ÚŘAD V ČÍSLECH 2010
Dotazy a konzultace

dotazy ČR
zahraničí
konzultace
státní správě
samosprávě
právnickým osobám
fyzickým osobám podnikajícím
fyzickým osobám

75
142
317
219
1 371

Podání a stížnosti

přijaté podněty dle zákona o ochraně osobních údajů 1 039
stížnosti předané ke kontrole
161

Nevyžádaná obchodní sdělení
(kompetence podle zákona
č. 480/2004 Sb.)

podnětů celkem
vyřešených podnětů
zahájených kontrol
ukončených kontrol
správních rozhodnutí o pokutě

2 834
1 525
163
144
96

Kontroly
(vyjma kontrol týkajících se
zákona č. 480/2004 Sb.)

zahájeno
ukončeno
předáno jiným státním úřadům
napadeno námitkami
námitkám vyhověno
nevyhověno
převážně vyhověno
převážně nevyhověno

106
106
2
17
0
8
3
5

Správní trestání
(Pozn.: * z toho k § 17)

správní řízení o porušení zákona č. 101/2000 Sb.
a č. 133/2000 Sb.
přestupková řízení podle zákona č. 101/2000 Sb.
správní a přestupková řízení podle zákona
č. 101/2000 Sb. – § 44a, 45a
přestupková řízení podle zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
rozklady napadená rozhodnutí o porušení zákona
zamítnutých rozkladů
zrušeno a vráceno k novému projednání
zrušených rozhodnutí a zastaveno řízení
změna rozhodnutí

Soudní přezkum
(Pozn.: **celkem od r. 2001)

8

2 451
91

podaných žalob k soudu
zamítnutých žalob soudem
zrušených rozhodnutí soudem

113
38
5
0
46
(2*)
23
9
6
7
18 (81**)
7
6

Registrace

0
3/15
(39/42**)

přijatá oznámení (podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb.) 4 037
zaregistrovaná zpracování
3 576
dosud v řízení
742
zrušené registrace
119
oznámení o změně zpracování
906
řízení podle § 17 (zákona č. 101/2000 Sb.)
zastaveno (nedochází k porušení zákona)
zastaveno z procesních důvodů
(např. oznámení vzato zpět)
nepovoleno
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postoupení k vydání rozhodnutí
(podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.)
ukončených/neukončených soudních řízení

64
6
3

Povolení k předávání
osobních údajů do zahraničí

přijatých žádostí o předávání osobních údajů
do zahraničí (podle § 27 zákona č. 101/2000 Sb.)
přijatých rozhodnutí o povolení předávání
rozhodnutí o nepovolení
zastavená řízení z procesních důvodů

22
18
0
2

Stížnosti podle § 175
správního řádu

přijatých stížností
vyřízených jako důvodné
vyřízených jako částečně důvodné
vyřízených jako bezdůvodné

34
5
3
25

Stížnosti a jiné podněty
na postup Úřadu,
které nebyly řešeny
podle § 175 správního řádu

došlých podnětů
vyřízených jako oprávněné
vyřízených jako neoprávněné

Žádosti podle zákona
č. 106/1999 Sb.

přijatých žádostí
vyřízených žádostí
odmítnutých žádostí

Publikované materiály

Věstník Úřadu (počet částek)
Bulletin Úřadu (počet čísel)

3
1

Tiskové konference

pravidelné
mimořádné

2
0

Připomínkované legislativní
návrhy

zákony
prováděcí předpisy
návrhy nařízení vlády
návrhy vyhlášek
ostatní
zahraniční materiály

0

20
15
4

59
0
21
64
58
39

9

