
Osobní údaje ve škole – Ekonomický úsek 
 

Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas  Ochrana a zabezpečení/ 
doba uchování 

Účetní a daňové doklady Zpracovávání účetnictví dle 
zákona  

zaměstnanců 

jméno, příjmení, 
titul, datum 
narození, rodné 
číslo, email, telefon, 
adresa, číslo OP, 
bankovní účet, IČ, 
DIČ, podpis 

KÚ MSK, vedení 
školy, ekonomický a 
technický úsek, další 
zodpovědní 
zaměstnanci školy, 
odběratelé, 
dodavatelé, dárce, 
žáci a studenti školy 
popř. zákonní 
zástupci 

Zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice o účetnictví, 

Spisový a skartačního řád/S10 

 

Odběratelské smlouvy Evidence smluv jméno, příjmení, 
titul, datum 
narození, rodné 
číslo, email, telefon, 
adresa, bankovní 
účet, IČ, DIČ, podpis, 
registrační značka 
vozidla a další údaje 
uvedené 
odběratelem 

Smluvní strany, 
registr smluv MVČR, 
profil zadavatele, KÚ 
MSK, ekonomický a 
technický úsek školy, 
vedení školy 

Zákon č. 89/2012 
občanský zákoník ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 42/1994 o 
penzijním připojištění se 
státním příspěvkem ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 427/2011 o 
doplňkovém penzijním 
spoření ve znění 
pozdějších předpisů 

Smluvní podmínky  

Spisový a skartačního řád/S10 

 



Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas  Ochrana a zabezpečení/ 
doba uchování 

Dodavatelské smlouvy Evidence smluv jméno, příjmení, 
titul, email, telefon, 
adresa, bankovní 
účet, IČ, DIČ, podpis 
a další údaje 
uvedené 
dodavatelem 

Smluvní strany, 
registr smluv MVČR, 
profil zadavatele, KÚ 
MSK, ekonomický a 
technický úsek školy, 
vedení školy  

Zákon č. 89/2012 
občanský zákoník ve 
znění pozdějších 
předpisů 

 

Smluvní podmínky 

Spisový a skartačního řád/S10 

 

Zadávací výběrová řízení Evidence výběrových řízení jméno, příjmení, 
titul, datum 
narození, email, 
telefon, adresa, 
bankovní účet, IČ, 
DIČ, podpis a další 
údaje uvedené 
odběratelem 

Smluvní strany, 
registr smluv MVČR, 
profil zadavatele, KÚ 
MSK, ekonomický a 
technický úsek školy, 
vedení školy, webové 
stránky školy 

Zákon č. 134/2016 o 
veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších 
předpisů 

 

Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek 

Spisový a skartačního řád/S10 

 

Dary Dary poskytnuté škole jméno, příjmení, 
titul, adresa, IČ, DIČ, 
bankovní účet, 
podpis a další údaje 
uvedené dárcem 

Smluvní strany, 
registr smluv MVČR, 
profil zadavatele, KÚ 
MSK, ekonomický a 
technický úsek školy, 
vedoucí školní 
jídelny, vedení školy, 
webové stránky 
školy 

Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a s tím 
související zákon č. 
250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 

Smluvní podmínky 

Spisový a skartačního řád/S10 



Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas  Ochrana a zabezpečení/ 
doba uchování 

Příjemce dotace ze 
státního rozpočtu a z 
rozpočtu kraje a účastníci 
projektů, na jehož účel 
byla dotace poskytnuta 

 jméno, příjmení, 
titul, adresa, datum 
narození nebo rodné 
číslo, IČ, DIČ, 
bankovní spojení, 
další údaje nezbytné 
k vyúčtování dotace 

KÚ MSK, vedení 
školy, ekonomický 
úsek školy 

Zákon č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Spisový a skartačního 
řád/A10 

 


