
 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů: Pravomocně rozhodnuté případy ve správním trestání 
Stav od 15. 1. 2007 do 30. 3. 2007 

 
Deliktní jednání Sankční opatření Nápravná 

opatření 
zveřejnění osobních údajů tzv. „sociálních nájemníků“, tj. konkrétních nájemníků 
bytů, kteří dle názoru účastníka řízení nepotřebují ochranu tzv. regulovaného 
nájemného z bytů, prostřednictvím internetové domény homr.cz, za účelem 
upozornit na problematiku tzv. regulovaného nájemného z bytů. Tyto osobní 
údaje neodpovídaly stanovenému účelu ani nebyly v rozsahu nezbytném pro 
naplnění stanoveného účelu. Uvedené osobní údaje, které byly zpracovávány 
k rozdílným účelům, účastník řízení sdružil a ukládal a prostřednictvím volně  
přístupné internetové domény je zveřejnil, aniž by informoval subjekty údajů 
o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a 
jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní  
údaje zpřístupněny či komu jsou určeny, a aniž by před započetím zpracování 
osobních údajů oznámil tuto skutečnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
§ 5 odst. 1 písm. d) a h), § 11 odst. 1 a § 16 odst. 1 

pokuta 550.000 Kč ano 

neposkytnutí vysvětlení o zpracování osobních údajů k žádosti podané 
subjektem údajů,  
§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.  

pokuta 5.000 Kč ne 

umožnění provádění takových operací v informačním systému Evidence 
obyvatel, které představovaly zvýšené riziko neoprávněného zpracování, změny 
či ztráty osobních údajů, a to aniž by došlo současně k přijetí odpovídajících 
opatření směřujících k vyloučení tohoto rizika, zpřístupnění osobních údajů 
subjektů vedených v informačním systému neoprávněným příjemcům, 
neposkytnutí informací a poučení subjektům údajů o zpracování a zpracování 
osobních údajů zemřelých osob i po době stanovené zákonem; §13 odst. 1, §  5 
odst. 1 písm. f) a § 11 odst. 1 a 2, § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb 

pokuta 400.000 Kč ano 

uchovávání osobních údajů po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování a 
využití rodného čísla pro účely podepisování smluv svých zaměstnanců bez 
jejich souhlasu, 
§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.,  
§ 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. 

pokuta 26.000 Kč ne 
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zpřístupnění osobních údajů žáků školy na webových stránkách bez souhlasu 
subjektů údajů nebo jejich zákonných zástupců, v rozporu s původním účelem 
jejich zpracování a neposkytnutí informace o tomto postupu, 
§ 5 odst. 1 písm. f), § 5 odst. 2, § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.  

pokuta 10.000 Kč ne 

zpřístupnění osobních údajů účastníků kurzu v souvislosti s organizováním 
porady lektorů zasláním pozvánky včetně vzoru seznamu účastníků s jejich 
osobními údaji neoprávněným osobám,  
§ 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. 

pokuta 16.000 Kč ne 

zpřístupnění osobních údajů obyvatel obce a obcí spadajících do působnosti 
obecního úřadu vyvěšením listiny s osobními údaji těchto osob na nástěnce 
v kanceláři starosty obce Libníč, 
§ 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. 

pokuta 3.000 Kč ne  

 


