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  Organizační složky ČRS vedou seznamy svých členů. Tyto členy identifikují 

osobními údaji, jejichž používání se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

v platném znění    a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. 

  Z těchto zákonných předpisů především vyplývá (§ 5 odst. 2 písm. e/ zák. č. 101/2000 

Sb.), že organizační složka ČRS může bez výslovného souhlasu člena vést evidenci svých 

členů a že tato evidence může obsahovat uvedení jména, příjmení, datum narození, bydliště a 

případně údaj potřebný pro rozlišení některé speciální vlastnosti, např. povolání, ale také, že 

je člen držitelem průkazu ZTP (nikoliv však údaj o zdravotním stavu člena)  apod.  

 O tom, že je člen veden v takové evidenci s uvedením zmíněných údajů, je povinna 

organizační složka člena informovat (§ 11 odst. 5 zák. č. 101/2000 Sb.)  Ke splnění této 

povinnosti stačí, aby žadatel o členství v přihlášce za člena ČRS podepsal prohlášení, že bere 

na vědomí, že bude zařazen do evidence členů (sloužící výlučně potřebám ČRS) obsahující 

osobní údaje, případně prohlášení, že se seznámil se základními dokumenty ČRS, tedy 

Stanovami a Jednacím řádem, v němž bude rovněž tato informace uvedena. Při nesplnění této 

informační povinnosti se organizační složka ČRS vystavuje nebezpečí uložení pokuty od 

Úřadu na ochranu osobních údajů. 

  Ze zmíněných zákonů také vyplývá, že není zákonný podklad pro evidenci a používání 

rodných čísel členů ČRS. Výjimky jsou možné pouze dvě: 

 

a)  dá-li k tomu člen výslovný souhlas  

b)  vyžaduje-li to jiný zákon (viz § 11 odst. 3 písm. b/ zák. č. 101/2000 Sb.) 

 

 V případě podmínky pod bodem b) jde o případ, kdy je veden seznam funkcionářů 

organizační složky, jimž jsou vypláceny funkcionářské odměny, a to vyžadují-li uvádění 

rodného čísla daňové předpisy. I tak je ovšem třeba rodné číslo uvádět jen v případě, pro který 

je zákon vyžaduje. 

 Z uvedeného vyplývá, že rodná čísla členů ČRS – vyjma uvedených výjimek – nelze 

používat, vyžadovat jejich používání ani je evidovat.  

Porušení tohoto zákazu může mít za následek velmi přísné sankce od Úřadu pro 

ochranu osobních údajů ! 

 Proto tam, kde se v tiskopisech, formulářích apod. objevuje rubrika „rodné číslo“, jako 

např. v některých vzorech přihlášek za člena, ale zejména v členském průkazu ČRS je třeba 

do uvedené rubriky zapsat pouze datum narození člena, případně celou rubriku proškrtnout. 

Požádá-li člen ČRS o výměnu členského průkazu právě z důvodu, že v něm nechce mít 

uvedeno rodné číslo (a nespokojí se s jeho začerněním), je povinností MO mu vyhovět. 


