
 

Úřad pro ochranu osobních údajů: Pravomocně rozhodnuté případy ve správním trestání 
Stav od 1. 4. 2007 do 4. 6. 2007 

 
Deliktní jednání Sankční opatření Nápravná 

opatření
porušení povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, 
k němuž byly shromážděny tím, že v souvislosti s poskytováním právní pomoci 
při vymáhání pohledávek Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, 
uvedl v tiskovém prohlášení Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák ze dne 
14. dubna 2006, že po Noře Fridrichové, dříve Novákové, byla advokátní 
kanceláří v šesti případech vymáhána pohledávka za nezaplacené jízdné a 
pokutu vůči Dopravnímu podniku, a to včetně uvedení dlužné částky, 
příslušného soudu a spisové značky případu a data uhrazení této částky,   
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.   

pokuta 25.000 Kč ne 

porušení povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, 
k němuž byly shromážděny tím, že v souvislosti s poskytováním právní pomoci 
při vymáhání pohledávek Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, 
jako zpracovatel osobních údajů dlužníků Dopravního podniku hl. m Prahy, 
uvedl v tiskovém prohlášení Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák ze dne 
14. dubna 2006, že po Noře Fridrichové, dříve Novákové, byla advokátní 
kanceláří v šesti případech vymáhána pohledávka za nezaplacené jízdné a 
pokutu vůči Dopravnímu podniku, a to včetně uvedení dlužné částky, 
příslušného soudu a spisové značky případu a data uhrazení této částky,  
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.  

pokuta 25.000 Kč ne 

zpřístupnění osobních údajů stěžovatelky, v rozsahu jméno, příjmení, výše 
dlužné částky, období, ke kterému se dluh vztahuje, a skutečnost, že dluh je 
exekučně vymáhán, umístěním sdělení na vývěskové tabuli v prostorách domu 
na uvedené adrese, a to aniž by disponoval souhlasem stěžovatelky s tímto 
postupem,  
§ 5 odst. 1 písm. e), § 5 odst. 1 písm. f), § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb.

pokuta 9.000 Kč ne 

porušení povinnosti stanovené § 39 odst. 2 ZOOÚ, neposkytnutí součinnosti pořádková pokuta 10.000 Kč ne 
porušení povinnosti stanovené § 5 odst. 1 písm. c) a § 5 odst. 2. ZOOÚ pokuta 80.000 Kč – uhrazeno ano 

 


