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Nebraňte práva zloděje!
Veřejnost to chce změnit
Cukrář roku

Vítězem soutěže Cukrář
roku 2016 byl v sobotu na
pražském veletrhu For
Gastro&Hotel vyhlášen
František Buchal z cukrárny Buchalovi v Praze 9.
Porota ocenila jak jeho
dort v podobě hradu Karlštejn, tak perníkovojablečný a čokoládovomalinový dortík. Stovky
zájemců obdivovaly cukrářské umění účastníků
soutěže včetně Jany Šplíchalové (na snímku). Č TK
inzerce

společnost brněnské komunikace a.s.
přijme do pracovního poměru
zaměstnance pro obsazení volné
pracovní pozice

stavebNí dělNík
Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny B vítán
Nabízíme:
- prostředí stabilní firmy
- odpovídající mzdové ohodnocení
- zajímavé zaměstnanecké benefity
Nástup možný ihned.
Bližší informace na telefonním čísle
603 442 381, pan Skácel, vedoucí
střediska zimní a letní údržby.
Písemné nabídky zasílejte na emailovou
adresu skacel@bkom.cz

Fotku lumpa můžete dát na internet
jen za určitých
podmínek. I tak
riskujete pokutu.

Chytil zloděje díky tomu, že
dal na Facebook jeho fotku
při činu. A dostal pokutu. Případ Jakuba Ditricha ze společnosti Ekolo.cz rozvířil v Česku debatu. „Soud rozhodl, že
se nesmí brát spravedlnost do
svých rukou, jinak hrozí pokuta za porušení zákona
o ochraně údajů. Co je to za blbost? Takže budeme bránit
zloděje a ne slušné obchodníky? Tohle je na změnu zákona!“ burcuje na webu Argumentor.cz uživatel Marda20.
Argumentor.cz je platforma,
která se zabývá problémy, které trápí velké množství lidí.
S názorem, že zloději nemají

být chráněni, souhlasí na
webu už přes tisíc lidí.
Jenže problém je, že v Česku vlastně není úplně jasné,
jak je to se zveřejňováním fotek zlodějů na internetu.
„Vzhledem k tomu, že záležitost není ještě ukončena,
Úřad pro ochranu osobních
údajů se k věci v tuto chvíli
dále nebude vyjadřovat,“ říká
David Pavlát, mluvčí Úřadu
pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ), který tak připomíná,
že Ditrichův případ stále řeší
soudy.
Redakce Metra se obrátila
na právníky. Podle nich je
možné zveřejnit na internetu
fotku zloděje, ale jen v případě, že není možné ho identifikovat. Má například černé
brýle a kapucu nebo je zachycen z dálky a podobně. Přesto
však ten, kdo záznam zveřejní, riskuje pokutu. Těžko lze
totiž posoudit, zda je zloděj
na záznamu identifikovatelný, nebo ne. Na druhou stra-

Další krádež

Když o rok později zachytily
kamery v prodejně Ekolo.cz
dalšího zloděje, tak podle doporučení úřadu záběry předali pouze policii.
●

Policie ovšem vzápětí sama
záběry poskytla médiím.
Podle Ditricha takové jednání nedává smysl, je dokonale paradoxní. Podle něj se
jedná o ten samý případ, jen
poprvé zveřejnil záznam přímo on a podruhé byla mezičlánkem policie.

nu městský soud, který se případem zabýval, upozornil na
to, že podobné případy většinou pokutou nekončí. Soud
připomněl, že záznamy zlodějů často bez postihu zveřejňují například televizní stanice.
Pro ty, kteří přesto nechtějí
riskovat, ale rádi by pátrali po
odcizeném majetku, mají

právníci radu. „Pokud má někdo nahrávku zloděje, měl by
takový materiál poskytnout
policii,“ říká Igor Pieš, právník advokátní kanceláře Kastner & Pieš.
Kauza kolem fotky zloděje
v prodejně Ekolo.cz trvá už
několik let. Úřad pro ochranu
osobních údajů udělil v roce
2011 této společnosti pětitisícovou pokutu. Po neúspěšné
stížnosti se společnost obrátila na soud. Ten loni rozhodl,
že „nevidí důvod, proč by
měla být potrestána osoba,
která se tím, že zveřejnila fotografii pachatele na Facebooku, snažila pouze o okamžité
zajištění navrácení svého
vlastního majetku“.
Proti rozsudku se však postavil ÚOOÚ a u Nejvyššího
správního soudu uspěl. Městský soud v Praze tak musel napodruhé pokutu potvrdit. Ditrich se však nevzdává a případ putuje k Ústavnímu soudu. MARE K HÝŘ

Pokladny na poslední chvíli

Prodejci očekávají hlavní nápor zájmu o pokladní systémy
k elektronické evidenci tržeb (EET) až na konci roku,
velká část podnikatelů nechává jejich nákup na poslední
chvíli. Již nyní ale poptávka po těchto zařízeních vzrostla.
Podle průzkumu Hospodářské komory si 43 % obchodníků chce pořídit co nejjednodušší technické řešení k EET.
„Aktuálně za den prodáme to, co jsme před rokem prodali
za měsíc,“ uvedl mluvčí společnosti Dotykačka Michal
Wantulok. Kulminaci prodejů očekává v listopadu.
Č TK

