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Informace o odložení podnětu 

 

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byl dne 21. června 2016 doručen Váš 
podnět týkající se případného porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti s automatizovaným přebíráním informací z portálu Justice.cz (infoSoud a 
infoJednání) a jejich následným zpřístupněním na webových stránkách jiných provozovatelů 
(jmenovitě www.soudni-jednani.cz a www.prehledjednani.cz), případně v souvislosti 
s rozšířením možností vyhledávání. 
 
Vaším podáním se Úřad zabýval v rámci oprávnění vyplývajících z ustanovení § 29 odst. 1 
písm. a) a c) zákona č. 101/2000 Sb. a § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), přičemž dospěl k závěru, že ani na straně provozovatelů výše uvedených webových 
stránek, ani na straně Ministerstva spravedlnosti České republiky (dále jen „Ministerstvo“), 
které provozuje portál Justice.cz, nevzniká důvodné podezření z porušení povinností 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. 
 
Prostřednictvím výše uvedených webových stránek nejsou poskytovány jiné informace, než 
jaké je možné získat z portálu Justice.cz, tj. provozovatelé těchto webových stránek takto 
získané informace nekombinují s údaji z jiných zdrojů. Takové jednání lze potom považovat 
za postup v souladu s § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého lze i bez 
souhlasu subjektu údajů zpracovávat oprávněně zveřejněné osobní údaje, pokud tím není 
zasahováno do práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.  
 
V tomto směru je z pohledu Úřadu nerozhodné, zda další subjekty oprávněně zveřejněné 
informace dále zpřístupní stejnou formou jako jejich původce anebo formou agregovanou. 
Obdobně není v rozporu s požadavky zákona č.101/2000 Sb. pokud by některý 
z provozovatelů přebírajících informace z portálu Justice.cz rozšířil možnosti vyhledávání 
např. i podle jména účastníka soudního řízení. 
 
V tomto směru je však nutno uvést, že subjekty, které přebírají oprávněné zveřejněné osobní 
údaje a dále s nimi nakládají [zpracovávají je ve smyslu § 4 písm. e) zákona 
č. 101/2000 Sb.], se v důsledku tohoto svého rozhodnutí staly správci osobních údajů podle 
§ 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. Dopadají tak na ně veškeré povinnosti, které tento zákon 
správci osobních údajů stanoví. 
 
 
 

Vážený pan 
Tomáš Pecina 
/IDds: whehjsc/ 
 

Doručeno dne: 26. 8. 2016



 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vám v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 
písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. sděluji, že z Vašeho podání nevyplývá podezření na 
porušení některé z povinností vyplývajících z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. 
 

 

 
 
JUDr. Ludmila Probstová 

vedoucí inspektorátu 
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