Webové stránky - doporučení !!!
všem fyzickým a právnickým osobám (např. ZO OSŽ, Výborům OSŽ apod.), kteří zpracovávají
a uveřejňují údaje (informace) na svých webových stránkách, Vám ESO OSŽ - ústředí opakovaně
a důrazně doporučuje, aby jste objektivizovali, resp. přehodnotili veškeré informace zveřejněné na
svých webových stránkách, které by mohly zejména obsahovat:
a) osobní a citlivé údaje (dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; § 4 písm. a), b), § 44, § 45);
osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu;
citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů
a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje
přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů
-

fyzické osobě může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 1,000.000,- Kč;
právnické osobě (např. ZO OSŽ, Výboru OSŽ apod.) může být za tento správní delikt uložena
pokuta až do výše 5,000.000,- Kč;

b) obchodní tajemství (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 504, § 2985);
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení;
porušením obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí,
zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito
v soutěži a o němž se dověděl: a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo
přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu
k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.
-

kdo poruší obchodní tajemství, může naplnit skutkovou podstatu přečinu nebo trestného činu
a může být potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty;

c) utajované informace (dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů);
utajovanou informací je informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči
označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu
České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu
utajovaných informací
-

fyzické osobě může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 5,000.000,- Kč.

V souvislosti s výše uvedeným Vám ESO OSŽ - ústředí doporučuje zejména webové stránky
provozovat v souladu s platnou legislativou a v činnosti ZO OSŽ a dalších odborových orgánů důsledně
dodržovat právní předpisy s důrazem na zmíněné oblasti a instituty.
Mikuláš Hubicsák, manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř, vedoucí ESO OSŽ - ústředí

