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Oznámení ke sbírkovým účtům vedeným
jako transparentní účet
V návaznosti na problematiku ochrany osobních údajů v agendě veřejných sbírek a
ustanovení § 17 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných sbírkách) bylo na stránkách
Ministerstva vnitra (https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/) zveřejněno stanovisko
Ministerstva vnitra k transparentním bankovním účtům:
Transparentní účty u veřejných sbírek
Má-li právnická osoba v úmyslu za účelem splnění povinnosti podle § 23 odst. 1 zákona o
veřejných sbírkách zřídit pro konání sbírky tzv. transparentní bankovní účet, musí přitom
zohlednit, že při převodu finanční částky z účtu na účet, banky běžně automaticky uvádějí
jméno majitele účtu i číslo jeho bankovního účtu. Tyto osobní údaje jsou následně viditelné
v rámci přehledu transparentního účtu, čímž by došlo k porušení výše uvedené povinnosti.
Dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 4/2014 ze dne 11. 9. 2014 v obecné
rovině platí, že pokud bude fyzická osoba provádět platbu na transparentní účet, a bude o
povaze tohoto účtu předem a prokazatelně informována, lze provedení platby považovat za
souhlas se zpracováním, a tedy i zveřejněním osobních údajů. Použití transparentního účtu
tak není vyloučeno, za předpokladu, že právnická osoba předem informuje přispěvatele
(např. pomocí webových stránek) o tom, že účet, na který budou přispívat, je transparentní a
příspěvkem na tento účet souhlasí se zveřejněním údajů.
Krajský úřad proto doporučuje právnické osobě, aby v případě, že je sbírkový bankovní účet
veden jako transparentní, na místech, kde informuje o konání veřejné sbírky a propaguje její
účel konání (např. webové stránky právnické osoby, tisk či sociální sítě, apod.), včetně
uvedeného sbírkového bankovního účtu, zveřejnila níže uvedený text:
Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních
prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele, číslo jeho účtu a zaslaná
finanční částka. Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se
zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky.
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