
Informace o revizi stanovisek Úřadu a textů publikovaných v rubrice 
K problémům z praxe 

Úřad oznamuje, že stanoviska Úřadu publikovaná v letech 2000 až 2004 prošla 
v období červen až srpen 2009 revizí spočívající především v aktualizaci odkazů na 
právní normy a ve sjednocení formy stanovisek. V některých případech došlo i k 
nezbytným úpravám textu za účelem zjednodušení či zvýšení srozumitelnosti 
stanoviska, nikoli ke změně postoje Úřadu. Stanoviska, která již neodpovídají 
současné právní úpravě, byla označena jako překonaná. Revize bude Úřad postupně 
provádět také u stanovisek vydaných od roku 2005.  

Procesem aktualizace procházejí také texty publikované v rubrice K problémům 
z praxe. Některé texty byly zneplatněny a vyřazeny, protože již neodpovídají 
současné právní úpravě nebo byly nahrazeny novějšími a podrobnějšími stanovisky.  

V níže uvedené informaci Úřad nabízí přehled revidovaných materiálů.  

1. Stanoviska Úřadu 
a) Překonaná stanoviska: 

č. 1/2002  Zpracování osobních údajů v souvislosti se zajišťováním zdravotní péče 
č. 1/2000  Vedení dokumentace pacientů ve zdravotnictví 
 

b) Revidovaná stanoviska: 
č. 3/2006  Dálkový (elektronický) přístup obecní policie k osobním údajům z 

informačního systému evidence obyvatel, registru silničních vozidel a 
registru řidičů 

č. 1/2005  Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a oznamovací povinnost 1) 
č. 6/2004  Kopírování dokladů z pohledu zákona o ochraně osobních údajů 
č. 5/2004  Uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné  

položky 
č. 4/2004  Aplikační výklad k části zákona o evidenci obyvatel 
č. 3/2004  Zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním klinického 

hodnocení léčiv a léčivých přípravků 
č. 2/2004  Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev 

a rad obcí a krajů 
č. 1/2004  Evidence při vstupech do budov 
č. 2/2002  Zpracování osobních údajů v souvislosti s činností knihovny 

č. 2/2001  Zpracování citlivého osobního údaje o členství v odborových 
organizacích v souvislosti s odváděním členských příspěvků členů 
odborových organizací  

č. 1/2001  Zveřejňování jmen dlužníků  

Poznámka:  
1) 

 Revidované  Stanovisko č. 1/2005 vzhledem k závažnosti revizí je znovu publikováno v tištěné 
podobě ve Věstníku částka 53. 
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  2) Ostatní revidovaná stanoviska z výše uvedeného přehledu jsou k dispozici pouze v elektronické 
podobě na internetové adrese Úřadu www.uoou.cz. Překonaná stanoviska a původní znění 
revidovaných stanovisek jsou k dispozici v rubrice Archiv/Stanoviska. 

 
 
2. Texty materiálů v rubrice K problémům z praxe 
 
a) Překonané texty: 

 
č. 3/2005  Banky a telefonické poskytování informací o RPSN  

č. 1/2003 Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů 
zaměstnanců  

č. 6/2002  Poskytování osobních údajů o zaměstnancích  

č. 3/2002  Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt  

č. 2/2002  Evidence ubytovaných  

č. 1/2002  Výpisy ze zdravotní dokumentace  

č. 7/2001 Prokázání státního občanství České republiky pro zápis do matriky 
studentů 

č. 5/2001  Mohou se studenti při své praxi seznamovat s osobními údaji pacientů 
nebo klientů?  

č. 2/2001  Ke zpracování osobních údajů v souvislosti s poplatkem za komunální 
odpad 

 
 

b) Revidované texty:  

č. 2/2005  Zpracování osobních údajů zaměstnanců ve vztahu k oznamovací 
povinnosti správce podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů  

č. 1/2005    Sdělení Úřadu k informacím o šíření TBC  

č. 1/2004   Poskytnutí informací a získání souhlasu subjektu údajů v elektronické 
komunikaci  

č. 5/2002    Služby soukromých detektivů  

č. 4/2002    Používání rodného čísla  

č. 4/2001    Nahlížení do spisů podle správního řádu  

č. 3/2001    Předávání osobních údajů Policii České republiky 
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Poznámka: 
Revidované texty materiálů publikovaných v rubrice K problémům z praxe jsou k dispozici pouze 
v elektronické podobě na internetové adrese Úřadu www.uoou.cz v rubrice Názory Úřadu/ 
K problémům z praxe. Překonané texty byly přesunuty do rubriky Archiv/K problémům z praxe. 

 
 


