
Šetření ve věci domény www.znamylekar.cz 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů provedl šetření dvou stížností subjektů údajů (lékařů) na 
neoprávněné zpracování osobních údajů, ke kterému dochází prostřednictvím domény 
www.znamylekar.cz., kde jsou zpracovávány identifikační údaje lékařů, a u některých z nich i 
komentáře pacientů vypovídající o údajných zkušenostech s jednotlivými lékaři.  
Úřad konstatoval, že v obou případech se jedná o zpracování osobních údajů, které je v rozporu 
s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), neboť se 
jedná o zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů. Na uvedené zpracování se 
nevztahuje žádná z výjimek uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb. Dle § 
45 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., se právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající 
podle zvláštních předpisů jako správce dopustí správního deliktu tím, že při zpracování osobních 
údajů „zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně (§ 
5 odst. 2 a § 9)“. Dle § 45 odst. 3 se „za správní delikt podle odstavce 1 uloží pokuta do výše 
5 000 000 Kč)“. 
Úřad v rámci předmětného šetření zjistil konkrétní společnost, která je pro výše uvedenou 
doménu poskytovatelem webhostingu, tedy společnost, která je ve smyslu zákona  
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění (dále jen „zákon 
480/2004 Sb.“) poskytovatelem služby informační společnosti a za tuto činnost plně zodpovídá. 
 
Zákon č. 480/2004 Sb. v § 5 stanoví: 
 
„Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných 
uživatelem 

 
(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za 
obsah informací uložených na žádost uživatele, jen  

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah 
ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo 

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o 
protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, 
k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. 

(2) Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah uložených informací v 
případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.“  

Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., byla společnost poskytující 
webhosting Úřadem informována, že osobní údaje stěžovatelů jsou zpracovávány na webových 
stránkách www.znamylekar.cz protiprávně, a proto Úřad společnost vyzval, aby přijala opatření 
vedoucí k odstranění specifikovaných osobních údajů obou stěžovatelů z webových stránek 
www.znamylekar.cz, a to nejpozději do 10 dnů po obdržení této výzvy, neboť informace - osobní 
údaje uvedených subjektů údajů, jsou zpracovávány v rozporu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona 
č. 101/2000 Sb., tedy bez souhlasu subjektu údajů.   
 
Společnost poskytující webhosting neprodleně podnikla příslušné kroky a potvrdila 
písemně dne 27. prosince 2011 Úřadu jejich odstranění. 
 
Každá fyzická osoba, která se domnívá, že její osobní údaje jsou na internetu 
zpracovávány bez jejího souhlasu, má právo žádat od poskytovatele služeb webhostingu, 
aby byly její osobní údaje odstraněny, a Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že 
v případě stížností subjektů údajů na podobné neoprávněné zpracování osobních údajů na 
internetu, bude vždy postupovat uvedeným způsobem.  


