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Zajímá vás, jak se bránit před nevyžádanou reklamou? Patří kamerové systémy
do škol? Jaké osobní údaje po vás mohou chtít úřady a jaké soukromé firmy?
A lze vůbec v době informační společnosti ještě mluvit o soukromí? Podívejte
se jak předseda Úřadu na ochranu osobních údajů Igor Němec odpovídal v
našem on-line chatu.
RNDr. Igor Němec se narodil 6. dubna 1959. Na Karlově univerzitě vystudoval obor numerická
matematika, posléze působil nejprve jako matematik-analytik na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a
poté v softwarové společnosti Meta. V roce 1990 vstoupil do politiky jako poslanec Sněmovny národů
Federálního shromáždění za Občanské fórum, v roce 1992 byl znovuzvolen již za ODS. Od roku 1991
do roku 1993 byl ministrem vlády premiéra Petra Pitharta, později také ve vládě premiéra Václava
Klause, kde se mimo jiné podílel na přípravě zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Mezi lety 1993 a
1996 byl vedoucím Úřadu vlády ČR, v následujícím roce se opět stal poslancem Parlamentu ČR. Od
roku 1998 byl zastupitelem hlavního města Prahy, kde byl v roce 2002 zvolen do úřadu primátora. Od
září 2005 je bez politické příslušnosti. V srpnu téhož roku ho na návrh Senátu prezident jmenoval
předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Igor Němec je ženatý, s manželkou Renatou má čtyři
děti.

Mašková
Dobrý den, do schránky mi chodí úplně
neuvěřitelné množství reklamních materiálů.
Dá se proti tomu něco dělat? A na koho se
vůbec v té věci obrátit? Na Váš úřad?

Igor Němec
Pokud přicházejí na Vaši adresu, pak můžete
odesílatele požádat, aby Vám už je nezasílal,
pokud tak neučiní, můžete si stěžovat na
našem úřadě. Pokud jsou anonymní, můžete
na schránku nalepit oznámení, že si reklamu
nepřejete. U mne doma to ovšem nefunguje.

Igor Němec
mum
dobry den, váš úřad je poměrně nový, Zaměstnáváme 90 lidí, náš rozpočet je
zajímalo by mě, kolik lidí zaměstnáváte a zhruba 100 milionů.
kolik vlastně provoz takové instituce stojí ( a
jestli to stojí za to :-)
nina
hezké dopoledne, bojujete také proti spamům
v el.poště? případně na koho se mám obrátit?
děkuji za odpověď

Igor Němec
Ano, proti speciálnímu typu spamu nevyžádaným obchodním sdělením. V tom
případě se můžete obrátit na nás se stížností.

vcfgb
Igor Němec
Prý jste vášnivý šachista... četl jste Šachovou Přestože jsem také vášnivý čtenář, děkuji za
novelu od S.Zweiga?? (jestli ne, vřele tip, novelu neznám.
doporučuji)
Katka
Dobrý den, i když jsem v principu fanoušek
Vašeho úřadu, mám problém s jeho postojem
ke zveřejňování informací o politicích. Jste

Igor Němec
V tomto případě nemáme volbu, musíme
respektovat zákon, který nám v tomto
případě striktně ukládá konat - bylo to

proti tomu, aby bylo možné zveřejnit údaje o záměrem poslanců v zákoně o střetu zájmů.
jejich majetkových poměrech, i když jsou Náš postoj je vždy na straně základního
třeba podezřelé? Nepřijde Vám to jako lidského práva na ochranu soukromí.
přílišná ochrana těchto osob? A co právo
veřejnosti na informace?
Igor Němec
jorgg
Přeji hezký den! Spíš než otázku mám jednu Děkuji.
uznání: rozostřené logo "vašeho" úřadu
považuji za jedno z nejlepších, co jsem kdy
viděl. Je v něm pořádná dávka humoru,
nemyslíte?
Igor Němec
Mackie Messer
Jaký byl zatím nejzapeklitější případ, kterým Svým způsobem je zapeklitý každý, neboť
se váš úřad zabýval?
téma je nové. Určitě složitá diskuse je s
advokáty o tom, kdy a jak se na ně vztahuje
zákon o ochraně osobních údajů.
maskot
proc vas urad zverejnuje jen velice kuse
informace o praipadech, kterymise zabyva?
jeste za pane Neuwirta nektera rozhodnuti,
vysi udelenych pokut apod. nezverejnoval
vubec, i dnes je ale obtizne se o vasi cinnosti
dozvedet necokonkretnicho.

Igor Němec
Nemyslím, počet případů i informací o nich
roste. Letmým nahlédnutím na naše webové
stránky zjistíte, že se kompletně změnily a
rozrostly. V rubrice tiskové konference
najdete čtvrtletní přehledy o případech, které
jsou v právní moci.

Libor
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co dělá Váš
bratr Marek a jeho ochranné známky? Kolik
firem podlehlo jeho nátlaku a odkoupilo od
něj práva na své ochranné známky? Stydíte
se za něj? Děkuji za odpověď.

Igor Němec
Bratr je advokát, jeho aktivity nesleduji, ani
mě o nich neinformuje. Vzájemně
respektujeme své soukromí.

starosta
vsude po ulicich nas snimaji kamery. Jak
kontrolujete
to,
jak
se
zaznamy
provozovatele nakladaji? Chodi vasi
kontrolori po ulicich a vybiraji si koho
zkontroluji? Nebo se tim zabyvaji jen kdyz si
nekdo stezuje, nebo nekdo pozada o
registraci kamer?

Igor Němec
Fakt je, že zasahujeme na základě registrace
či
podnětu. Kamery
na veřejných
prostranstvích, pokud je provozuje Policie,
což je většinou, jsou legální. Ale samozřejmě
pod režimem zákona o ochraně osobních
údajů.

standa
Jaké je to být primátorem hlavního města?
Jak velká moc se soustředí v rukách jednoho
muže?

Igor Němec
V případě povodní, v rámci výjimečného
stavu, je moc v rukou primátora obrovská.
Jinak obecně je členem Rady, kde má také
jako ostatní jen jeden hlas.

karlík

Igor Němec

Postupuje Váš úřed nějak proti firmám, které Postupuje, v současné době se právě
zasílají do poštovních schránek oznámení o zabýváme také firmou Reader´s Digest, kde
obřích výhrách? Nezabýval se Váš úřad máme snad nejvíce podání.
firmou Readers Digest, která taková
oznámení také zasílá?
hedvika
Je známé vaše vystoupení při povodních, kdy
jste bagatelizoval hrozící nebezpečí. Vyčítal
jste si to později? Dostaly se k vám negativní
reakce Pražanů?

Igor Němec
Hlavním úkolem bylo zabránit ztrátám na
životech a panice.. I když jsme evakuovali 50
000 lidí,obojí se podařilo. I

Myška
Proč jste vystoupil z ODS?

Igor Němec
Při mé funkci to vyžaduje zákon.

Markéta
Dobrý den. Co říkáte na českou verzi soutěže
Big
Brother
Awards
(www.bigbrotherawards.cz)? Spolupracujete
s jejími pořadateli? Jak velkou roli by podle
Vás měly hrát neziskové organizace v oblasti
ochrany soukromí? Díky

Igor Němec
Považujeme soutěž za pozitivní příspěvek k
velkému tématu na prahu jedenadvacátého
století - což je ochrana soukromí.
Spolupracujeme, účastníme se i konferencí,
které pořádají.

Igor Němec
Pavla F.
Dobry den, ma muj zamestnavatel pravo mi Zaměstnavatel nemůže jakoukoliv osobní
kontrolovat emailovou postu? Diky
poštu (tj. na Vaše jméno) číst.
K.K.
Dobrý den, nepřipadá Vám, že se české
banky chovají z hlediska vašeho uřadu
nepřijatelně? Pozadují velké množství údaju
o mé osobě, vectne kopie OP, ktere navic
archivuji. Jistě, muzete namitnout, ze mam
moznost nemít bankovní účet, ale to v dnešni
době už temeř možnost nenil

Igor Němec
Zasahujeme samozřejmě i v těchto
případech, pokud nesouhlasíte, nikdo nemá
právo kopírovat Váš občanský průkaz a
zřízení účtu tím nelze podmiňovat. I z těchto
důvodu existuje náš úřad, na který se můžete
obrátit.

Igor Němec
noris
Dobrý den, žádal jsem před časem u Banky se mezi sebou mohou podle zákona o
Hypoteční banky o úvěr. Poté co jsem podal bankách vzájemně informovat.
žádost, se mi úředníci tohoto ústavu ozvali a
žádali mě o vysvětlení, jaktože jsem na svém
běžném účtu u Komerční banky několikrát, o
pár desítek korun, překročil stanovený limit
pro výběr hotovosti. Pohoršilo mě, jaktože
tyto údaje KB nechrání, když jsem jejich
dlouhodobý klient, ale klidně je poskytuje
jiným peněžním ústavům. Mají na to právo?
Igor Němec
xls
Může Váš úřad udělovat pokuty, nebo máte Ano, až do výše 10 000 000 Kč.

jen možnost podat trestní oznámení?
K.K.
Ješte jeden dotza, souvisi s predchožím. Jak
je to s propojovaním bankovních databazi
údajů o klientech? Je takova vec v pořadku?
Jaktože mužou banky ješte 9 let potom, co
prřestanu byt jejich klientem, z techto
databazi získat moje udaje?

Igor Němec
Pro bankovní účely si mohou informace
vyměňovat. Se zanesením klineta do
jednotného registru je třeba souhlasu klienta.

katkra
Zajímalo by mě, zda se váš úřad nějak
angažuje ve snaze vyměnit rodné číslo za
nějaký jiný identifikátor, který by
neobsahoval informaci o věku a pohlaví.
Myslím, že by tato změna byla užitečná - i
když drahá. Dělal někdo propočty, na kolik
by
přišlo
nahrazení
RČ
například
identifikačním číslem plátce sociálního
pojištění apod.?

Igor Němec
Aktivitu podporujeme, nicméně musíme
reálně přiznat, že vláda má vzhledem k
finanční situaci jiné priority.

Julie
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, čemu byste
se chtěl věnovat, až vám skončí mandát na
ÚOOÚ. Chcete se vrátit do politiky? Nebo
zvažujete působení v jiném úřadě?

Igor Němec
Tři a půl roku do konce funkčního období je
dost dlouhá doba na přemýšlení. Jinak
musím říci, téma ochrany osobních údajů mě
pohltilo.

Ulrike
Dobrý den, minulý rok byla hodně propíraná
aféra Swift, ale od té doby úplně vyšuměla.
Mluvilo se o tom, že to odporuje českým
zákonům, ale nikdo už se pořádně
nedozvěděl, co s tím úřad, zákonodárci, nebo
kdo je za to vlastně odpovědný udělal. Jak
vypadá situace dnes?

Igor Němec
Na území ČR jsme neshledali žádné
pochybení, údaje jsou předávány do Belgie
(tj. v rámci EU), což naše zákony i zákony
evropské umožňují. Problém je tam a ten
ještě spolu s nimi řeší orgány EU. Situaci
monitorujeme.

Hanka Malá
Dobrý den, není špatně - když už máme tak
špatně zavedený jedinečný identifikátor, jako
je rodné číslo, ze kterého lze odvodit údaje o
osobě - že se tento identifikátor navíc
používá ještě u osob samostatně výdělečně
činných jako DIČ? Budete s tím do budoucna
něco dělat? Mám pocit, že se MF právě kvůli
tomuhle loni objevilo i mezi nominacemi na
cenu Velkého bratra...

Igor Němec
Podle našeho názoru to špatně je a jsme
přesvědčeni, že musí dojít ke změně zákona.
Snažíme se tomu pomoci, i když nemáme
zákonodárnou iniciativu.

Katka
Igor Němec
Je možné se nějak bránit tomu, když při Pokud žádáte o úvěr, na který není nárok,
jednání firma požaduje osobní údaje (třeba musíte splnit úpodmínky, které požaduje ten,

při žádání o úvěr, žádosti o práci atd.)? Můžu
si někde srozumitelně najít, na co se mají
právo ptát a na co ne? Když mám zájem o
tuto službu/práci, stejně odpovím...Myslíte si
vy osobně, že se s tím dá něco dělat?

kdo peníze půjčuje. Jinak je to ovšem v
žádosti o práci: Požadovat lze jen údaje,
které bezprostředně souvisejí s náplní Vaší
práce. Kromě toho zákoník práce určuje, co
požadovat nelze.

