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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane magistře, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 13.2.2023: 
 
*1) *zda a kdy Město Chomutov provedlo rizikovou analýzu nebo hodnocení rizikovosti ve smyslu čl. 
35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (dále jen jako GDPR) ohledně zpracování osobních údajů při vyřizování žádostí o 
parkovací karty? 
 
*2)* Z jakého důvodu Město Chomutov stále nezajistilo nápravu škodlivého stavu při zpracovávání 
osobních údajů při zpracovávání osobních údajů při vyřizování žádosti o vydání parkovacích karet, 
ačkoliv Město Chomutov bylo na škodlivý stav upozorněno již v na podzim roku 2022? 
 
Pro vysvětlení použitého pojmu škodlivý stav: správcem (Městem Chomutov) jsou zpracovávány 
nadbytečné osobní údaje s ohledem na daný účel (vyřízení parkovací karty) a žadatelé nejsou řádně 
informováni o souvisejícím zpracování osobních údajů dle článku 13 nařízení (EU) 2016/679. 
Dochází tak porušování zásady minimalizace údajů a zásady transparentnosti. 
 
*3)* Má Město Chomutov řádně zpracovaný záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 
GDPR pro oblast vyřizování žádosti o vydání parkovací karty? 
 
*4)* Eviduje město Chomutov seznam osob, které mají přístup k osobním údajům poskytnutým pro 
účely vyřízení parkovací karty? Pokud ano, jaký je počet přistupujících osob? 
 
*5)* Kolik pokut za parkování bez parkovací karty Město Chomutov uložilo za dobu, kdy vydávání 
parkovacích karet funguje v rozporu s uvedenými zásadami pro zpracování osobních údajů? 
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*6)* Jakým způsobem bude zajištěna náprava pro osoby, kterým byla uložena pokuta za parkování 
bez parkovací karty, nebo proti kterým je vedeno správní řízení ze stejného důvodu, ačkoliv tyto 
osoby neměly možnosti si parkovací kartu zařídit v souladu se všemi zásadami pro zpracování 
osobních údajů? 
 
sděluje následující:  
 

1. Ne, město posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v souvislosti s žádostmi o vydání 
parkovací karty neprovedlo. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
zpracování nebylo pravděpodobné, že by takové jednorázové a krátké zpracování mělo za 
následek nějaká rizika pro práva a svobody fyzických osob, natož pak vysoké riziko, které 
Obecné nařízení požaduje. 
 

2. Statutární město obdrželo Upozornění od Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 
25.1.2023 s tím, že má zajistit nápravu a podat o tom sdělení úřadů do 21 dnů. V této lhůtě 
bylo upraveno informační memorandum a k informacím k žádosti o vydání parkovací karty 
doplněn detailní popis, v jakém rozsahu stačí poskytnout doklady či dokumenty 
k nahlédnutí při osobní žádosti, případně přiložit do formuláře při elektronické žádosti. 

 
3. Ano, statutární město má zpracovaný záznam o činnostech pro oblast vydání parkovací 

karty. 
 

4. K žádostem o vydání parkovací karty mají přístup 2 zaměstnankyně informačního servisu, 
které žádosti vyřizují a vydávají parkovací karty. A to jak při osobní žádosti, tak i při 
elektronické. 

 
5. Úřadem pro ochranu osobních údajů bylo městu vytčeno, že nepoučilo subjekt údajů, aby 

nepotřebné osobní údaje na kopii dokladu zneviditelnil. To je skutečně pravda, nicméně 
z pravidel pro vydání parkovací karty (rezidentní i abonentní) je dle názoru města zřejmé, 
že je potřeba prokázat vztah k lokalitě a vozidlu. Město by tak nemělo problém v minulosti 
přijmout kopie, které by v nepotřebných částech byly např. začerněny. Pokuty jsou tak 
ukládány těm osobám, které v lokalitách parkují, aniž by si parkovací kartu zařídily 
(případně nezaplatili dočasné parkování), nikoli těm, kterým by město svým nesdělením, že 
mohou doložit částečně začerněný doklad, odmítlo kartu vydat. Tudíž počet pokut, ke 
kterým směřuje Vaše žádost je 0. 

 
6. Jak již bylo výše uvedeno, nikomu nebylo a nebude upřeno právo požádat o vydání 

parkovací karty v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů. Každý může a mohl 
požádat a přiložit občanský průkaz, ze kterého bude patrno jeho jméno, datum narození a 
bydliště (nic dalšího není třeba) k prokázání vztahu k lokalitě, kam si žádá parkovací kartu a 
v ideálním případě technického průkazu, ve kterém bude tatáž osoba jako na občanském 
průkazu zapsána v kolonce provozovatel a současně bude patrná i registrační značka 
vozidla, k prokázání vztahu k vozidlu. Tento požadavek není nepřiměřený, nezákonný, ani 
Úřadem odmítnutý, tudíž není třeba napravovat. Pokud někdo parkuje v lokalitě, kde je to 
možné pouze s parkovací kartou a parkovací kartu nemá, nelze to svádět na to, že si kartu 
nemohl zařídit, protože město snad nepostupovalo v souladu se zásadami pro zpracování 
osobních údajů.  

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
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