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ajů, jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona
Uřad pro ochranu
Č. 500/2004 Sb., správní řád a § 2 odsl. 2 a § 46 odsl. 4 zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů vydává dne 15. ledna 2014 v souladu s § 150
odsl. 5 správního řádu tento příkaz:
Je prokázáno, že účastník řízení: ISP Hradec Králové, a.s., se sídlem Praha 4
Krč,
Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, IČO: 601 12590 od 2. července do 15. října 2013 na
úřední desce v prostorách provozovny Č. 1009058134, na adrese Pouchovská 533/52a, 500
trvale bytem
03 Hradec Králové - Věkoše zveřejnil osobní údaje pana
Komenského 255/21, 500 03 Hradec Králové bez právního titulu,
-

čímž porušil povinnost stanovenou v § 5 odsl. 2 zákona Č. 101/2000 Sb.,
a tím spáchal správní delikt podle § 45 odsl. 1 písm. e) zákona Č. 101/2000 Sb., neboť
zpracovával osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně, za
což se mu v souladu s § 45 odsl. 3 zákona Č. 101/2000 Sb. ukládá

pokuta ve výši 10.000 Kč
(slovy deset tisíc korun českých)

splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bezhotovostním převodem
na účet vedený u ČNB, Č. ú. 19-5825001/0710, variabilní symbol IČO účastníka řízení,
konstantní symbol 1148.

Praha, 15. ledna 2014
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