
 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů: Pravomocně rozhodnuté případy ve správním trestání 
 

Stav od 1. 6. 2007 do 1. 9. 2007 
 

Deliktní jednání Sankční opatření Nápravná 
opatření

porušení povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů tím, 
že zpřístupnila Zprávu o šetření provedeném zástupkyní veřejného ochránce práv 
obsahující osobní údaje stěžovatelky, včetně informací o její dceři, občanskému 
sdružení, a to aniž by disponovala souhlasem stěžovatelky s tímto postupem, 
§ 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.  

pokuta 30.000 Kč ne 

porušení povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů tím, 
že zpřístupnilo osobní údaje stěžovatele, v rozsahu příjmení, výše dlužné částky do 
fondu oprav a informace o tom, jakým způsobem bude dluh vymáhán, umístěním zápisu 
ze schůze výboru na vývěskové tabuli v prostorách domu, a to aniž by disponovalo 
souhlasem stěžovatele s tímto postupem,  
§ 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.  

pokuta 9.000 Kč ne 

porušení povinností týkajících se zabezpečení osobních údajů tím, že nepřijala taková 
opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpřístupnění osobních a citlivých údajů 
pacientky uvedených v její lékařské zprávě orgánům činným v trestním řízení, 
§ 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. 

pokuta 15.000 Kč ne 

porušení povinností týkajících se zabezpečení osobních údajů tím, že nepřijal 
v dostatečné míře opatření, aby nemohlo dojít k vyhození části spisové dokumentace 
obsahující osobní a citlivé údaje shromažďované v souvislosti se zpracováním 
lékařských posudků (16 listů), která byla nalezena v plastovém pytli, a k vyhození kopie 
faktury nalezené v odpadkovém koši, 
§ 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. 

pokuta 7.000 Kč ne  

porušení povinností týkajících se zabezpečení osobních údajů tím, že nepřijala a 
neprovedla taková opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, aby 
nemohlo dojít k odcizení služebního notebooku obsahujícího osobní údaje klientů za cca 
posledních pět let z kanceláře její zaměstnankyně, 
§ 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. 

pokuta 15.000 Kč ne 

porušení povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly 
shromážděny, tím, že zpřístupnila na úřední desce obce návrh kupní smlouvy, jejímž 
předmětem byl prodej pozemku obce Snět a která obsahovala kromě informace 
o předmětném pozemku a jeho kupní cenně také osobní údaje kupujícího v rozsahu 
jméno, příjmení, adresa bydliště a rodné číslo, a to aniž by disponovala souhlasem 
kupujícího s tímto postupem,  
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. 

pokuta 5.000 Kč ne 



Provozování kamerového systému na pracovišti za účelem sledování zaměstnanců 
společnosti 
Porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1, písm. d), § 5 odst. 2, § 13, § 16, ZOOÚ 

Pokuta 200.000 Kč Ano 

Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů, celkem více jak 16 tis. 
zdravotníků nelékařských profesí 
Porušení povinnosti stanovené v § 5 odst 2, § 11 odst. 1 a § 16 ZOOÚ 

Pokuta ve výši 10.000 Kč - 
uhrazeno 

Ne 

 
 
Rozhodnutí předsedy ve druhém stupni 
 
Rozhodnutí předsedy ve druhém stupni (rozklad), potvrdilo prvoinstanční rozhodnutí ve věci uložení pokuty společnosti Poliklinika Bystrc, spol. s r.o. za 
porušení ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. ve výši 1.750.000 Kč.  
Vymáhání úhrady bylo dle platných právních předpisů předáno celní správě. 
 


