Neoprávněné využívání rodného čísla a nakládání s ním
od 9. 4. 2004 10:30 do 9. 4. 2004 12:30 hod.
dotazy bylo možné pokládat do 9. 4. 2004 12:30:00 hod.
Dotazy z fóra: Neoprávněné využívání rodného čísla a nakládání s ním
Jméno:
Email:
Datum:
Dotaz:

Odpověď:

Jméno:
Email:
Datum:
Dotaz:

Jiří Tuček
tucekjiri@seznam.cz
9. 4. 2004 ‐ 11:01:00
Dne 11.3.2004 byla na www stránkách ÚOOÚ zveřejněna tisková zpráva Úřadu, ve které
se odkazuje na povinnost právnických a fyzických osob k odstranění rodných čísel z jejich
informačních systémů. V této souvislosti bych se chtěl zeptat na stanovisko Úřadu k
problematice zpracování rodného čísla, které organizaci ukládá jeden z připravovaných
zákonů (zákon o el.komunikacích). Organizace budou dle návrhu zákona povinny
provádět shromažďování rodného čísla fyzických osob. Můžete mi prosím sdělit jaké je
stanovisko ke shromažďování rodných čísel fyzických osob zastupujících právnické
subjekty?
V tomto případě se bude jednat o aplikaci § 13c odst. 1 písm. b), kdy zvláštní zákon může
stanovit, že některý jiný subjekt je také oprávněn využívat rodné číslo. O tomto návrhu je
Úřad informován, nicméně legislativní proces v této věci ještě neskončil.

Ondřej Mrzena
ondrej.mrzena@rb.cz
9. 4. 2004 ‐ 10:46:14
Rád bych se zeptal na postup subjektů využívajících po nabytí účinnosti zákona č.
53/2004 Sb., rodné číslo v souvislosti s plněním svých úkolů či pro podnikání. Podle
přechodných ustanovení k zákonu č. 53/2004 Sb., mají tyto subjekty ze svých
informačních systémů povinnost rodná čísla odstranit, pokud nejde o případy stanovené
v § 13c zákona.
Po prostudování ust. § 13c jsem však zjistil, že orgány veřejné správy rodná čísla i nadále
budou moci využívat, jde‐li o jejich působnost, Pokud jde o další různé subjekty např. o
pojišťovny, banky, fondy atp., tak tyto subjekty pro využívání rodných čísel si v minulosti
souhlas získali‐ např. prostřednictvím obchodních podmínek; rodná čísla jsou často se
souhlasem subjektů uváděna na smlouvách, formulářích, klientské dokumentaci apod.
Mám za to, že uvedené subjekty tedy rodná čísla i nadále budou moci využívat. Je tomu
skutečně tak?

Odpověď:

Děkuji za odpověď.
Ondřej Mrzena, Praha
V zásadě mohou, musí však ale u všech nových získávání rodných čísel respektovat § 13
odst. 7, protože zejména zákon o bankách dává pro identifikaci klienta možnost volby a
tuto volbu musí banka respektovat, a tedy nenutit nebo nerozhodovat za nositele
rodného čísla to, co se případně bance zdá výhodnější. Protože zásahem do tohoto práva
subjektu údajů, resp. nositele rodného čísla by se dopustila správního deliktu.

