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Podnět k prošetření činnosti společnosti Informatik – Česká republika, spol. s r.o. – sdělení 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. srpna 2010 Váš podnět na 
společnost Informatik – Česká republika, spol. s r.o., která nabízí své služby a rozesílá 
nabídky podnikatelským subjektům, týkající se databáze s názvem „Rejstřík obchodu 
a živností“. K této věci Vám sdělujeme: 
 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 1 chrání fyzickou osobu před neoprávněným 
zasahováním do soukromí. Právnickou nebo fyzickou osobu podnikající podle zvláštních 
předpisů, za níž se považuje i OSVČ, zákon č. 101/2000 Sb. chrání při zpracování osobních 
údajů, týkajících se soukromého života, nechrání však údaje týkající se podnikatelských 
aktivit podle zvláštních zákonů, především zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon) a dalších obecně závazných právních předpisů.  
 
Proto nepodléhá ochraně zákona č. 101/2000 Sb., pokud společnost Informatik – Česká 
republika, spol. s r.o. na základě své podnikatelské činnosti tak, jak uvádíte, vytváří a nabízí 
k prodeji databázi s názvem „Rejstřík obchodu a živnosti“. Pokud v daném případě porušuje 
nebo překračuje kompetence dané mu zákonem o živnostenském podnikání, je působnost 
k řešení zakázaného nebo nedovoleného podnikání dána Vašemu Ministerstvu průmyslu 
a obchodu.  
 
Není porušením zákona č. 101/2000 Sb., pokud společnost Informatik – Česká republika, 
spol. s r.o. nabízí své služby na internetu a zasílá nabídky podnikatelským subjektům. 
Zasahuje-li však tím do osobnostních práv jednotlivých osob samostatně výdělečně činných 
při jejich podnikatelské činnosti, je působnost daná místně a věcně příslušnému soudu. 
Rovněž řešení případných sporů o existenci smluvního vztahu a povinnosti platit za 
vyúčtované služby je v kompetenci daného soudu. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že Váš podnět neobsahuje skutečnosti zakládající důvodné 
podezření z porušení zákona č. 101/2000 Sb. a v rámci vymezené působnosti Úřadu 
neumožňuje činit další opatření. V souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. c) zákona 
č.  101/2000 Sb. a § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vám proto sdělujeme, že Úřad 
neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední.   
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 ředitel odboru pro styk s veřejností 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ing. Bc. Petr Kameník 
ředitel odboru živností 
Na Františku 32 
110 15  Praha 1 
ID schránka 


		2010-08-10T11:18:05+0000
	Not specified




