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Vážený pane doktore, 

k Vaší žádosti ze dne 22. září 2015 Vám v příloze zasílám vyjádření k návrhu Nejvyššího 
soudu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. 6. 2009. 

S pozdravem, 

JUDr. Ivana Janů 
předsedkyně 

(podepsáno elektronicky) 

Vážený pan 
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 
soudce 
Ústavní soud 
Joštova 625/8 
602 00 Brno 
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USTAVNÍ S O U D ČR 
Joštova 8, 660 83 Brno 

Ďbá̂ ou-néserre 
HHil *4 "li- " V Y J Á D Ř E N I 

krát Přílohy: 

k návrhu Nejvyššího soudu na vyslovení protiústavnosti § :^H^sg^žžfeblYařizuje: 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění účinném do 30. 6. 2009 43^ 

Úřad pro ochranu osobních údajů se na žádost soudce zpravodaje Ústavního soudu 
vyjadřuje k návrhu Nejvyššího soudu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 11 (§37 
odst. 6 ve znění účinném do 30. 6. 2009) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů. 

Podstatou sporu je přiměřenost zásahu do osobnostních práv zpřístupněním svazku 
vedeného bývalou Státní bezpečností bez souhlasu dotčené osoby za stavu, 
kdy tento spis obsahuje mj. údaje o odsouzení za trestný čin. Nejvyšší soud k tomu 
upozorňuje na údajnou disproporci mezi zákonem č. 499/2004 Sb. a zákonem 
č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, 
a to co se týče přiměřenosti zpracování osobních údajů agentů a spolupracovníků 
bývalé Státní bezpečnosti a osob pronásledovaných. 

Z popisu věci je nesporné, že předmětem zpřístupnění v daném případu byly 
mezi mnoha osobními údaji, vč. různých údajů o (vyšetřování) trestné činnosti, také 
údaje o odsouzení za trestný čin coby citlivé údaje podle § 4 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Stejně tak 
je zřejmé, že poskytnutí osobních údajů proběhla bez souhlasu subjektu údajů, 
a to v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., pro účely archivnictví 
podle § 5 odst. 2 písm. g), resp. § 9 písm. ch) zákona č. 101/2000 Sb. 

Zákon č. 101/2000 Sb. předpokládá různé formy zpracování, přičemž v definičním 
ustanovení § 4 písm. e) mezi jinými příkladmo vyjmenovává zpřístupnění 
i zveřejňování osobních údajů. Z definice zveřejněného osobního údaje podle § 4 
písm. I) zákona č. 101/2000 Sb. lze pak dovodit rozdíl mezi zpřístupněním 
a zveřejněním. Také systematika zákona č. 140/1996 Sb. rozlišuje mezi 
zpřístupněním a zveřejněním, zpřístupnění pojímá jako poskytnutí dokumentů 
na základě individualizované žádosti. Pokud zákon č. 499/2004 Sb. používá termín 
„nahlížení", rozumí se tím „poskytnutí či zpřístupnění na žádost" a nic nenasvědčuje 
tomu, že by mohlo být bez dalšího podřazeno pod široce významový pojem 
„zveřejnění". Z tohoto pohledu je zkratovitá a vnitřně rozporná argumentace 
v cit. usnesení Nejvyššího soudu, pokud je zmiňována "potřeba 
informovat...veřejnost za cenu poskytnutí všech citlivých údajů" nebo "zásah 
provedený v souladu se zákonem (tj. zveřejnění citlivých osobních údajů v rámci 
zpřístupnění...)". 

Nutnosti rozlišovat mezi výše uvedenými způsoby zpracování osobních údajů rovněž 
vyplývá ze zákonné povinnosti vymezit motiv a cíl zpracování - účel, k němuž mají 
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být osobní údaje zpracovány (1. poskytnuty nahlížením - zpřístupněny a následně 
2. zveřejněny) a v souladu s ním nastavit všechny potřebné parametry zpracování, 
jak je stanoveno v § 5 odst. 1 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. Poskytování 
(individualizované zpřístupňování) osobních údajů podle zvláštních zákonů totiž 
většinou nezahrnuje a nepředvídá různé navazující formy zpracování osobních údajů 
- tak je tomu i v případě zákona č. 499/2004 Sb. 

Zákon č. 499/2004 Sb. upravuje v § 34 a násl. nahlížení do archiválií a pořizování 
opisů, výpisů a kopií z nich, v zásadě na žádost a za dodržení zákonných podmínek. 
Tímto jsou nastaveny limity prostředků a způsobu tohoto zpřístupňování osobních 
údajů, mj. v intencích ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. 
S dokumenty získanými v rámci nahlížení pracují badatelé různým, kreativním 
způsobem - odpovědnost za další nakládání s informacemi však zákon č. 499/2004 
Sb. ani jiný přímo související předpis neupravuje a je zde primárně dána 
odpovědnost badatele za další použití získaných informací. 

Badatel, který získá osobní údaje výše uvedeným postupem podle zákona 
č. 499/2004 Sb., pokud je dále zpracovává, musí podle § 10 zákona č. 101/2000 Sb. 
významně respektovat soukromí subjektu údajů a dbát, aby zpracováním nebylo 
zasaženo do soukromého a osobního života subjektu údajů. S přihlédnutím 
k taxativnímu výčtu dovolených zpracování citlivých údajů podle § 9 zákona 
č. 101/2000 Sb. dále platí, že údaje o odsouzení za trestný čin, byť získané 
zákonným způsobem, nelze bez souhlasu subjektu údajů „masově šířit", 
tj. ani zveřejňovat. Lze shrnout, že archivní předpisy neposkytují zákonný rámec, 
jak dále nakládat s osobními údaji - přitom je zřejmé, že nastávají nové a odlišné 
možnosti a podmínky pro další využití takových údajů. 

Z hlediska systematiky zákona č. 101/2000 Sb. lze konstatovat, že následné 
zpracování údajů je třeba poměřovat novým, (od nahlížení) odlišným účelem 
zpracování. Použití osobních údajů získaných z archivů přichází v úvahu u dvou 
běžných a právem ochrany soukromí předvídaných účelů zpracování osobních 
údajů, totiž v případě vědeckého bádáni - úsečně upraveného v § 5 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 101/2000 Sb., a také v případě žurnalistiky (tento zvláštní účel zpracování 
podle čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES nebyl v českém 
právním řádu nijak podrobně zohledněn). S ohledem na výše uvedené zákonné 
meze zpracování citlivých údajů je zřejmé, že u obou účelů použití nelze libovolně 
a vůči subjektu údajů necitlivě plošně publikovat výsledky bádání v archivech, 
ale uvážit, zda je dán jistý významný, veřejný zájem na publikování detailních údajů 
(vč. veškerých osobních údajů) nebo zda je vhodné o trestním postihu dotčené 
osoby spíše informovat obecnějším způsobem a event, zjevně identifikační údaje 
dotčené osoby anonymizovat. 

Úřad pro ochranu osobních údajů na základě své dozorové zkušenosti považuje 
zajeden z podstatných zásahů do soukromí zveřejňování osobních údajů, především 
v případech, kdy zveřejněné údaje vyvolávají rizika, tj. přímo jsou zneužitelné či jinak 
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silně ohrožující soukromí dotčených osob. V daném sporném případě je za zásah 
do soukromí však považováno nikoliv zveřejnění, ale již zákonné zpřístupnění údajů 
pro určitou zvláštní skupinu archiválií z období před r. 1990. Fakticky napadána je 
obecnost a stručnost výjimky (§ 37 odst. 11) z podrobného procesu nahlížení 
do archiválií, přestože zvláštní archiválie obsahují osobní a citlivé údaje. Přitom 
z popisu případu vyplývá, že v daném případě nedošlo ke zveřejnění údajů, tedy 
od dalšího zpracování, které by bylo zjevně invazivní do soukromí, bylo upuštěno. 

Z pohledu ochrany osobních údajů je proces zpřístupnění dokumentů se vztahem 
k minulosti zpracováním osobních údajů se specifickým účelem, které je požadováno 
s ohledem na významný společenský zájem na vyrovnání se s minulostí. V tomto 
procesu hrají zásadní roli konkrétní informace o různých osobách, aktérech života 
a rozhodování v totalitním režimu. Mnohé osobní údaje byly represivními složkami 
totalitního státu z politických důvodů shromažďovány a zpracovávány metodami 
neslučitelnými se zásadami právního státu, mají tak osobitý charakter a jsou klíčové, 
v každém detailu nezbytné k poznání minulosti. 

Z hlediska časového lze konstatovat, že v čase klesá citlivost a zneužitelnost 
archivních materiálů a tím se také snižuje riziko zásahů do soukromí dotčených 
osob. Skutečnost, že řadu informací nelze, nejen pro časový odstup, ale i kvůli 
dobovým metodám práce, spolehlivě ověřit či vyvrátit, vyvažuje demokratický právní 
režim, v němž je s dokumenty a údaji z totalitního režimu zacházeno zásadně odlišně 
od aktuálních osobních údajů občanů zpracovávaných dnes veřejnou správou. 
Uvedené se týká i údajů o odsouzení, které je dnes nutno v případě politických 
a zpolitizovaných trestných činů nahlížet optikou rehabilitačních zákonů (informace 
o odsouzení získaná ze spisu Státní bezpečnosti pak nemá a nebude mít význam 
obdobný výpisu či opisu z Rejstříku trestů). 

Z hlediska praktických záruk pro zpracování osobních údajů je sporné, zda v režimu 
veřejnoprávního zpracování osobních údajů podle zákona, tedy nahlížení 
do archiválií a přístupu k dokumentům, lze souběžně a plošně aplikovat režim 
souhlasu všech dotčených osob (dotčená osoba je pojem plastičtěji vypovídající 
o počtu subjektů údajů, tj. i rodinných příslušníků, osob blízkých známých, kterých se 
jakákoliv manipulace s dokumenty z hlediska problematiky soukromí dotýká). Pokud 
je výrazně dán veřejný zájem na přístupu dokumentů, z důvodu potřeb poznání 
minulosti, je na místě očekávat, že před výraznou autonomií různě dotčených osob 
(získávání souhlasů) bude upřednostněn zákonný rámec zohledňující přesnější 
specifikaci vybraných archiválií, spolu s časem, který uplynul od vzniku dokumentů. 

Zákon č. 101/2000 Sb. jako obecný právní předpis pro úpravu zpracování a ochrany 
osobních údajů v několika svých klíčových ustanoveních ukládá respektovat 
soukromí dotčených osob a tak doplňuje a vyvažuje řetězec povinností 
při navazujících zpracování osobních údajů, ať jsou podrobně upravena právními 
předpisy nebo probíhají bez přesnější právní regulace na základě svobodného 
rozhodnutí jednotlivců. U nahlížení do archiválií uvedených v § 37 odst. 11 zákona 
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č. 499/2004 Sb. lze podpůrně poukázat na § 5 odst. 3 zákon č. 101/2000 Sb., 
který nařizuje dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektů údajů 
v případech, provádí-li správce zpracování osobních údajů na základě zvláštního 
zákona. Toto ustanovení se nepochybně vztahuje i na situace, kdy při postupu 
archivu vznikne důvodná pochybnost o tom, zda jistým zpřístupněním údajů 
(např. o „třetích osobách", nesprávným či nebezpečným způsobem nebo s konečným 
záměrem plošného zveřejnění na internetu) nebude výrazně a necitelně zasaženo 
do soukromí dotčených osob. V problematických případech je vhodné, aby zvláštní 
typové situace nahlížení upravil badatelský řád (§ 36 odst. 11 zákona č. 499/2004 
Sb.). 

Lze shrnout, že v předmětné věci je upřednostněna svoboda bádání, podpořena 
silným veřejným zájmem a zaručena zákonnou úpravou přístupu individuálních 
zájemců k archiváliím. Ve zpřístupnění údajů z doby totalitního režimu individuálním 
žadatelům nelze automaticky spatřovat zásah do soukromí dotčených osob. Z úpravy 
na přístup k archiváliím nemůže být automaticky dovoženo právo na široké použití 
osobních údajů, které archivní dokumenty obsahují, pro další nakládání s údaji je 
zásadní etický přístup badatele. 

V Praze dne 1. listopadu 2015 
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