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Vážený pane, 
 
k Vašemu dotazu, obdrženému dne 27. ledna 2012, Vám sdělujeme, že na vedení evidence 
občanského sdružení v nezbytném rozsahu osobních údajů, lze aplikovat nejen výjimku 
z oznamovací povinnosti podle § 18 odst. 1 písm. c), ale s ohledem na práva a povinnosti, 
které pro občanské sdružení vyplývají ze zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 
znění pozdějších předpisů, také výjimku podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ochraně osobních údajů“). 
 
Pokud jde o souhlas, podle § 4 písm. n) zákona o ochraně osobních údajů je svobodným a 
vědomým projevem vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se 
zpracováním osobních údajů. Souhlas pro nemůže být „vyžadován“. Většinu Vámi 
uvedených údajů člena však může občanské sdružení zpracovávat bez souhlasu subjektu 
údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů. Nutné je ale poskytnutí 
informace podle § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů, jehož znění najdete na 
stránkách www.uoou.cz. 
 
Zvláštní zákonné ochrany však požívá rodné číslo, které lze využívat pouze pro zákonem 
stanovený účel (např. pojištění na základě pojistné smlouvy) nebo se souhlasem jeho 
nositele. Proto je třeba doporučit zvážit nezbytnost získávání rodných čísel, případně 
nezbytnost jejich využívání pro činnost klubu v rámci sportovního svazu (např. i ve stanovách 
sdružení) zdůvodnit tak, aby členové s jeho využíváním souhlasili. 
 
Pokud jde o příležitostné zveřejňování fotografií z klubových akcí, zejména na internetu, lze 
doporučit získání svolení ve smyslu § 12 odst. 1 občanského zákoníku: „Písemnosti osobní 
povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické 
osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím 
svolením.“ 
 
S pozdravem 
 
 
                                                                                    Mgr. Ladislav Hejlík v. r.  
                                                                         vedoucí oddělení stížností a konzultací  

Vážený pan 
Bc. Daniel Beseda 
d.beseda@seznam.cz 


