
Informace ohledně zpracování rodného čísla spolkem (sportovní organizací) 

ÚOOÚ (často kladené otázky) a související Nařízení a Zákony platné v České republice. 

 

Musí člen souhlasit s využitím rodného čísla ve smyslu poskytnutí souhlasu dle 
GDPR? 

 
Vzhledem k tomu, že vedení rodného čísla sportovní organizací (spolkem) je požadováno zákonem o 

podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pojmově nepřipadá v úvahu, aby 
si zpracování rodného čísla pro tyto účely spolek zajišťoval prostřednictvím souhlasu. Rodné číslo 
se v daném případě zpracovává na základě § 13c odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel, neboť jde o 

povinnost spolku přímo uloženou zákonem. To je v případě potřeby nutné, aby byl spolek schopen 
členovi vysvětlit. 

 

 

 

 

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)  

(Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 119 4.5.2016, s. 1) 

Článek 6  
Zákonnost zpracování  

1.  Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v 
odpovídajícím rozsahu:  

a)  subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních 
účelů;  

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;  

c)  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;  

d)  zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 
osoby;  

e)  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, kterým je pověřen správce;  

f)  zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě 
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu 
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.  

První pododstavec písm. f) se netýká zpracování prováděného orgány veřejné moci při plnění 
jejich úkolů. 

 
 
 
 
 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133?text=evidence%20obyvatel#f2031127
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ZÁKON 
ze dne 12. dubna 2000 

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel) 

 
HLAVA III 

RODNÁ ČÍSLA 
§ 13 
 (9) Rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem 
(dále jen "nakládat s rodným číslem") výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (dále jen 
"nositel rodného čísla"), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech 
stanovených v § 13c tohoto zákona. 
§ 13c 
(1) Rodná čísla lze využívat jen 
a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, 
soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální 
evidence závětí, 
b) stanoví-li tak zvláštní zákon, 
c) pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo pro předcházení vzniku 
nesplácených pohledávek, jsou-li přijata konkrétní opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů, 
která odpovídají stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
zpracování i různě pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, nebo 
d) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce. 
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ZÁKON 
ze dne 18. června 2019, 

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony 

 
§ 3e 

Rejstřík 

(1) Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o 
sportovních organizacích, sportovcích, sportovních zařízeních a dalších osobách podle § 6b. 
Správcem rejstříku je Agentura. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených 
ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku je veřejně přístupný, 
a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) 
je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny: 

a)   název, sídlo a identifikační číslo osoby sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti 
a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci, 

b)   ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum, 

c)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo sportovců a trenérů evidovaných ve 
sportovní organizaci; v případě cizinců rovněž datum narození, adresa místa pobytu5) a 
státní občanství, 

d)   datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní 
organizace v daném kalendářním roce evidován, 

e)   datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu d), 

f)   sportovní zařízení, která žadatel využívá pro svou činnost. 

 


