
V návaznosti na implementaci požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské 

unie 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 (dále jen 

GDPR) si dovolujeme informovat, že osobní údaje žadatelů se zpracovávají v souvislosti 

s procesem poskytování podpory ze státního rozpočtu a pro účely podpory v rámci 

poskytování investičních pobídek. Poskytnutí osobních údajů žadatelů je nezbytné pro 

dodržení zákonných požadavků a jejich neposkytnutí může mít za následek nemožnost čerpat 

prostředky z této podpory. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů žadatelů je skutečnost, že se jedná o 

nezbytné zpracování pro splnění právních povinností, které plynou z právních předpisů na 

úrovni České republiky. Jde zejména o právní povinnosti plynoucí ze: 

 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a změně některých zákonů 

 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 

 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst 

a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve 

znění pozdějších předpisů 

 nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech 

soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 a dále pak zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Na základě tohoto mohou být osobní údaje žadatelů předávány nebo zpřístupňovány pouze 

osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedených dokumentů, 

zákona či veřejného zájmu. V rámci zpracování osobních údajů žadatelů nedochází 

k automatizovanému rozhodování. Žadatelé zároveň mají právo: 

 požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům 

 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domnívají, že osobní údaje 

zpracovávané správcem jsou nepřesné) 

 požadovat omezení jejich zpracování 

 požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu 

 podat stížnost u dozorového orgánu 

 v případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů žadatelů, které bude mít za 

následek vysoké riziko narušení jejich práv a svobod, bude žadatelům tato skutečnost bez 

zbytečného odkladu oznámena 

Svá práva vůči správci osobních údajů, tj. Agentuře pro podporu podnikání a investic 

CzechInvest, mohou žadatelé uplatňovat cestou kontaktní osoby ve věci zpracování osobních 

údajů, tj. pověřenec pro ochranu osobních údajů – Lucie Jahnová (tel.: 296 432 422; e-mail: 

lucie.jahnova@czechinvest.org). 



Předávání dat do externích systémů: 

V rámci administrace, s ohledem na zákonné důvody zpracování, jsou automaticky předávány 

osobní údaje následujícím subjektům: 

 Ministerstvo financí České republiky 

 Řídící orgán, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, resp. Úřad práce České republiky – 

generální ředitelství 

 Ministerstvo životního prostředí České republiky 

 Ministerstvo zemědělství České republiky 

 

Výčet subjektů není taxativní. Nad rámec uvedeného je v případě existence příslušného 

zákonného důvodu nebo veřejného zájmu možné předat údaje žadatelů také jiným v přehledu 

neuvedeným subjektům. 

 


