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Ptáme se právníka

Liší se nějak právní režim (vlastnictví dat, povinnost 
ochrany dat, odpovědnost za škodu atd.) v případě  
poskytování služby anonymizace dat obsahujících 
osobní údaje?

Existují situace, kdy chceme nebo musíme pracovat nadá-
le pouze s anonymizovanými daty. Typicky se bude jednat 
např. o režim podle zákona č. 101/2000 Sb., ust. § 5 odst. 1  
písm. e), podle kterého je správce povinen uchovávat osob-
ní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 
zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje 
uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro 
účely vědecké a pro účely archivnictví. Při použití pro tyto 
účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným 
zasahováním do soukromého a osobního života subjektu 
údajů a osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné. 

Samozřejmě mohou být i jakékoli jiné důvody, což však 
není pro účely tohoto článku podstatné. 

Máme tedy někoho, kdo pořídil nebo si nechal pořídit 
data v elektronické podobě. Lze předpokládat, že uvede-
ná data tvoří s největší pravděpodobností databázi podle 
autorského zákona (č. 121/2000 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, dále jen AutZ). Ten definuje databázi v ust.  
§ 88: „Databází je pro účely tohoto zákona soubor nezá-
vislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo 
metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elek-
tronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu 
jejich vyjádření.“ Databází je tedy prakticky jakýkoli sou-
bor individuálně přístupných dat, která budou nějak uspo-
řádána. V ust. § 2 odst. 2 AutZ se dále uvádí: „Databáze, 
která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu au-

torovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou 
systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě 
zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem 
souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počí-
tačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují.“ 
Z této definice se odvíjejí dvě skutečnosti:

1. I „syrová“ data mohou být, jsou-li způsobem výběru nebo 
uspořádáním obsahu duševním výtvorem, databází.

2. Může existovat někdo, koho bychom mohli označit jako 
„autora databáze“.

Je ale tento autor vlastníkem dat? Podle mého názoru ni-
koli, a to ani v případě, že pro někoho databázi primárně 
vytváří, stejně jako když ji pro někoho zpracovává, např. 
anonymizuje.  

Autorský zákon v § 89 definuje osobu, kterou označuje jako 
„pořizovatel databáze“. Je to fyzická nebo právnická osoba, 
která na svou odpovědnost pořídí databázi nebo pro kterou 
tak z jejího podnětu učiní jiná osoba (opět jí může být osoba 
fyzická nebo právnická). Tento pořizovatel databáze má prá-
vo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze  
či její kvalitativně i kvantitativně podstatné části a právo  
udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva (licenční 
smlouvou podle § 2358, resp. § 2371 a násl. občanského  
zákoníku dále jen NOZ). Má rovněž právo podle § 90 odst. 6 své  
právo převést.

Databázi můžeme považovat za předmět duševního vlastnic-
tví zvláštního typu, v podstatě kombinovaný z práv autorských 
a průmyslových, přičemž vlastníkem dat je uvedený pořizo-
vatel databáze. Pokud existuje nějaký autor, mohl by maxi-
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málně mít právo (osobnostní) k výběru a uspořádání dat, 
ale to je k další diskusi. Nikoli k datům samým. Zde vědomě  
zjednodušuji výklad, který některým právním puristům nedá 
spát v kontextu určitých ustanovení občanského zákoníku, 
a pouze odkazuji na ust. § 496 odst. 2 NOZ, podle které-
ho nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, 
a jiné věci bez hmotné podstaty, a ust. § 1011, podle kte-
rého vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i ne-
hmotné, jsou jeho vlastnictvím. Ještě pak odkazuji na Dů-
vodovou zprávu k návrhu nového občanského zákoníku, 
kde se praví: „Osnova nepřistupuje na scholastiku, podle 
níž nehmotné předměty, byť jde o předměty průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví, objektem vlastnického 
práva nejsou a nemají vlastníka, nýbrž pouhého majitele.“

Pořizovatel databáze s ní totiž může dělat vše, co mu 
právní řád umožňuje. Pokud se bude jednat o nonymi-
zaci (nebo jakékoli jiné zpracování), lze předpokládat, 
že nebude-li to onen pořizovatel dělat vlastními sila-
mi, uzavře smlouvu s jinou osobou. Tato smlouva bude 
smlouvou o dílo podle ust. § 2586 a násl. občanského 
zákoníku. Zákon zde rozlišuje dílo v podobě hmotné věci 
a dílo s nehmotným výsledkem. Ve druhém případě se 
dílo považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel 
umožní objednateli jeho užití. Podle § 2634 je-li před-
mětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se 
za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vy-
plývajícímu ze smlouvy. Takže obecně vzato, pokud by 
došlo v rámci zpracování databáze k tomu, že by vznikla 
databáze nová, právní režim svědčící pořizovateli data-
báze by se nezměnil.

Bylo-li by toto zpracování provedeno tvůrčím způsobem, 
což v případě anonymizace lze s pravděpodobností blížící 
se jistotě vyloučit, pak by zde někde na počátku řetězce 
při vzniku databáze sice stál onen autor – fyzická oso-
ba, ale z hlediska právní možnosti nakládat s daty by se 
u pořizovatele databáze nic nezměnilo. Obecně by platilo 
podle ust. § 2633 NOZ: „Výsledek činnosti, který je před-
mětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlast-
nictví, může zhotovitel poskytnout i jiným osobám než 
objednateli, bylo-li tak ujednáno. Neobsahuje-li smlouva 
výslovný zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel 
oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se 
zájmy objednatele.“ Ale v případě databáze, i pokud nebu-
de smlouva obsahovat výslovný zákaz tohoto poskytnutí, 
to bude vzhledem k povaze díla zcela jistě v rozporu se 
zájmy objednatele.

Je třeba ještě připomenout, že v případě vysoce prav-
děpodobného souboru osobních údajů platí podle § 6 
zákona o ochraně osobních údajů, že správce musí se 
zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouva musí mít písemnou formu. Musí v ní být 
zejména výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým 
účelem a na jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat 
záruky zpracovatele o technickém a organizačním za-
bezpečení ochrany osobních údajů. Přitom podle § 13 
zákona jsou správce a zpracovatel povinni přijmout ta-
ková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jiné-
mu neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 
osobních údajů.

Podle § 15 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 po-
vinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo 
zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osob-
ních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zve-
řejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo přísluš-
ných prací. Při porušení těchto ustanovení (např. únikem 
dat před anonymizací) dojde k naplnění skutkové podstaty 
správního deliktu podle zákona o ochraně osobních údajů 
(§ 44 a násl.). Mohlo by ale rovněž dojít ke spáchání trest-
ného činu. A to jak fyzickou osobou podle § 180 trestního 
zákoníku (Neoprávněné nakládání s osobními údaji), tak 
i osobou právnickou (správcem, zpracovatelem) podle zá-
kona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Hovoříme-li zde o anonymizaci, to stejné bude platit pro 
pojem, který se objevil v GDPR, tj. pro pseudonymizaci, 
stejně jako pro jakékoli jiné nakládání s daty. 

Závěrem je třeba říci, že samozřejmě platí obecná ustano-
vení o odpovědnosti za náhradu majetkové a nemajetkové 
újmy (dříve za škodu) podle ust. § 2894 a násl. NOZ. Nová 
právní úprava rozlišuje tři typy deliktů – porušení dobrých 
mravů (§ 2909 NOZ), zákona (§ 2910 NOZ) a smlouvy  
(§ 2913 NOZ). Proto by se v daném případě mohlo jednat 
o splnění některých, nebo dokonce všech tří podmínek, což 
má pro poškozeného i škůdce rozličné dopady. Ale to je již 
jiná otázka.
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