OZNÁMENÍ O OSOBNÍM ZÁJMU, O ČINNOSTECH, MAJETKU, PŘÍJMECH, DARECH A ZÁVAZCÍCH
Při vyplňování se prosím řiďte Pokyny k vyplnění oznámení a Metodikou k podávání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů.

Oddíl I.
Všeobecné údaje
Jméno*, příjmení*, titul
Datum narození*
Obec narození*

Stát narození*

Adresa pro doručování
Pracovní e-mail**
Telefon
Adresa

Datová schránka

**) Souhlasím se zasláním informace o zaevidovaném oznámení na shora uvedený e-mail
Pokud nesouhlasíte se zasláním informace o zaevidovaní oznámení na e-mail a trváte na zasílání v listinné podobě, vyplňte zde nesouhlasím.

Poznámka

Údaje o funkci a organizaci, ve které veřejný funkcionář působí
Organizace*1)
Funkce*2)
Poznámka

Druh oznámení a období, za které se oznámení podává
Druh oznámení*
Období*

Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.
Od*
1.9.2017
Do*

31.12.2017

ODDÍL II.
Oznámení o příjmech
Vyberte z možností*17)
Jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary, pokud jejich souhrnná výše přesáhne v období
od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 částku 100 000,-- Kč
ano
ne
Do souhrnné výše příjmů a jiných majetkových výhod se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč.
Druh příjmu*14)
Specifikace
Zdroj příjmu*15)

Výše příjmu v Kč*

V závislosti na volbě zdroje příjmu vyplňte příslušná pole.

Zdroj - fyzická osoba*
Jméno*, příjmení*

Zdroj - právnická osoba*
Obchodní firma/název*
IČO*
Sídlo právnické osoby*
Ulice*, č. p./č. o.*
Obec*, PSČ*, stát*

Poznámka
* - povinný údaj
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Jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary, pokud jejich souhrnná výše přesáhne v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017
částku 100 000,-- Kč
Druh příjmu*14)
Specifikace
Zdroj příjmu*15)

Výše příjmu v Kč*

V závislosti na volbě zdroje příjmu vyplňte příslušná pole.

Zdroj - fyzická osoba*
Jméno*, příjmení*

Zdroj - právnická osoba*
Obchodní firma/název*
IČO*
Sídlo právnické osoby*
Ulice*, č. p./č. o.*
Obec*, PSČ*, stát*

Poznámka

Druh příjmu*14)
Specifikace
Zdroj příjmu*15)

Výše příjmu v Kč*

V závislosti na volbě zdroje příjmu vyplňte příslušná pole.

Zdroj - fyzická osoba*
Jméno*, příjmení*

Zdroj - právnická osoba*
Obchodní firma/název*
IČO*
Sídlo právnické osoby*
Ulice*, č. p./č. o.*
Obec*, PSČ*, stát*

Poznámka

Další příjmy jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
V případě, že počet políček v této části nebude dostatečný, vytiskněte a následně vyplňte List č. 01.

Přílohy

Název

ano

ne

Počet listů

List č. 01 - Příjmy
Ostatní přílohy

Vyplněné oznámení vytiskněte a podejte i v případě, že v daném období nenastaly žádné skutečnosti, které by podléhaly oznamovací povinnosti.

Na straně č. 4 uveďte datum sestavení oznámení a připojte svůj podpis.
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Informace pro soudce České republiky o zpracování osobních údajů v oblasti střetu zájmů
podle ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES
V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) podáváme informaci
o zpracování Vašich osobních údajů v oblasti střetu zájmů.
Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je Nejvyšší soud, Burešova 20, Brno, PSČ 657 37, tel.: 541 593 111, ID datové
schránky: kccaa9t, e-mail: podatelna@nsoud.cz
Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci Oznámení o činnostech, oznámení o majetku
a oznámení o příjmech a závazcích (dále jen „oznámení“) podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), a osobní údaje z veřejných rejstříků, registrů
a informačních systémů veřejné správy v souladu s § 14c zákona o střetu zájmů.
Jaký je právní titul a účel zpracování Vašich osobních údajů?
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a v oznámení a osobní údaje získané z veřejných rejstříků, registrů
a informačních systémů veřejné správy zpracováváme za účelem plnění právních povinností vyplývajících ze
zákona o střetu zájmů. Podle zákona o střetu zájmů máte jako soudce povinnost Vaše osobní údaje
poskytnout, stejně jako Nejvyšší soud má právo je po Vás požadovat.
Veškeré Vaše údaje vedené v registru oznámení v souladu s § 13 odst. 8 zákona o střetu zájmů používáme
a dále zpracováváme pouze za účelem zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce soudce
stanovených tímto zákonem.
K zajištění uvedeného účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v analogové formě osobního
spisu, v databázích a v informačních systémech splňujících podmínky bezpečnosti podle zákona č. 181/2014
Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
Oznámení jsou neveřejná, nelze se proto domáhat informací z nich ani pomocí zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (§ 14b odst. 2 zákona o střetu zájmů).
Přístup k osobním údajům, které jsou v registru oznámení obsaženy, mají pouze subjekty přímo vyjmenované
v § 14b odst. 3 zákona o střetu zájmů, a to v rozsahu potřebném pro výkon své působnosti.

Datum
Podpis

Za účelem aktualizace Vašich osobních údajů v Centrálním registru oznámení jsou tyto předávány v minimální
formě (příjmení, jméno, datum narození, soud, na kterém působíte) Ministerstvu spravedlnosti, které je jeho
správcem.
V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech
zpracovávány externími dodavateli informačních systémů v postavení zpracovatelů, a to za účelem údržby
a rozvoje informačních systémů. Ochranu osobních údajů ve vztahu ke zpracovatelům upravují smlouvy
o zpracování osobních údajů.
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Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou uchovávány po celou dobu výkonu funkce soudce a dále po dobu pěti let po ukončení
výkonu funkce a podléhají pravidlům stanoveným v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a skartačním řádu Nejvyššího soudu.
Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?
Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné rovněž
výlučně na základě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.
Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů?
V této oblasti můžete jako subjekt osobních údajů uplatnit následující práva:



právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
právo na opravu a doplnění (čl. 16 GDPR)

Omezeně lze uplatnit:


právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR)

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) náleží subjektu osobních údajů pouze v případě, že:

subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl
přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení
jejich použití;

správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků.
Při plnění povinností podle zákona nelze uplatnit tato práva:



právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR) nelze uplatnit, neboť zpracování a ochrana osobních
údajů při výkonu soudních pravomocí nepodléhají dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Bližší informace ke způsobu uplatnění Vašich práv naleznete na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Datum
Podpis
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