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Stížnost na možné porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb.,
podnět k zahájení incidentního správního dozoru a podnět k prověření, zda
nenastaly skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin

V Praze 5. 3. 2018
Vážení,
obracím se na Vás v zastoupení zapsaného spolku Mladí sociální demokraté, IČ 00563455,
sídlem Hybernská 1033/7, Praha 1 – Nové Město jako předseda této samostatné mládežnické
politické organizace.
Mladí sociální demokraté pracují již od roku 1990 s členskou základnou dětí, mládeže a
mladých lidí ve věku od 15 do 35 let s cílem nabídnout ji a rovněž celé této cílové skupině
možnost smysluplného a aktivního trávení volného času prostřednictvím všestranných
formálních i neformálních aktivit zaměřených na vzdělávání, posilování prvků aktivního
občanství, prosazování a ochranu hodnot demokratického právního státu, sociální spravedlnosti
a solidarity a v neposlední řadě i na sportovní i zážitkovou seberealizaci.
Tento zapsaný spolek v rámci své činnosti mj. vícero prostředky, a to včetně prostředků
právních, chrání a prosazuje oprávněné zájmy svých členů a členek, kteří v souhrnu jakožto

členská základna zapsaného spolku i každý jednotlivě představují neoddělitelnou součást
celosvětové skupiny sociálních demokratů, jíž na území České republiky tento zapsaný spolek
vedle dalších právnických i fyzických osob reprezentuje.
S ohledem na výše uvedené tímto podávám:
1) stížnost na možné porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, při zpracování citlivých
údajů podle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.,
2) podnět k zahájení incidentního správního dozoru dle § 29 odst. 1 písm. a) téhož
právního předpisu ve věci možného porušení výše uvedeného zákona a současně
3) podnět k prověření, zda nenastaly skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin podle zákona č. 41/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, příp. podnět k podání oznámení dle zákona č. 141/1961 Sb. trestního
řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Z veřejně dostupného zdroje v podobě vydání č. 9/2018 časopisu Respekt jsem se dne 26. 2.
2018 na str. 23 tohoto vydání dozvěděl prostřednictvím článku redaktorky Ivany Svobodové a
vedoucího redaktora Ondřeje Kundry „ČSSD na vládním rozcestí“ a v něm nepřímo citovaného
vyjádření poslance Parlamentu České republiky Jana Farského, že: „na jednání Babiš
Starostům prozradil i svůj trumf v rukávu pro vyjednávání se sociální demokracií: že si nechal
vypracovat seznam sociálních demokratů, kteří pracují na ministerstvech nebo státních
úřadech, a napočítal jich 364.“
Uvedené nepřímo citované tvrzení poslance Farského se týká předsedy vlády České republiky
a poslance Parlamentu České republiky Andreje Babiše a jeho předmětem je zpracování
informací o údajně 364 určených subjektech, kteří se t. č. nacházejí v pracovním či obdobném
právním vztahu k blíže neurčeným ministerstvům a státním úřadům a jejichž politické postoje
se shodují s hodnotami a cíli celosvětové skupiny sociálních demokratů včetně zapsaného
spolku Mladí sociální demokraté. Tyto informace měly být neznámo kým shromážděny a
zpracovány do jmenného seznamu na přímý pokyn předsedy vlády Babiše, jemuž měly být
následně poskytnuty a dále využity pro jeho potřebu v souvislosti s nadcházejícím a blíže
časově neurčeným politickým jednáním s nespecifikovanými zástupci České strany sociálně
demokratické.
Výše uvedené tvrzené jednání představuje shromažďování citlivých údajů podle § 4 písm. b)
zákona č. 101/2000 Sb., neboť informace o tom, že je určený subjekt „sociálním demokratem“

je citlivým osobním údajem dle citovaného ustanovení. Jak ostatně uvádějí autoři článku
„Zpracování citlivých osobních údajů v pracovněprávním poměru“ Eva Janečková a Václav
Bartík, který vyšel ve vydání č. 4/2012 časopisu Práce a mzda, „údaj o politickém postoji je
třeba vnímat v jeho extenzivním významu. Politický postoj je širší pojem než např. členství v
politické straně. Pouhá informace o tom, že někdo nějaké (politické) postoje zastává, tak bude
také citlivým osobním údajem. Vyjádřením politického postoje je tak třeba chápat i informaci
o tom, které politické straně dal člověk při volbách svůj hlas.“ Domnívám se, že tvrzené jednání
mohlo naplnit skutkovou podstatu přestupku podle § 44 a násl. zákona č. 101/2000 Sb.,
případně trestného činu podle zákona č. 41/2009 Sb.
Pro úplnost uvádím, že obdobné jmenné seznamy, které evidují citlivé údaje v podobě osobních
údajů určených subjektů vypovídajících o jejich politických postojích, byly prokazatelně
zpracovávány, vedeny a využívány osobami odpovědnými za zločinnou politiku Komunistické
strany Československa a jejími přímými či nepřímými vykonavateli, a to jednak
prostřednictvím činnosti státních orgánů (např. Státní bezpečnost, Obranné zpravodajství a
nástupnické organizace) a rovněž prostřednictvím činnosti stranických orgánů (např. Komise
pro evidenci demokratických sil při ÚV KSČ). Tyto jmenné seznamy prokazatelně sloužily
k nezákonnému a zavrženíhodnému jednání již dlouho před 25. 2. 1948, jakými byly namátkou
komunisty realizované personální čistky ve strukturách Sboru národní bezpečnosti, protiprávní
jednání akčních výborů v období měsíců února až července 1948 a další nezákonné aktivity.
Vědomé opatřování, zpracovávání a předávání těchto citlivých údajů je flagrantním porušením
ústavně zakotvených lidských práv a svobod, zejm. práva na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého života a na ochranu před neoprávněným shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě, příp. dalších ústavně zakotvených
lidských práv a svobod a zásad činnosti veřejné moci a veřejných funkcionářů v podmínkách
demokratického právního státu.
V souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. c) tímto žádám o poskytnutí informace o způsobu,
jakým bylo toto podání vyřízeno a jaká opatření byla v návaznosti na toto podání učiněna, a to
na adresu sídla oznamovatele.

S pozdravem

Mgr. Radek Hlaváček v. r., předseda MSD

