
 
 

SKUPINA BRUSH 
Zásady uchovávání údajů 
  



Prohlášení o zásadách 

Úmyslem těchto zásad je zajistit adekvátní ochranu a údržbu všech záznamů a údajů souvisejících se Skupinou BRUSH. Tyto zásady 
nemohou zahrnovat veškeré možné záznamy, skutečnosti, okolnosti ani platné právní předpisy a pravidla, které se nadto v průběhu 
času vyvíjejí. Předkládané zásady byly vyhotoveny v souladu s UK a US legislativou, z toho důvodu mohou jednotlivé obchodní 
jednotky mít zájem vydat vlastní zásady uchovávání údajů, jež by reflektovaly legislativu místní. 

K zásadám 

Tyto zásady se vztahují na všechny formy vytvořených, obdržených nebo předávaných dat v rámci činnosti Skupiny BRUSH a jejích 
obchodních jednotek, a to bez ohledu na jejich formát. Mezi příklady typů těchto formátů patří: 

• E-maily 
• Elektronické dokumenty 
• Ručně psané zápisky 
• Vytištěné dokumenty a smlouvy 
• Dopisy / korespondence 
• Audio a video nahrávky 
• Počítačové programy 
• Paměť mobilních telefonů 
• Online vysílání 
 

Zničení informací 

Žádný záznam nesmí být zničen před uplynutím doby stanovené pro jeho uchovávání. Jednotlivé doby jsou stanoveny v přílohách 
těchto zásad. Vztahují-li se na obchodní činnost místní právní předpisy uchovávání dat, je nutné tato data uchovávat déle než tyto 
právní předpisy a tabulky v přílohách vyžadují. 

Zničení tištěných důvěrných, finančních a osobních záznamů musí být provedeno skartací. Nedůvěrné záznamy mohou být zničeny 
jinými způsoby, včetně, je-li to možné, recyklace. Zničení elektronických záznamů musí být provedeno za pomoci informačních 
technologií dostupných v dané obchodní jednotce. 

Dokumenty podléhající bezpečnostním a exportním pravidlům lze zničit pouze způsoby stanovenými právními předpisy. Zároveň 
může být zakázáno využití ke zničení třetích stran. Další informace naleznete v zásadách exportu.  

Po oznámení vedoucího právního oddělení Skupiny BRUSH, že záznamy jsou pro stávající nebo potenciální soudní spory, 
vyšetřování, audit či jiné události relevantní, musí ničení záznamů okamžité přestat. V případě obdržení tohoto oznámení, je nutné 
tyto údaje uchovat, nemazat, nelikvidovat, zničit nebo jakkoliv změnit, a to až od rozhodnutí vedoucího právního oddělení Skupiny 
BRUSH o jejich následné nepotřebnosti. Zmíněné pravidlo nahrazuje veškeré předchozí nebo následně stanovené zásady ničení 
záznamů. V případě dotazů k použití těchto zásad nebo výjimek z nich kontaktujte vedoucího právního oddělení Skupiny BRUSH. 

 

  



PŘÍLOHA Č. 1 
DOBY UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ V UK 

Vztahují-li se na obchodní činnost místní právní předpisy o uchovávání dat, je nutné tato data uchovávat déle než tyto právní 
předpisy a tabulky v přílohách vyžadují. 

ZÁZNAM DOBA UCHOVÁVÁNÍ DŮVOD 

Údaje zaměstnanců 

Osobní údaje zahrnují: 

• Kvalifikace / reference 
• Hodnotící zprávy 
• Historie zaměstnání 
• Rezignace, výpovědi a / 

nebo odchod do 
důchodu 

• Disciplinární záležitosti 
• Stížnosti 

 

Po dobu trvání pracovního 
poměru a až 6 let po jeho 
ukončení 

Obchodní rozhodnutí 

Písemné údaje o pracovním 
poměru, pracovních smlouvách a 
změn smluvních podmínek  

Po dobu trvání pracovního 
poměru a 6 let po jeho 
ukončení 

Obchodní rozhodnutí 

Žádosti o místo a údaje 
z rozhovorů se neúspěšnými 
kandidáty  

6 měsíců po vyrozumění 
neúspěšného kandidáta  

Doporučení UK Zmocněnce pro informace 

 

Zmocněnec pro informace: Employment Practices Code 
Část 1: recruitment and selection (1.7.1-1.7.5) 

Výkaz přesčasových hodin 2 roky od data kdy proběhly Zákon UK 

 

Článek 5 a 9 z Working Time Regulations 1998 (SI 
1998/1833) (WTR 1998) 

Roční záznamy dovolených 6 let Obchodní rozhodnutí 

Výplatní a mzdové záznamy  6 let od konce fiskálního roku 
ve kterém proběhly platby 

Zákon UK 

 

s. 386-389, Companies Act 2006 

 

a 

 

Hlava 18, § 21 Finance Act 1998 

Záznamy daňových odvodů Ne méně než 3 roky po 
skončení daňového roku ke 
kterému se vztahují. Je vhodné 
tyto udržovat 6 let z důvodu, že 

UK Statutory 

 



mohou být považovány za 
výplatní a mzdové záznamy a 
mohou být podstatné 
v případných sporech. 

Nařízení 97 z Income Tax (Pay As You Earn) Nařízení 
2003 

 

 

Kolektivní smlouvy Permanentně Obchodní rozhodnutí 

Záznamy o mateřských dovolených 3 roky po skončení daňového 
roku v němž skončilo vyplácení 
za dobu mateřské dovolené  

Zákon UK  

Nařízení 26 z Statutory Maternity Pay (General) 
Regulations 1986 (SI 1986/1960) 

Aktuální bankovní údaje  Po dobu trvání pracovního 
poměru a po nezbytnou dobu 
po jeho ukončení  

Obchodní rozhodnutí 

Záznamy o zálohách a úvěrech 
zaměstnancům 

Po dobu trvání pracovního 
poměru a do 6 let po splacení 

Obchodní rozhodnutí 

Záznamy stanovující dávky pro 
případ smrti 

Po dobu trvání pracovního 
poměru a do 6 let po vyplacení 
dávek 

Obchodní rozhodnutí 

Jakákoliv hlášená nehoda, úmrtí 
nebo zranění ve spojitosti 
s pracovní činností 

Alespoň 3 roku od data 
nahlášení (s výhradou doby 
uchovávání pro záznamy 
k pojištění) 

Zákon UK 

 

Hlava 1, Část II, Reporting of Injuries, Diseases and 
Dangerous Occurrences Regulations 2013 (SI 
2013/1471) 

Záznamy odpracovaného času a 
výplat zaměstnanců 

3 roky počínaje dnem, kterým 
končí referenční období výplat 
po roce, ke kterému se vztahují  

Zákon UK 

Část 9, National Minimum Wage Act 1998; a  

Regulation 59, National Minimum Wage Regulations 
2015 (SI 2015/621) 

Souhlas se zpracováním zvláštní 
kategorie osobních údajů týkajících 
se trestných činů a přestupků 

Po dobu, kdy jsou data se 
souhlasem zpracovávána a 6 
let poté  

Zákon UK 

 

Část 61, Data Protection Act 2018 

Kontrolování rejstříků a trestních 
záznamů 

Měly by být zničeny po 
náborovém procesu, nejsou-li 
potřebné k pokračujícímu 
zaměstnání. Po zahlazení 
rozsudku budou informace 
vymazány v souladu s 
Rehabilitation of Offenders Act. 

UK Zmocněnec pro informace  

 

Rehabilitation of Offenders Act a Information 
Commissioner’s Employment Practices Code Část 1.7.4 
a 2.15.3 

Imigrační kontroly Alespoň 2 roky po výpovědi Zákon UK 

Section 15(7)(c) Immigration, Asylum and Nationality Act 
2006; a 



Article 6(1)(b) Immigration (Restrictions on Employment) 
Order 2007 (SI 2007/3290) 

Právní dokumenty 

1.1.1.1 Zásadní dohody 
dlouhodobého významu 

Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Smlouvy se zákazníky a dodavateli 6 let po vypršení nebo 
vypovězení 

Zákon UK  

Section 5 Limitation Act 1980 

Smlouvy s obchodními zástupci 6 let po vypršení nebo 
vypovězení 

Zákon UK  

Section 5 Limitation Act 1980 

Licenční dohody 6 let po vypršení nebo 
vypovězení 

Zákon UK  

Section 5 Limitation Act 1980 

Nájemní smlouvy nebo smlouvy o 
koupi na splátky 

6 let po vypršení nebo 
vypovězení 

Zákon UK  

Section 5 Limitation Act 1980 

Náhrady škod a záruky 6 let po vypršení nebo 
vypovězení (nebo 12 pokud 
notářsky ověřeno) 

Zákon UK  

Sections 5 and 8 Limitation Act 1980 

Jiné smlouvy / dohody 6 let po vypršení nebo 
vypovězení 

Zákon UK  

Section 5 Limitation Act 1980 

Listiny osvědčující vlastnictví Permanentně nebo po 
doručení kupci 

Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Nájemní smlouvy   6 let po vypršení nebo 
vypovězení (nebo 12 let, pokud 
notářsky ověřeno) 

Zákon UK  

Sections 5 and 8 of the Limitation Act 1980 

Jakákoliv úředně ověřená smlouva 12 let po vypršení nebo 
vypovězení 

Zákon UK  

Section 8 Limitation Act 1980 

Smlouvy uzavřené s architekty, 
staviteli 

6 let po splnění smlouvy (nebo 
12 let, pokud notářsky 
ověřeno)  

Zákon UK  

Section 5 of the Limitation Act 1980 

Patenty a ochranné známky Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Podání a posudky k patentům a 
ochranným známkám  

Permanentně Zákon UK  

Section 5 Limitation Act 1980 

Přepravní dokumenty – odchozí a 
příchozí 

6 let Zákon UK  

Section 5 Limitation Act 1980 

Přepravní dokumenty – cla a 
daňová přiznání 

6 let Zákon UK  

Section 5 Limitation Act 1980 



Smlouva o poskytnutí bezúplatného 
plnění 

12 let po posledním plnění Zákon UK  

Section 8 z Limitation Act 1980 

Záznamy společnosti 

Potvrzení o sloučení Permanentně Zákon UK  

Section 13 a 15 z Companies Act 2006 

Potvrzení o zahájení činnosti 
(obchodní osvědčení pro veřejnou 
společnost) 

Permanentně Zákon UK  

Section 761 z Companies Act 2006 

Zápisy z jednání představenstva Permanentně (obchodní 
rozhodnutí)  

Zákon UK  

Section 248 z Companies Act 2006 – vyžaduje uchování 
po dobu alespoň 10 let 

Zápisy z jednání dozorčí rady Permanentně (obchodní 
rozhodnutí) 

Zákon UK  

Section 248 z Companies Act 2006 – vyžaduje uchování 
po dobu alespoň 10 let 

Výroční zprávy a účetní uzávěrka Permanentně (podepsaná 
kopie) (obchodní rozhodnutí) 

Zákon UK  

Section 388(4) z Companies Act 2006 – v případě 
veřejné společnosti vyžaduje uchování po dobu 
alespoň 6 let 

Zřizovací listiny Permanentně  Zákon UK  

Section 749 z Companies Act 2006 

Oznámení akcionářům Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Oznámení o valných hromadách Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Usnesení valných hromad a 
zasedání 

Permanentně (obchodní 
rozhodnutí) 

Zákon UK  

Sections 355 a 358 z Companies Act 2006 – vyžaduje 
uchování po dobu alespoň 10 let od data usnesení 

Memoranda a zakladatelské listiny Permanentně Zákon UK  

Section 32 z Companies Act 2006 

Zapečetěné knihy Permanentně Zákon UK  

Section 248 z Companies Act 2006 

Zápisy z valných hromad a zasedání Permanentně (obchodní 
rozhodnutí)  

Zákon UK  

Section 355 z Companies Act 2006 – vyžaduje uchování 
po dobu alespoň 10 let 

Plné moci 1 rok po schůzce Osvědčený postup – bez zákonného ustanovení 



Plné moci na soudem svolaných 
schůzkách 

3 roky Osvědčený postup – bez zákonného ustanovení 

Rejstřík ředitelů a sekretářek Permanentně Zákon UK  

Section 162 z Companies Act 2006 

Rejstřík střetu zájmů ředitelů 6 let od data vypovězení 
pracovní smlouvy daného 
ředitele  

Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Rejstřík střetů zájmů při hlasovacích 
právech 

Permanentně Zákon UK  

Section 809 z Companies Act 2006 

Rejstřík zástav Permanentně Zákon UK  

Section 859P z Companies Act 2006 

Rejstřík členů Permanentně (obchodní 
rozhodnutí)  

Zákon UK  

Sections 113 a 121 z Companies Act 2006 – záznamy 
bývalých členů lze vymazat po uplynutí 10 let po jejich 
odchodu 

Rejstřík držitelů dluhopisů Permanentně (obchodní 
rozhodnutí) 

Zákon UK  

Section 743 a 748 z Companies Act 2006 – záznamy lze 
vymazat po uplynutí 10 let po datu vyplacení 

Žádosti o podíly, dluhopisy Permanentně (obchodní 
rozhodnutí; micro-film po 
dobu 12 let) 

Zákon UK  

Section 388 z Companies Act 2006 – vyžaduje uchování 
po dobu alespoň 6 let 

Potvrzení přijetí a převodu Permanentně (obchodní 
rozhodnutí; micro-film po 
dobu 12 let) 

Zákon UK  

Section 388 z Companies Act 2006 – vyžaduje uchování 
po dobu alespoň 6 let 

Odmítnutí potvrzení přijetí a 
potvrzení o přidělení  

Permanentně (obchodní 
rozhodnutí; micro-film po 
dobu 12 let) 

Zákon UK  

Section 388 z Companies Act 2006 – vyžaduje uchování 
po dobu alespoň 6 let 

Zřeknuté podílové listy Permanentně (obchodní 
rozhodnutí; micro-film po 
dobu 12 let) 

Zákon UK  

Section 388 z Companies Act 2006 – vyžaduje uchování 
po dobu alespoň 6 let 

Uhrazené potvrzení o přijetí a 
potvrzení o přidělení, jsou-li podány 
formou potvrzení 

1 rok po skončení platnosti Zákon UK  

 

Potvrzení o převodu podílů a akcií Permanentně (micro-film po 
dobu 12 let) 

Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Žádost o určení / změnu určení 
účtů 

Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 



Žádosti Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Přidělení (pokud se používá) Permanentně (micro-film po 
dobu 12 let) 

Zákon UK  

 

Vrácení přidělení  Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Udělení výkupního absolutoria 
nebo ověřený certifikát 

7 let po splacení Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Dokumenty k převodu 7 let po převodu Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Podepsané jmenovací dokumenty Permanentně (micro-film po 
dobu 1 roku) 

Zákon UK  

 

Dokumenty k odškodnění za 
ztracená potvrzení 

Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Roční návratnost Permanentně Zákon UK  

Section 388 of the Companies Act 2006 

Oznámení o zastavení řízení a jiné 
soudní příkazy 

Permanentně (micro-film po 
dobu 12 let) 

Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Pověřovací listiny Permanentně (micro-film po 
dobu 12 let) 

Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Výplata dividend a úroků “Hromadný” seznam do doby 
zúčtování. “Přímý seznam” do 
provedení výpisů 
z nesplacených příkazů. 

Zákon UK  

Section 388 of the Companies Act 2006 

Vyplacené opční listy na dividendy a 
úroky 

6 let po platbě Zákon UK  

Section 388 of the Companies Act 2006 

Dividendové a úrokové mandáty Originály do uzavření účtů Zákon UK  

Section 388 of the Companies Act 2006 

Podílové listy Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Zrušené podíly / doklad akcií Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Oznámení změny adresy Permanentně Doporučeno – bez zákonného ustanovení 

Seznamy zasvěcených osob 5 let od data aktualizace nebo 
uzavření seznamu podle toho, 
co nastane později 

Pravidla registrace 8.4.16 

 

Pojistné záznamy 

Pojištění odpovědnosti za škodu 80 let Obchodní rozhodnutí 

Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku 

80 let Obchodní rozhodnutí 



Pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele 

80 let Obchodní rozhodnutí 

Ostatní pojištění Pojištění motorových vozidel 
20 let 

Veškeré ostatní pojištění 
minimálně 7 let 

Obchodní rozhodnutí 

Korespondence s nároky Minimálně 7 let Obchodní rozhodnutí 

Zprávy o nehodách Minimálně 7 let Obchodní rozhodnutí 

Záznamy k fondům 

Svěřenské listiny a pravidla Permanentně (obchodní 
rozhodnutí) 

Zákon UK  

Regulations 12-14 Occupational Pension Schemes 
(Scheme Administration) Regulations 1996 – uchování 
po dobu alespoň 6 let 

Kniha zápisů  Permanentně (obchodní 
rozhodnutí)  

Zákon UK  

Regulations 12-14 Occupational Pension Schemes 
(Scheme Administration) Regulations 1996 – uchování 
po dobu alespoň 6 let 

Roční účetní závěrka fondu a 
daňový úřad 

Permanentně (obchodní 
rozhodnutí) 

Zákon UK  

Regulation 18 Registered Pension Scheme (Provision of 
Information) Regulations 2006 (SI 2006/567) – 
uchování po dobu alespoň 6 let 

Investiční záznamy Permanentně (obchodní 
rozhodnutí) 

Zákon UK  

Regulation 18 Registered Pension Scheme (Provision of 
Information) Regulations 2006 (SI 2006/567) – 
uchování po dobu alespoň 6 let 

Zprávy k pojistnému oceňování Permanentně (obchodní 
rozhodnutí) 

Zákon UK  

Regulation 18 Registered Pension Scheme (Provision of 
Information) Regulations 2006 (SI 2006/567) – 
uchování po dobu alespoň 6 let 

Záznamy o příspěvcích  Permanentně (obchodní 
rozhodnutí) 

Zákon UK  

Regulations 5-8 Employers' Duties (Registration and 
Compliance) Regulations 2010/5 – uchování po dobu 
alespoň 6 let 

1.1.2 Příspěvek na důchodové 
pojištění 

6 let po ukončení výplaty 
pojistného plnění 

Zákon UK  

Regulation 18 Registered Pension Scheme (Provision of 
Information) Regulations 2006 (SI 2006/567) 

Individuální životní pojištění 6 let po vypořádání nároku 
nebo ukončení dávky 

Zákon UK  



Regulation 18 Registered Pension Scheme (Provision of 
Information) Regulations 2006 (SI 2006/567) 

Skupinové zdravotní pojištění 6 let po ukončení pobírání 
jakékoli dávky 

Zákon UK  

Regulation 18 Registered Pension Scheme (Provision of 
Information) Regulations 2006 (SI 2006/567) 

Skupinové úrazové pojištění 6 let po ukončení pobírání 
jakékoli dávky 

Zákon UK  

Regulation 18 Registered Pension Scheme (Provision of 
Information) Regulations 2006 (SI 2006/567) 

Účetní záznamy 

Účetní výkazy a účty 6 let od konce účetního 
období, ke kterému se vztahují 

Zákon UK  

Section 388 of the Companies Act 2006 

Finanční zprávy ad hod a výhledy 6 let od konce účetního 
období, ke kterému se vztahují 

Obchodní rozhodnutí 

 

Výpisy z bankovních účtů 6 let od konce účetního 
období, ke kterému se vztahují 

Zákon UK  

Section 388 of the Companies Act 2006 

Vrácení DPH 6 let od konce účetního 
období, ke kterému se vztahují 

Zákon UK  

Schedule 11, Paragraph 6(3) of the Value Added Tax 
Act 1994 

Nákupní faktury / kopie prodejních 
faktur 

6 let od konce účetního 
období, ke kterému se vztahují 

Zákon UK  

Schedule 18, Paragraph 21 of the Finance Act 1998 

Formuláře žádostí o proplacení 
výdajů 

6 let od konce účetního 
období, ke kterému se vztahují 

Zákon UK  

Schedule 18, Paragraph 21 of the Finance Act 1998 

Vyúčtování DPH v rámci účetního 
období 

6 let od konce účetního 
období, ke kterému se vztahují 

Zákon UK  

Schedule 11, Paragraph 6(3) of the Value Added Tax 
Act 1994 

Daňové úlevy 6 let od konce účetního 
období, ke kterému se vztahují 

Zákon UK  

Schedule 18, Paragraph 21 of the Finance Act 1998 

 

  



PŘÍLOHA Č. 2 
DOBY UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ V USA 

Vztahují-li se na obchodní činnost místní právní předpisy o uchovávání dat, je nutné tato data uchovávat déle než tyto právní 
předpisy a tabulky v přílohách vyžadují. 

ZÁZNAM DOBA UCHOVÁVÁNÍ 

Záznamy zaměstnanců 

Osobní údaje zahrnují: 

• Kvalifikace / reference 
• Hodnotící zprávy 
• Historie zaměstnání 
• Rezignace, výpovědi a / nebo odchod do 

důchodu 
• Disciplinární záležitosti 
• Stížnosti 

Po dobu trvání pracovního poměru a až 6 let po jeho 
ukončení 

Písemné údaje o zaměstnání, pracovních 
smlouvách a změn smluvních podmínek 

Po dobu trvání pracovního poměru a až 6 let po jeho 
ukončení 

Žádosti o místo a údaje z rozhovorů se 
neúspěšnými kandidáty 

6 měsíců po vyrozumění neúspěšného kandidáta   

Záznamy z online / internetových aplikací 1 rok od úkonu k němuž se záznam vztahuje 

Odpovědi a / nebo zamítnutí 4 roky od data přijetí / zaslání 

Roční záznamy dovolených 7 let 

Exekuce, postoupení pohledávek a obstavení 
majetku 

6 let od data výpovědi  

Výplatní pásky zaměstnance – záznamy o přímých 
zálohách, W-2, W-4, záznamy o výdělcích 

7 let od data výpovědi 

Mzdové rejstříky a výplatní pásky 7 let 

Daňová přiznání k dani z přijmu  7 let 

Záznamy o časové evidenci – pravidelný výdělek  2 let od data výpovědi 

Záznamy o nevyzvednuté mzdě 7 let 

Platby v rámci zdravotního služeb 3 roky po poslední platbě 

Výplaty benefitů 3 roky po poslední platbě 

Dávky při nezaměstnanosti 3 roky po poslední platbě 

Tabulky mzdových sazeb 2 roky od posledního záznamu 

Dohody o srážkách 7 let po změně nebo ukončení pracovního poměru 

Kolektivní smlouvy Permanentně 

Aktuální bankovní údaje  Po dobu trvání pracovního poměru, nejdéle však po dobu 
nezbytně nutnou 



Záznamy o zálohách a úvěrech zaměstnancům Po dobu trvání pracovního a až 7 let po splacení  

Záznamy stanovující dávky pro případ smrti Po dobu trvání pracovního a až 7 let po vyplacení dávky 

Jakákoliv hlášená nehoda, úmrtí nebo zranění ve 
spojitosti s pracovní činností 

Alespoň 6 let od data nahlášení (s výhradou doby uchovávání 
pro záznamy k pojištění) 

Imigrační kontroly / I-9 Forms 3 roky od data nástupu do zaměstnání nebo 1 rok od data 
ukončení pracovního poměru, podle toho, co nastane později 

Právní dokumenty 

1.1.3 Zásadní dohody dlouhodobého významu Permanentně 

Smlouvy se zákazníky a dodavateli 7 let po vypršení platnosti nebo vypovězení 

Smlouvy s obchodními zástupci 7 let po vypršení platnosti nebo vypovězení 

Licenční dohody 7 let po vypršení platnosti nebo vypovězení 

Nájemní smlouvy nebo smlouvy o koupi na 
splátky 

7 let po vypršení platnosti nebo vypovězení 

Náhrady škod a záruky 7 let po vypršení platnosti nebo vypovězení (nebo 12 let, pokud 
notářsky ověřeno) 

Jiné smlouvy / dohody 7 let po vypršení platnosti nebo vypovězení 

Listiny osvědčující vlastnictví  Permanentně nebo do doručení kupci 

Nájemní smlouvy  7 let po vypršení platnosti nebo vypovězení (nebo 12 let, pokud 
notářsky ověřeno) 

Jakákoliv úředně ověřená smlouva 12 let po vypršení platnosti nebo vypovězení 

Smlouvy uzavřené s architekty, staviteli 7 let po splnění smlouvy (nebo 12 let, pokud notářsky ověřeno) 

Patenty a ochranné známky Permanentně 

Podání a posudky k patentům a ochranným 
známkám 

Permanentně 

Přepravní dokumenty – odchozí a příchozí 6 let 

Přepravní dokumenty – cla a daňová přiznání 6 let 

Smlouva o poskytnutí bezúplatného plnění 12 let od posledního plnění 

Záznamy společnosti 

Záznamy společnosti, včetně zápisů, 
podepsaných zápisů představenstva a všech 
výborů, firemních razítek a pečetí, zakládacích 
listin, stanov, výročních zpráv společnosti, statutu, 
jednacího řádu, protokolů, stanov a dalších 
zakládacích dokumentů 

Permanentně 

Svěřenské listiny Permanentně 



Oznámení akcionářům Permanentně 

Oznámení valným hromadám Permanentně 

Usnesení valných hromad a zasedání Permanentně (obchodní rozhodnutí) 

Memoranda a zakladatelské listiny Permanentně 

Zapečetěné knihy Permanentně 

Zápisy z valných hromad a zasedání Permanentně (obchodní rozhodnutí)  

Plné moci 1 rok po schůzce 

Plné moci na soudem svolaných schůzkách 3 roky 

Rejstřík ředitelů a sekretářek Permanentně 

Rejstřík střetu zájmů ředitelů 6 let od data vypovězení pracovní smlouvy daného ředitele 

Rejstřík střetů zájmů při hlasovacích právech Permanentně 

Rejstřík zástav Permanentně 

Rejstřík členů Permanentně (obchodní rozhodnutí) 

Rejstřík držitelů dluhopisů Permanentně (obchodní rozhodnutí) 

Žádosti o podíly, dluhopisy Permanentně (obchodní rozhodnutí; micro-film po dobu 12 let) 

Potvrzení přijetí a převodu Permanentně (obchodní rozhodnutí; micro-film po dobu 12 let) 

Odmítnutí potvrzení přijetí a potvrzení o přidělení Permanentně (obchodní rozhodnutí; micro-film po dobu 12 let) 

Zřeknuté podílové listy Permanentně (obchodní rozhodnutí; micro-film po dobu 12 let) 

Uhrazené potvrzení o přijetí a potvrzení o 
přidělení, jsou-li podány formou potvrzení 

1 rok po skončení platnosti 

Potvrzení o převodu podílů a akcií Permanentně (micro-film po dobu 12 let) 

Žádost o určení / změnu určení účtů Permanentně 

Žádosti Permanentně 

Přidělení (pokud se používá) Permanentně (micro-film po dobu 12 let) 

Vrácení přidělení Permanentně 

Udělení výkupního absolutoria nebo ověřený 
certifikát 

7 let po vyplacení 

Dokumenty k převodu 7 let po převodu 

Podepsané jmenovací dokumenty Permanentně (micro-film after 1 year) 

Dokumenty k odškodnění za ztracená potvrzení Permanentně 

Roční návratnost Permanentně 



Oznámení o zastavení řízení a jiné soudní příkazy Permanentně (micro-film po dobu 12 let) 

Pověřovací listiny Permanentně (micro-film po dobu 12 let) 

Výplata dividend a úroků “Hromadný” seznam do doby zúčtování. “Přímý seznam” do provedení 
výpisů z nesplacených příkazů. 

Vyplacené opční listy na divideny a úroky 6 let po platbě 

Dividendové a úrokové mandáty Originály do uzavření účtů 

Podílové listy Permanentně 

Zrušené podíly / doklad akcií Permanentně 

Oznámení změny adresy Permanentně 

Seznamy zasvěcených osob 5 let od data aktualizace nebo uzavření seznamu podle toho, co 
nastane později 

Pojistné záznamy 

Pojištění odpovědnosti za škodu Permanentně 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
vadou výrobku 

Permanentně 

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Permanentně 

Ostatní pojištění Pojištění motorových vozidel 20 let 

Veškeré ostatní pojištění minimálně 7 let 

Korespondence s nároky Minimálně 7 let 

Zprávy o nehodách Minimálně 7 let 

Účetní záznamy 

Účetní výkazy a účty 7 let od konce účetního období, ke kterému se vztahují 

Finanční zprávy ad hod a výhledy 7 let od konce účetního období, ke kterému se vztahují 

Výpisy z bankovních účtů 7 let od konce účetního období, ke kterému se vztahují, nejsou-li 
považovány za důležitou platbu, v tom případě permanentně 

Nákupní faktury / kopie prodejních faktur 7 let od konce účetního období, ke kterému se vztahují 

Formuláře žádostí o proplacení výdajů 7 let od konce účetního období, ke kterému se vztahují 

Daňové úlevy 7 let od konce účetního období, ke kterému se vztahují 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 3 
DOBY UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ V ČR 

Vztahují-li se na obchodní činnost místní právní předpisy o uchovávání dat, je nutné tato data uchovávat déle než tyto právní 
předpisy a tabulky v přílohách vyžadují. 

ZÁZNAM DOBA UCHOVÁVÁNÍ 

Záznamy zaměstnanců 

stejnopisy evidenčních listů důchodového 
pojištění 

po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týkají 

záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

po dobu 6 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého 
se záznam týká; vždy však po dobu 3 kalendářních roků 
následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento 
měsíc zaplaceno 

záznamy o údajích potřebných pro účely 
důchodového pojištění (konkrétně identifikační 
údaje, vznik a skončení pracovního poměru, 
vyměřovací základ pojištěnce, dobu dočasné 
pracovní neschopnosti, dobu pracovního volna 
bez náhrady příjmu, záznam o pobírání 
starobního důchodu a dobu vojenské služby) 

10 let, po roce, kterého se týkají 

mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích 
potřebných pro účely důchodového pojištění 

30 let, po roce, kterého se týkají (pokud jde o poživatele 
starobního nebo invalidního důchodu 10 let) 

doklady z oblasti nemocenského pojištění 10 let, po roce, kterého se týkají 

doklady daňové 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají 

písemnosti týkající se prováděných srážek ze 
mzdy 

30 roků následujících po roce, kterého se týkají 

doklady o pracovněprávních náležitostech 30 roků 

doklady o vzniku, trvání a ukončení 
pracovněprávního vztahu 

30 roků 

vnitřní předpis 10 let po ukončení jeho platnosti 

docházka do zaměstnání 3 roky 

doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu 30 roků 

důtky, výtky, hodnocení zaměstnance 3 roky 

pracovní výkazy 3 roky 

mzdové a účetní rekapitulace 30 let 

výplatní lístky, pásky 30 let 
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