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GDPR: Záhada skartace papírových dokumentů 

Nabytím platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR) detektivovi přibývají další případy. Tentokrát se 

ocitl na stopě pravidlům skartace fyzických dokumentů 

obsahujících osobní údaje. Věděli jste, že zásada omezení 

uložení mimo jiné vyžaduje, aby zpracované osobní údaje byly 

uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro dané účely 

zpracování?  

Při vyšetřování detektiv zjistil, že společnost ABC uzavírá 

v rámci své činnosti smlouvy o životním pojištění. Po jejich 

ukončení je pak uchovává kvůli ochraně svých oprávněných 

zájmů. Žádný právní předpis nicméně nestanovuje jednotné 

období pro uchovávání smluv o životním pojištění, ani 

jednotlivých osobních údajů v nich uvedených. Termíny si tak 

společnost musí stanovit sama. 

Detektiv připomíná… 

Tzv. zásada omezení uložení vyžaduje, aby byly zpracovávané 

osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná 

pro dané účely zpracování. A co přijde potom? Aby byl celý 

proces v souladu s GDPR, každý tento papírový dokument 

obsahující osobní údaje je nutné skartovat bezprostředně 

poté, jakmile uplyne doba pro zpracování všech v něm 

obsažených osobních údajů. 

Nezapomeňte, že správce osobních údajů musí pro splnění 

zásady omezení uložení zavést pravidla pro skartaci 

dokumentů obsahujících osobní údaje. 

Detektiv doporučuje 

1. Určete pro každý dokument v papírové podobě, jaké

osobní údaje obsahuje a pro jaké účely zpracování je

určen. Nezapomeňte, že pro každý osobní údaj máte

určenou dobu, po kterou je jeho zpracování nezbytné.

2. Stanovte dobu, po kterou jste oprávněni uchovat daný

dokument. Pamatujte na to, že lhůta skončí zároveň se

skončením poslední doby pro výmaz osobního údaje

obsaženého v daném dokumentu.

3. Zaveďte ve vaší společnosti proces, kterým se zajistí

skartace dokumentu po uplynutí dané doby.

Společnost ABC se po detektivově návštěvě rozhodla, 

že… Lhůta, po kterou musí smlouvy uchovávat, bude deset let 

od ukončení smluvního vztahu. V tomto období se podle 

občanského zákoníku promlčí právo na pojistné plnění, a je 

tak zdůvodněn zájem společnosti ABC na uchovávání této 

smlouvy pro účel obrany svých práv. Po uplynutí stanovené 

doby musejí být dokumenty zlikvidovány. 

Potřebujete vyřešit podobný nebo jiný případ? Pozvěte se 

k detektivovi do kanceláře, objednejte si naši online aplikaci 

GDPR Detective. Naše detektivní očko vyřeší záhady ochrany 

osobních údajů za vás, a to i pět minut po dvanácté! 

Jaroslava Kračúnová 

jkracunova@deloittece.com 

Vychází novela vodního zákona 

Prezident republiky podepsal v úterý 5. června 2018 novelu 

zákona o vodách. Novela č. 113/2018 Sb. vychází 11. června 

a komplexně mění dosavadní systém správy poplatků, přičemž 

správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody 

a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

bude namísto České inspekce životního prostředí nově Státní 

fond životního prostředí.  

Kromě dalších oblastí, například implementace unijních 

předpisů či doplnění ochrany před povodňovým ohrožením 

a nebezpečím, novela upravuje i definici pojmu „odpadní voda“ 

a související právní úpravu odpadních vod, zejména ve vztahu 

k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících  

stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, 

do vod povrchových.  

Zmíněná novela, jejíž větší část by měla být účinná již od 

1. ledna 2019, však vůbec neřeší otázku dynamických změn

klimatu, které se v posledních letech v České republice

projevují dlouhými obdobími sucha. V současné době se tak

již připravuje další novela vodního zákona, která bude mít za

cíl urychlit přípravu potřebných opatření a projektů proti

nedostatku povrchových vod, zejména dostavbu a propojení

dálkových vodárenských soustav či realizací nových vodních

nádrží.

Zdeněk Horáček 

zhoracek@deloittece.com 
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Nová stanoviska k zadávání veřejných zakázek 

 Stanovisko k dopadu nařízení GDPR na zadávání veřejných

zakázek a

 stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb.,

o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné

zakázky na pořízení silničních vozidel.

Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnilo dvě nová stanoviska 

Expertní skupiny k zákonu o zadávání veřejných zakázek. První 

stanovisko se zabývá dopadem regulace ochrany osobních 

údajů na oblast zadávání veřejných zakázek, kde MMR po 

konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů předkládá 

návod, jak nakládat s osobními údaji získanými v rámci 

zadávacích řízení.  

Druhé stanovisko se týká veřejných zakázek na pořízení 

automobilů v souvislosti s nařízením vlády č. 173/2016 Sb., 

o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné

zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k zavádění

nového standardu měření spotřeby pohonných hmot (WLTP)

– při zadávání veřejných zakázek na pořízení osobních

automobilů v období do 31. prosince 2020 se hodnoty

spotřeby budou posuzovat nadále podle metody NEDC,

přičemž zadavatel v takovém případě není povinen v zadávací

dokumentaci na tuto metodu přímo odkazovat.

Ondřej Chmela 

ochmela@deloittece.com 

Kontakty 

Máteli zájem o další informace ohledně služeb poskytovaných společností Deloitte v Českérepublice, obraťte se prosím na odborníky 

z právního oddělení:

Ambruz & Dark Deloitte Legal, s. r. o., advokátní kancelář 

Nile House Karolinská 654/2  

186 00 Praha 8 - Karlín 

Česká republika 

Tel.: +420 246 042 100 

www.deloittelegal.cz 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů. 
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Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích 

členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích 

členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL 

(rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více 

informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese 

www.deloitte.com/cz/onas. 

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního 

a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby 

klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně 

propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost 

Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři 

z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby 

v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li 

se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 245 000 odborníků dělá to, co má pro 

klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn 

či Twitter.  

Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených 

ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou 

sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby 

poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings 

Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné 

a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří 

ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím 

více než 6 000 zaměstnanců ze 44 pracovišť v 18 zemích. 
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