Èlovìk, média a elektronická kultura : výbor
z díla / Marshall McLuhan.  Brno : JOTA,
2000.  417 s.
ISBN 80-7217-128-3
Jedno z tajemství kybernetiky spoèívá v tom, e je neustále stavìna pøed úkol napodobovat vìdomí.
McLuhan 1966

Marshall McLuhan je bezesporu diskutovaným odborníkem, kterého si pøivlastòuje celá øada oborù, mezi nimi
èásteènì i informaèní a knihovní vìda, která s médii pracuje podobnì jako jiné obory. McLuhan je uznáván vak
spíe za hranicemi, ale èeský ètenáø nemìl dosud pøílinou monost se seznámit s jeho dílem ve vìtím komplexu. Dílo Jak rozumìt médiím vydané zaèátkem 90. let
v Odeonu je nedostateèné pro pochopení jeho mylenkových procesù a zároveò vak jediné, co v èeském jazyce
vylo (bohuel v tuto chvíli nevím, zda sloventí kolegové vydali více jeho dìl). McLuhan, narozený v roce 1911
v kanadském Edmontonu, èlovìk nadaný studiem literatury, dosáhl pøedevím svìtového vìhlasu výzkumy o vlivu masmédiíí na mylení, sociální chování a kulturu. McLuhan, obdivnì i hanlivì nazývaný apologetem elektronické
kultury bystøe definoval povahu a funkci médií a ve svých
pozorováních a úvahách se zamìøoval na zaèínající elektronickou komunikaci. Jistì by mìl co øíci i dnes, kdyby
se doil tak nevídaného rozmachu internetu (zemøel v roce
1980), avak jeho postøehy kolem jiných elektronických
médií jsou nadèasové a mnohdy pøenositelné do dneních
dnù, pøes celá 80. a 90. léta, kdy ji neil, a tedy i do prostøedí internetovské komunikace (tady doporuèuji doplòkovì jiné dílo, které na sklonku loòského roku 2000 vylo
v nakladatelství Karolinum, a to Pierre Lévy: Kyberkultura). McLuhan je autorem mnoha studií a statí a je zásluhou nakladatele, e èetí ètenáøi, mediální odborníci,
knihovníci a informaèní pracovníci, uèitelé a studenti
i bìní zájemci o svìt médií se mohou seznámit s dobøe
provedeným výbìrem z díla. Protoe nevlastním ve své
knihovnì dílo Jak rozumìt médiím, je koda, e nakladatel nechtìl být redundantní a toto dílo nezahrnul do výboru, anebo aspoò jeho èásti. V tomto pøípadì by mu byla
redundance jistì odputìna. S vydáním takového autora
jsou spojeny jistì i komerèní tìkosti, a proto zásluhu
o vydání v èeském jazyce má i nadace Open Society Fund
v Praze a CEU Press v Budapeti a jistý podíl má i Ministerstvo kultury ÈR.
Richard Papík
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Právní úprava ochrany osobních údajù v ÈR :
znìní zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì
osobních údajù a zmìnì nìkterých zákonù :
vybrané pøedpisy EU / Pavel Mates, Karel
Neuwirt.  Praha : IFEC s.r.o., 2000.  116 s.
S prvním dnem mìsíce prosince 2000 nabyl úèinnosti
zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a zmìnì
nìkterých zákonù jako celek. Zákon schválený Parlamentem Èeské republiky 4. dubna 2000 sice vstoupil v platnost
ji 1. èervna 2000, ale s výjimkou nìkolika dùleitých ustanovení § 16, 17, a 35 (viz znìní § 51 úèinnost), které nabyly úèinnosti a dnem 1. prosince 2000. Jde o zákon,
který má dosah na øadu odvìtví a oblastí veøejného ivota
v naí republice a pochopitelnì nevynechává ani veøejné
knihovny.
Ji jména autorù pøíruèky Právní úprava ochrany osobních údajù v ÈR jsou dokladem, e se vysvìtlení a pøiblíení znìní tohoto zákona ujali zasvìcení odborníci. Samotný zákon je dùleitý z nìkolika hledisek, mezi nimi i
tím, e se v oblasti právní úpravy ochrany osobních údajù
pøibliuje právo Èeské republiky evropským trendùm.
Zákon è. 101/2000 Sb. pøedstavuje rozsahem nevelké
dílo. Jednotlivé paragrafy jsou doplnìny pøíslunými èástmi dùvodové zprávy k tomuto zákonu. Ovem nejvìtí pøedností je, e je autoøi opatøili tzv. Poznámkou, zahrnující jejich právní vysvìtlení, upøesnìní nebo odkaz na text
jednotlivých paragrafù. Ji od úvodních ustanovení  § 1
Pøedmìt úpravy  má uivatel pøíruèky monost vyuít tìchto poznámek k pochopení úèelu a významu textu a rozíøit
si dosavadní vìdomosti o dalí dùleité informace, viz zmínìný § 1  ochrana osobních údajù je souèástí práva na
soukromí  s odkazem na Listinu základních práv a svobod, èl. 10, ale i v souladu s evropským právem  podle èl.
8 Úmluvy Rady Evropy o ochranì lidských práv a svobod.
Významem jednotlivých paragrafù se øídí i rozsah odpovídajících poznámek. Dovolím si upozornit na zvlá
významnou a mnohdy i po stránce výkladu problematickou èást zákona è. 101/2000 Sb.  § 3 Pùsobnost zákona,
ale pøedevím zdùrazòuji znìní § 4 Vymezení pojmù. Kvalitnì rozpracovaná poznámková èást pøináí v tomto definièním paragrafu vymezení nìkterých základních pojmù
uvedených v zákonì. Dovolím si citovat z textu Poznámky ze strany 10: Jde pøedevím o pojem osobní údaj, jím
je kadý údaj, který se týká urèeného nebo urèitelného
subjektu, kterým mùe být výluènì fyzická osoba a to ta,
k ní se osobní údaje vztahují. K urèení subjektu údajù
mùe postaèit nìkdy jeden znak, obvykle je vak tøeba
tìchto znakù více A jetì dále Zdùraznit je tøeba,
e osobním údajem nemusí být bez dalího jméno a pøíjmení a to dokonce ve spojení s adresou .. naproti tomu
je vdy osobním údajem spojení jména, pøíjmení a rodného èísla, protoe na jejich základì lze vdy fyzickou osobu identifikovat. Jde pro uivatele o velmi cenné informace, které jim mohou pomoci v orientaci, která osobní
data jsou rozhodující pøi nezamìnitelné identifikaci fyzic-
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ké osoby (u veøejných knihoven zvlátì v pøípadì registrace ètenáøù, vystavování ètenáøských, pøípadnì uivatelských prùkazù, vyuívání internetu aj.).
Ètenáøi této èásti pøíruèky jistì uvítají údaje o samotném Úøadu pro ochranu osobních údajù (byl zaloen
v èervenci roku 2000), jeho struktuøe a kontrolní èinnosti,
kterou vykonává (http://www.uood.cz). Rovnì je pøínosné
vimnout si i výkladu uvedeného v poznámkách k textu
Hlavy VII. Sankce § 44 Pøestupky, ale i dalích paragrafù,
napø. § 45 Poøádková pokuta (jde o podmínky, za kterých
mùe úøad uloit poøádkovou pokutu fyzické i právnické
osobì). Z tohoto hlediska je rovnì zajímavý obsah § 46
Pokuty správcùm a zpracovatelùm (v pøípadì opakování
poruení povinností správce a zpracovatele osobních údajù
spadá rozhodnutí o tìchto deliktech do reimu správního
øádu).
Nelze opomenout ani výklad § 47 Opatøení pro pøechodné období, který obsahuje dùleité informace týkající
se oznamovací povinnosti pro jednotlivé subjekty zpracovávající osobní údaje (tato povinnost nabyla úèinnosti od
1. prosince 2000) a zároveò i pokyn pro dosavadní zpracovatele osobních údajù, kteøí jako subjekt vykonávali tuto
èinnost jetì pøed existencí zákona è. 101/2000 Sb. a rovnì pøed nabytím jeho právní platnosti. Pro vechny tyto
subjekty platí následující ustanovení  musí dojít ke sladìní
jejich èinnosti do 1 roku od úèinnosti zákona è. 101/2000
Sb., tedy nejpozdìji do 31. kvìtna 2000. Èást vìnovaná
zákonu è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a zmìnì
nìkterých zákonù je nejdùleitìjí èástí pøíruèky.
Souèástí publikace je té Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46 ES ze dne 24. øíjna 1995, která informuje o poadavcích Evropské unie na ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a
s volným pohybem tìchto údajù. Dalím evropským právním pøedpisem vztahujícím se na ochranu fyzických osob
z hlediska zpracování osobních dat je ji starí právní úprava z roku 1981. Jde o Úmluvu o ochranì osob se zøetelem
na automatizované zpracování osobních dat è.108 (podotýkám, e úmluva è. 108 byla pøijata èlenskými státy
Rady Evropy ve trasburku 28. ledna 1981).
Výe uvedené evropské právní pøedpisy upravující
ochranu osobních dat jetì doplòuje pøedpis nií právní
síly  jde o Doporuèení È.R. (87) 15 Výboru Ministrù èlenským státùm o úpravì a pouívání osobních dat v policejním
sektoru. Zdùrazòuji, e v tomto pøípadì je právní pøedpis
Rady Evropy uveden v neoficiálním pøekladu. Tento pøedpis upravuje dosti havou oblast vyuívání osobních dat
pøi automatizovaném zpracování v policejním sektoru. Snahou odborníkù  tvùrcù tohoto doporuèení bylo sladit zájem spoleènosti zamìøený na prevenci, ale i postih trestných èinù a udrování veøejného poøádku, s právy a zájmy
jedince spojenými s jeho soukromým ivotem.
Pøestoe je moné získat informace o právních pøedpisech týkajících se osobních údajù v ji existujících zdrojích  v systémech právních informací (napø. ASPI, JUSTIS) i na internetu, zpracovali autoøi publikace pøehled
právních pøedpisù upravujících zpracování osobních údajù, který mùeme nalézt pod názvem Vybrané právní pøed-
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pisy upravující zpracování osobních dat na s. 113116 pøíruèky. Jde jak o obecné pøedpisy, tak o speciální zákony.
Poznámka závìrem: V souèasnosti v souladu se znìním zákona è. 101/2000 Sb., kdy neexistují ádné metodické pokyny vìnované textu zákona, ale i jednání subjektù spadajících pod pùsobnost tohoto zákona, je pøíruèka
autorù Pavla Matese a Karla Neuwirta jistì vhodným prostøedkem pro vechny subjekty pracující s osobními údaji v rámci Èeské republiky. Naleznou v ní odpovìdi na
vìtinu bìných i speciálních situací a pokyny pro postupy v období od 1. prosince 2000.
Vincenc Streit
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