumentu ve formátu word byly tyto údaje začerněny a následně byl 
dokument uložen do formátu pdf. Bohužel jsme nevěděli, že tato forma není dostatečná a že lze skryté osobní 
údaje Vámi popsaným způsobem znova získat (překopírovat do jiného dokumentu). Za způsobené obtíže se 
Vám touto cestou omlouváme. 
 

Nad rámec výše uvedeného cítíme potřebu zdůraznit, že jsme možný únik Vašich osobních informací nezavinili. 
Naopak jsme v dobré víře učinili veškerá možná opatření, abychom takovému úniku osobních údajů zabránili. 
Z výše uvedených důvodů máme za to, že jsme zákon o ochraně osobních údajů neporušili, respektive 
neporušili jsme jej zaviněně a to ani ve formě nedbalosti. 
 
S pozdravem 
 
 

 Oživení, o.s. 
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 

 


