Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)
Správce OÚ:
Sídlo správce:
e-mail:
IČO:

město Žamberk
Žamberk, Masarykovo náměstí 166
e-podatelna@zamberk.eu
279846

poslední aktualizace 25.05.2018
Pověřenec pro OÚ: Sdružení obcí Orlicko
telefon: 724 117 563
e-mail: info@orlicko.cz

Osoba jejíž osobní údaje jsou zpracovávány může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u dozorového orgánu a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování.
Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Informace o případném předávání osobních údajů do jiných států jsou
uvedeny ve sloupci Příjemci OÚ. Do jiné země jsou OÚ předávány pouze pokud to vyžaduje zákon.
Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje (členěno podle kategorií) v rozsahu:
Kategorie určující skupinu osob:
id

Název agendy

Občan
Účel zpracování

Rozsah zpracovávaných OÚ

1

TAJ Náměty, připomínky, stížnosti

zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, zák.č 128/2000 Sb.,
o obcích
oprávněný zájem města o náměty a připomínky
občanů

2
9

SOCZ Žamberská akademie volného času
PRAV Uzavírání smluv

zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, zák.č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák.č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhl.č.
36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopise s
listinou a o ověřování pravosti podpisu, zák.č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, případně jinou adresu pro doručování,
identifikační číslo, místo podnikání , místo sídla,
podpis
telefon, e-mail
jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
bydliště, datová schránka, číslo účtu, telefon, e-mail,
podpis

10 PRAV Registr smluv

12 OBR SMS Infokanál
15 MěP Kamerový systém

18 KTAJ Vydávání receptů a žádanek na omamné
látky
20 KTAJ Výběrová řízení personální

29 KSTA Žamberské listy
30 KSTA Vítání občánků, jubiela a přání (SPOZ)
31 KSTA Organizace zřízené a založené městem

34 KSTA Kronika města a pamětní knihy
36 KSTA Jednání zastupitelstva města

Zákonnost zpracování

Doba zpracování

Příjemci OÚ

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu, f) Pro účely oprávněných zájmů
správce či třetí strany

Spisový řád

stěžovatel, dotčené osoby,krajský úřad,
občan poskytující zpětnou vazbu

a) Se souhlasem subjektu OÚ
b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní
povinnosti

Spisový řád
Spisový řád

subjekt údajů, starosta
členové rady města a zastupitelstva města, žadatel,
občané města, katastr nemovitostí, registr smluv,
ověřovatel podpisu

jméno, příjmení, rok narození, obec - registr, odbor
PRAV - jméno, příjmení, datum narození, ročné číslo,
trvalé bydliště, místo podnikání, sídlo, IČ, číslo účtu,
telefon, e-mail, datová schránka, statutární orgán,
podpis
zák.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zák.č.
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
128/2000 Sb., o obcích
telefon
zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zák.č. 128/2000 podobizna
Sb., o obcích, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, zák.č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích
Zajištění výdeje receptů a žádanek na omamné látky identifikační osobní údaje, údaje o registraci lékaře,
dle zákona
adresa výkonu lékařské praxe
Obsazení volných pracovních míst (zák.č. 262/2006 identifikační osobní údaje, doklad o dosaženém
Sb., zákoník práce, zák.č. 312/2002 Sb., o úřednících vzdělání, výpis z rejstříku trestů
územních samosprávných celků)

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

centrální registr smluv

zák.č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, zák.č. 128/2000
Sb., o obcích
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, zák.č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák.č.
561/2004 Sb., školský zákon, zák.č. 304/2013 Sb., o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
zák.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
zák.č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

zák.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní Spisový řád
povinnosti
c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

subjekt údajů

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

kontrolní orgány, Policie ČR

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

subjekt údajů, tajemník, výběrová komise

jméno, příjmení, trvalé bydliště, věk, e-mailová
adresa, telefon, číslo účtu
jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, podpis, obrazové záznamy, podpis
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa
místa pobytu, popř. bydliště

a) Se souhlasem subjektu OÚ, f) Pro účely
oprávněných zájmů správce či třetí strany
a) Se souhlasem subjektu OÚ, f) Pro účely
oprávněných zájmů správce či třetí strany
a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní
povinnosti

Spisový řád

subjekty údajů, občané, dodavatel (tiskárna)

Spisový řád

subjekty údajů a jejich zástupci, pověření členové
rady města,
veřejný rejstřík, školský rejstřík, živnostenský rejstřík,
ROS-IAS, členové rady města a zastupitelstva města,
personalista, organizace založené nebo zřízené
městem, obecní živnostenský úřad

jméno, příjmení, titul, bydliště, obrazový záznam,
podpis
jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, místo nebo sídlo podnikání, IČ, telefon, email, datová schránka, podpis, zvukový záznam

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní
povinnosti
b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní
povinnosti

Spisový řád

subjekty údajů, starosta, občané města

Spisový řád

žadatel, členové rady města, členové zastupitelstva
města, veřejnost

Spisový řád

orgány veřejné moci, IT, subjekt údajů

38 KSTA Jednání rady města

zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

39 KSTA Evidence smluv
40 IT Wi-fi

41 FIN Ztráty a nálezy
42 FIN Vymáhání pohledávek

48 FIN Dotace
49 A998 Agenda o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích

50 A967 Státní správa lesů

51 A963 Ochrana přírody a krajiny

jméno, příjmení, datum narození, IČ, trvalé bydliště, a) Se souhlasem subjektu OÚ, b) Pro splnění
místo nebo sídlo podnikání, telefon, e-mail, datová smlouvy, c) Pro splnění právní povinnosti
schránka, podpis
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa b) Pro splnění smlouvy
trvalého pobytu, číslo účtu

Spisový řád

členové rady města, žadatelé, členové zastupitelstva
města, občané města, orgány veřejné moci

zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, zák.č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, telefonní číslo uživatele, identifikátor mobilního
a) Se souhlasem subjektu OÚ
vyhl.č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a
zařízení, adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo
likvidaci provozních a lokalizačních údajů
připojení uskutečněno, identifikátor uživatelského
účtu, identifikátor protokolu elektronické pošty,
adresa IP a číslo portu zdroje a cíle přenášené
zprávy, adresa elektronické pošty odesílatele a
příjemců, identifikátor protokolu elektronické pošty

Spisový řád

členové rady města a zastupitelstva města, občané
města

Spisový řád

subjekt údajů

zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
zák.č. 120/2001 Sb., exekuční řád

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, místo pobytu, telefon, podpis
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
trvalé bydliště, datová schránka, místo narození,
místo pobytu, státní příslušnost, podpis,
zaměstnavatel, číslo bankovního účtu,
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
jméno, příjmení, datum narození, IČ, trvalé bydliště,
územních rozpočtů, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
číslo účtu, telefon, e-mailová adresa, datová
schránka
zák.č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
pozemních komunikacích, vyhl. č. 355/2006 Sb., o
trvalé bydliště, IČO, podpis
stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu,
způsobu a podmínek testování historických a
sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování
silničního vozidla, které je registrováno v registru
silničních vozidel, vyhl.č. 341/2014 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhl.č.
343/2014 Sb., o registraci vozidel, zák.č. 500/2004
Sb., správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

nálezci, majitelé nalezených věcí

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

dlužníci, ručitelé, krajský úřad, soud, exekutor,
peněžní ústav, dlužník povinného

b) Pro splnění smlouvy, e) Pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový řád

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

asistentka KSTA, členové rady města a zastupitelstva
města, členové hodnotících komisí, subjekt údajů,
občané
Spisový a skartační subjekt údajů, účastník řízení a jeho zástupci, krajský
řád
úřad, soud, policie

zák.č. 449/2001 Sb., o lesích, zák.č. 500/2004 Sb.,
správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich
zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
vyhl.č. 175/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 634/2004 sb., o
správních poplatcích, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, bezúhonnost, datová schránka, podpis

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zástupci,
řád
krajský úřad, soud, policie

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
trvalé bydliště, datová schránka, údaje dle § 109
zák.č. 250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud,
řád
policie

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový řád

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
52 A960 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o zák.č. 61/1988 Sb., zákon o hornické činnosti,
státní báňské správě
výbušninách a o státní báňské správě, zák.č.
podpis
128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 500/2004 Sb., správní
řád, zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
53 A951 Reprodukční materiál lesních dřevin

54 A946 Státní správa rybářství

55 A944 Činnosti dle zákona o zemědělství

zák.č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin, zák.č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 99/2004 Sb., o rybářství, zák.č. 500/2004 Sb.,
správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích
zák.č. 252/1991 SB., o zemědělství, zák.č. 570/1991
Sb., o živnostenských útřadech, zák.č. 500/2004 Sb.,
správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zák.č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích

jméno, příjmení, datum narození, IČ, trvalé bydliště, c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový řád
podpis
prováděného ve veřejném zájmu

účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud

subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zmocněnci,
krajský úřad, soud, policie

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, bezúhonnost, údaje dle § 109 zák.č.
250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zástupci,
řád
krajský úřad, soud, rybářská stráž, policie

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
trvalé bydliště, datová schránka, místo naorzení,
místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, podpis

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud
řád

56 A943 Myslivost

zák.č. 499/2001 Sb., o myslivosti, zák.č. 500/2004
Sb., správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č.
250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich
zák.č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
57 A893 Protidrogová politika
účinky návykových látek, 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák.č.
269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
zák.č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro
58 A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy
krizové stavy, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích
59 A819 Nouzové zásoby ropy a řešení stavu ropné zák.č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,
nouze
zák.č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, bezúhonnost, údaje dle § 109 zák.č.
250/2016 Sb.

Spisový a skartační subjekt údajů, krajský úřad, soud, myslivecká stráž
řád

jméno, příjmení, adresa místa pobytu, datum, místo c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
narození a úmrtí, státní občanství, audiovizuální
prováděného ve veřejném zájmu
záznam, údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

účastníci řízení a jejich zmocněnci, krajský úřad,
soud, Rejstřík trestů, městská policie, Policie ČR

jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zmocněnci,
krajský úřad, soud, starosta

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
podpis

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

subjekty údajů, účastníci řízení a jejich zmocněnci,
krajský úřad, soud, ochraňovatel

Spisový řád

rada města, členové povodňových komisí

Spisový řád

Český statistický úřad

61 A721 Povodňová ochrana v ČR

zák.č. 254/2001 Sb., o vodách, zák.č. 128/2000 Sb., o jméno, příjmení, trvalé bydliště, e-mail, telefon,
obcích
podpis

62 A688 Státní statistická služba

zák.č. 89/1995 Sb., o Státní statistické službě, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, zák.č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zák.č. 500/2004
Sb.,správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o správních
polatcích, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, podpis, trvalé bydliště

c) Pro splnění právní povinnosti, d) Pro ochranu
životně důležitých zájmů, e) Pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu
c) Pro splnění právní povinnosti

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
sídlo, podpis

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud
řád

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo
pobytu, podpis, údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud,
řád
veřejný ochránce práv

zák.č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, zák.č. 500/2004
Sb., správní řád, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č.
151/1997 Sb.
zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, zák.č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 634/2004 Sb.,
osprávních poplatcích, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,
prováděcí právní předpisy

jméno, příjmení, rodné příjmení, datum, místo a
okres narození, trvalé bydliště,

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud,
řád
veřejný ochránce práv, katastrální úřad, znalec

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo
pobytu, podpis, údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud,
řád
veřejný ochránce práv

zák.č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, zák.č.
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 183/2006
Sb., stavební zákon
zák.č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních
místech, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích, zák.č.
zák.č. 108/1999 Sb., o sociálních službách, zák.č.
500/2004 Sb., zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, rodné příjmení, datum, místo a
okres narození, rodné číslo, trvalé bydliště, státní
občanství

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, poškozený, krajský
řád
úřad, soud

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
podpis, a další údaje dle § 109 zák.č. 250/2016

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud
prováděného ve veřejném zájmu
řád

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslé,
trvalé bydliště, místo pobytu, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační subjekt údajů, soud, orgány veřejné moci
prováděného ve veřejném zájmu
řád

12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území,
zák.d. 128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, zák.č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, zvláštní právní předpisy (např. zák.č. 449/2001
Sb., o myslivosti § 12, zák.č.
zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení,
zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák.č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
podpis
údaje dle zák.č. 269/2014 Sb.

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační dotčená osoba dle zákona
prováděného ve veřejném zájmu
řád
a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní Spisový řád
subjekt údajů
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné
příjmení, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo
narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodné číslo
rodičů, taum narození rodičů, manžel, svědci, stav,
trvalé bydliště, pohlaví, děti, údaje o zdravotním
stavu, místo narození, státní příslušnost

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

65 A575 Výkon státní správy ve věcech civilního
letectví
67 A569 Agenda speciálního stavebního úřadu

68 A567 Vyvlastnění
69 A565 Územní plánování a stavební řád

71 A560 Geologické práce

72 A549 Péče o válečné hroby

73 A530 Sociální služby
74 A51 Státní pomoc po živelní či jiné pohromě
75 A483 Agenda Rejstříku trestů

77 A46 Uzavírání manželství a určování otcovství

Spisový a skartační subjekty údajů, orgány veřejné moci
řád

79 A434 Památková péče

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, datová schránka, podpis, údaje dle § 109
zák.č. 250/2016 Sb.

b) Pro splnění smlouvy, e) Pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud,
řád
veřejný ochránce práv, členové zastupitelstva města
(dotace), členové výběrové komise (dotace)

80

údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud,
řád
autor,

jméno, příjmení, titul, datum narození, místo
narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu,
státní příslušnost, telefon, e-mail, datová schránka,
IČO
referenční údaje se základního registru dle § 184
stavebního zákona

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, kontrolní orgány
řád
(krajský úřad, soud)

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový řád

referenční údaje z registru obyvatel (§ 16 z.č.
565/1990 Sb.), bankovní účet, podpis

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud
řád

údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

spisový řád

81

82

84

zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, zák.č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák.č.
250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich
A432 Autorské právo
zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zák.č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
zák.č. 168/1999 Sb., o pojiště ní odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 250/2000 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a zák.č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
o státní báňské správě
a státní báňské správě, zák.č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích
A42 Místní poplatky
zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zák.č.
280/2009 Sb., daňový řád, zák.č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,
zák.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

85 A419 Zbraně a střelivo

86 A418 Policie České republiky

zák.č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky,
zák.č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád
zák.č. 2743/2008 Sb., o Policii České republiky

Policie, účastníci řízení a jejich zmocněnci, krajský
úřad, soud, veřejný ochránce práv

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu
jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmeníí, e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo narození rodičů, zájmu
rodné příjmení rodičů, datum narození rodičů,
manžel, děti, svědci, datum narození, pohlaví, trvalé
bydliště, datová schránka, místo narození, místo
pobytu, státní příslušnost, stav, čísla a druhy
elektronicky čitelných dokladů, omezení
svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, podpis, údaje o
zdravotním stavu, rozsudek

Spisový a skartační policie, subjekt údajů
řád
Spisový a skartační subjekty údajů, krajský úřad
řád

Zák.č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, zák.č.
183/2006 Sb., stavební zákon, zák.č. 500/2004 Sb.,
správní řád, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, zák.č.
89 A4067 Evidence skutečných majitelů
128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
90 A405 Správní poplatky
zák.č.280/2009 Sb., daňový řád, zák.č. 500/2004 Sb.,
správní řád
91 A404 Provozování loterií a jiných podobných her zák.č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
místo pobytu, podpis

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, dotčené orgány,
řád
ministerstvo vnitra, krajský úřad, soud

údaje dle § 7 zák.č. 304/2013 Sb.,
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
bankovní spojení,

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu
e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační skutečný majitel dle zákona
řád
spisový řád
referenti FIN, orgány veřejné moci, subjekt údajů

jméno, příjmení, rodné příjmení, bvydliště, státní
občanství, rodné číslo nebo datum narození a místo
narození, datová schránka, podpis

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu, f) Pro účely oprávněných zájmů správce či
třetí strany

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud,
řád
ministerstvo financí

92 A401 Odškodnění-restituční řízení

zák.č. 162/1992 Sb., zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště

c) Pro splnění právní povinnosti

93 A397 Cenová regulace a kontrola

zák.č. 526/1990 Sb., p cenách, zák.č. 265/1991 Sb., o jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
bydliště, místo pobytu, sídlo, datová schránka,
zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
podpis, údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.
zák.č. 255/2012 Sb. kontrolní řád, zák.č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu, f) Pro účely oprávněných zájmů správce či
třetí strany

Spisový a skartační povinná osoba dle zákona
řád
Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud
řád

94 A394 Finanční kontrola

zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
323/2003 Sb., o spotřebních daních, 570/1991 Sb., o
živnostenských úřadech, 455/1991 Sb., živnostenský
zákon, zák.č. 250/2012 Sb., kontrolní řád, zák.č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační účastník řízení a jeho zástupci, krajský úřad, soud
prováděného ve veřejném zájmu
řád

87 A414 Matriky

zák.č. 301/2000 sb., o matrikách, jménu a příjmení,
zák.č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, zák.č. 128/2000 Sb., obcích,
zák.č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vyhl. č.
207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách,
jménu a příjmení

88 A409 Správa státních hranic

95 A392 Celnictví

údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

účastníci řízení a jejich zástupci, dotčené orgány,
krajský úřad, soud

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, datová schránka, sídlo, podpis, údaje dle §
109 zák.č. 250/2016
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
trvalé bydliště, datová schránka, místo narození,
místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, podpis, údaje
dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu, Zpracování pro jiného správce na základě
smlouvy

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud
řád

97 A388 Veřejné rozpočty

98 A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich
99 A372 Knihovní zákon

zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád,
zák.č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, zák.č. 561/2004 Sb.,
školský zákon
zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, zák.č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, zák.č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
zvláštní právní předpisy
zák.č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé c) Pro splnění právní povinnosti
bydliště, IČ, sídlo, podpis

Spisový a skartační ředitelé příspěvkových organizací, příjemci dotací,
řád
krajský úřad, soud

referenční údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.,
audiovizuální záznam, opis z evidence přestupků,
výpis z rejstříku trestů, zdravotní dokumentace, výpis
z karty řidiče
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
podpis

spisový řád

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu, Zpracování pro jiného správce na základě
smlouvy
b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní
povinnosti

účastníci řízení a jejich zástupci, opatrovník
mladistvého a OSPOD, vlastník věci v případě zabrání
věci nebo náhradní hodnoty, policie, státní
zastupitelství, krajský úřad, soud
Spisový a skartační subjekt údajů,
řád

100 A345 Czech POINT

zák.č. 128/2000 Sb., o obíchc, zák.č. 361/2000 Sb., o jméno, příjmení, datum narození, rodní čáíslo, místo e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
provozu na pozemních komunikacích, zák.č.
narození, rodné příjmení, trvalé bydliště, číslo
zájmu
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné dokladu totožnosti, podpis
způsobilosti k řízení motorových vozidel, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 269/1994 Sb., o
Rejstříku trestů, zák.č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí, zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech, zák.č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, zák.č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy, vyhl. č. 364/2009 Sb., o
kontaktních místech veřejné správy, vyhl.č. 193/2009
Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované
konverze dokumentů

Spisový a skartační žadatel,
řád

101 A343 Obecní zřízení

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

c) Pro splnění právní povinnosti

spisový řád

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

102 A341 Požární ochrana
103 A338 Zákon o krizovém řízení
104 A337 O integrovaném záchranném systému

jméno, příjmení, titul, datum narození, r.č., trvalé
bydliště, datová schránka
zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zák.č.
jméno, příjmení, rodné příjmení, datum, místo a
128/2000 Sb., o obcích
okres narození, způsobilost,
240/2000 Sb., o krizovém řízení, zák.č. 128/2000 Sb., údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.
o obcích
zák.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
systému, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,
sídlo,

ministerstvo vnitra, krajský úřad, audit, výbory
zastupitelstva, komise rady, občané města
členové jednotky sboru dobrovolných hasičů

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový řád
starosta, krajský úřad,
prováděného ve veřejném zájmu
c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační fyzické osoby dle zákona
prováděného ve veřejném zájmu
řád

105 A32 Pohřebnictví

zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, vyhl.č. 277/2017 Jméno, příjmen í, titul, datum narození, datum úmrtí, c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
Sb., zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
trvalé bydliště, rodné číslo, datová schránka, státní prováděného ve veřejném zájmu
příslušnost, místo pobytu, podpis

soud, soudní komisař (notář), ministerstvo pro místní
rozvoj, správce pohřebiště, nájemce hrobového
místa

106 A3082 Školský zákon

zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, zák.č. 128/2000
Sb., o obcích, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podpis,
údaje zákonných zástupců

c) Pro splnění právní povinnosti

krajský úřad, rejstříkový soud

108 A1941 Střet zájmů

zák.č. 159/206 Sb., o střetu zájmů, zá,.č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu, Zpracování pro
jiného správce na základě smlouvy

subjekt údajů, osoba nahlížející do registru, účastníci
řízení, krajský úřad, soud,

109 A1922 Oběti trestné činnosti

zák.č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zák.č.
128/2000 b., o obcích,
zák.č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci, zák.č.
262/2006 Sb., zákoník práce, zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích, zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, trvalé
bydliště, datová schránka, majetkové poměry, v
případě přestupky referenční údaje dle § 109 zák.č.
250/2016 Sb.
jméno, příjmení, datum narození , trvalé bydliště

c) Pro splnění právní povinnosti

jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození,
podpis

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

oběti trestných činů, orgány činné v trestním řízení,
ministerstvo spravedlnosti, soud
příslušné ministerstvo, starosta, tajemník, škodní
komise, poškozený a jeho zástupce

110 A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu
veřejné moci

111 A1722 Správa spotřebních daní

112 A1661 Kontrolní řád

zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zák.č.
255/2012 Sb., kontrolní řád, zák.č. 455/1991 Sb.,
živnostenský zákon, zák.č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zák.č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zák.č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhl.č.
416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 32082001
Sb.

Spisový řád

Spisový a skartační
řád
Spisový a skartační
řád

referenční údaje ze základních registrů (§ 60
e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
živnostenského zákona, § 109 zák.č. o odpovědnosti zájmu, Zpracování pro jiného správce na základě
za přestupky)
smlouvy

Spisový a skartační účastník řízení a jeho zástupce, krajský úřad, soud,
řád
RZP

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné ččíslo, e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
trvalé bydliště, datová schránka, podpis
zájmu

Spisový a skartační kontrolovaná osoba a její zástupce, přizvaná osoba
řád

113 A1601 Krajské referendum

115 A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce
práv
116 A1441 Zajišťování obrany České republiky

117 A1422 Poskytování informací o životních
prostředí
118 A1386 Cestovní ruch

119 A1385 Předcházení ekologické újmě a EMAS
120 A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na
životní prostředí
121 A1381 Pozemní komunikace a silniční správní
úřady

122 A1343 Archivnictví a spisová služba

zák.č. 118/2010 Sb., o krajském referendu, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích,

jméno, příjmení, datum narození, bydliště, volební
právo a jeho případné omezení, číslo dokladu
totožnosti, v případě členů komise - stav, číslo účtu,
zdravotní pojišťovna, exekuce
zák.č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, zák.č. referenční údaje zdle § 16a zák.č. 349/1999 Sb.,
128/2000 Sb., o obcích,
identifikační údaje účastníků vyplývající ze spisu

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační členové okrskových komisí a místní komise, krajský
prováděného ve veřejném zájmu
řád
úřad, soud, Policie ČR,
c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační veřejný ochránce práv, účastníci řízení
prováděného ve veřejném zájmu
řád

zák.č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích
zák.č. 123/1998 Sb., o právu na informaci o životním
prostředí, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
zák.č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání a výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, zák.č. 255/2012 Sb., kontrolní řád,
zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

referenční údaje ze základního registru (§ 109 zák.č. c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační subjekt údajů, krajský úřad, soud
250/2016), podpis
prováděného ve veřejném zájmu
řád

zák.č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě,
zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 128/2000 Sb.,
o obcích
zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, zák.č. 250/2000 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

referenční údaje ze základního registru (§ 16a zák.č. e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
167/2008 Sb.), podpis,
zájmu

Spisový řád

referenční údaje ze základního registru dle § 20a
zák.č. 100/2001 Sb.

Spisový řád

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, podpis, e-mailová adresa, datová schránka

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační žadatel, krajský úřad, soud
řád

referenční údaje ze základního registru (§ 60
živnostenského zákona), podpis, telefon, e-mail

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu, Zpracování pro jiného správce na základě
smlouvy

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad, soud,
řád

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

jméno, příjmení, titul, datum narození, místo
narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu,
IČ, státní příslušnost, telefon, e-mail, datová
schránka, údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, dotčené orgány,
řád
krajský úřad, soud

zák.č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, veškeré osobní údaje
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 21/2006 Sb., o ověřování, zák.č. 634/2004 Sb., jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum a místo
o správních poplatcích, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích narození, číslo dokladu, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti

125 A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu

zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, zálk.č. 128/2000 Sb., o
obcích, zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

126 A1282 Volby do zastupitelstev krajů

zák.č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů, vyhl.č. 150/2000 Sb.,

jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé
bydliště, volební právo a jeho případné omezení,
podpis, číslo dokladu totožnosti, u členů OVK - stav,
číslo účtu, zdravotní pojišťovna, exekuce

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

členové OVK, zmocněnci volebních stran, krajský
úřad, krajský soud, Český statistický úřad,
ministerstvo vnitra, Státní volební komisem, mzdová
účtárna,

127 A1281 Volby do zastupitelstev obcí

zákonč. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí, vyhl.č. 59/2002 Sb.

jméno, příjmení, datum narození, státní občanství,
věk, trvalé bydliště, volební právo a jeho případné
omezení, číslo dokladu totožnosti, podpis, údaje o
zdravotním stavu, členové OVK - stav, číslo účtu,
zdravotní pojišťovna, exekuce

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

Český statistický úřad, Státní volební komise, krajský
úřad, členové OVK, soud, zmocněnci volebních stran,
mzdová účtárna, petenti

128 A1263 Státní kontrola

zák.č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zák.č. 128/2000 jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
c) Pro splnění právní povinnosti
Sb., o obcích,zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole bydliště, datová schránka, výpis z veřejného rejstříku

129 A1262 Volby do Evropského parlamentu

zák.č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu, vyhl.č. 409/2003 Sb.,

130 A1261 Poskytování informací

zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích

123 A1342 Ověřování (vidimace a legalizace)

131 A1241 Integrovaná prevende a omezování
znečištění

jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé
bydliště, volební právo a jeho případné omezení,
podpis, údaje o zdravotním stavu, číslo dokladu
totožnosti, v případě členů OVK - stav, číslo účtu,
zdravotní pojišťovna, exekuce
jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
bydliště, e-mail, datová schránka, podpis,
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, trvalé
bydliště, datová schránka, podpis, státní občanství

Spisový a skartační archiv
řád
c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační žadatel, případ. svědek
prováděného ve veřejném zájmu
řád
Spisový řád

účastníci řízení a jejich zástupci, dotčené orgány,
krajský úřad, soud

Spisový a skartační kontrolovaná osoba,
řád

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

členové a zapisovatelka OVK, zmocněnci volebních
stran krajský úřad, Český statistický úřad,
ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí,
státní volební komise, soud, spisovna, podatelna,
mzdová účtárna,
c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
žadatel, příjemci veřejných prostředků, krajský úřad,
prováděného ve veřejném zájmu
soud, rada města
c) Pro splnění právní povinnosti
Spisový a skartační Ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo
řád
zemědělství, ministerstvo zdravotnictví, krajský úřad,
inspekce, krajské hygienické stanice

132 A123 Územní identifikace

zák.č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích

133 A1221 Náhrady škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy

zák.č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými
živočichy, zák.č. 128/2000 Sb., o obích
zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zák.č. 252/1997 Sb., o zemědělství , zák.č. 500/2004 trvalé bydliště, datová schránka, místo narození,
zájmu, Zpracování pro jiného správce na základě
Sb., správní řád, zák.č. 570/1991 Sb., o
místo pobytu, státní příslušnost, sídlo, podpis
smlouvy
živnostenských úřadech, zák.č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích , zák.č. 250/2016 Sb., o
odpovdnosti za přestupky a řízení o nich, zák.č.
64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, zák.č.
353/2003 Sb., o spotřebních daních, zák.č. 128/2000
Sb., o obcích

134 A121 Živnostenské podnikání

jméno, příjmení, adresa místa pobytu, datum, místo c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad, Český
a okres narození, státní občanství
prováděného ve veřejném zájmu
řád
úřad zeměměřičský a katastrální, orgán veřejné
moci, fyzická osoba
jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum a místo
c) Pro splnění právní povinnosti
Spisový a skartační krajský úřad, subjekt údajů
narození, státní občanství, podpis
řád
Spisový řád

subjekt údajů, živnostenský úřad, krajský úřad, soud,
policie, RŽP, veřejný ochránce práv, finanční úřad,
ministerstvo průmyslu a obchodu

135 A120 Obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík zák.č. 250/2000 Sb., zák.č. 89/2012 Sb., zák.č.
OPS
90/2012 Sb., zák.č. 304/2013 Sb.
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 500/2004 Sb.,
136 A1186 Odpadové hospodářství
správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, zák.č. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, vyhl.š. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrhu terénu, vyhl.č. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadů, vyhl.č. 352/2008 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady z autovraků,
vyhl.č.437/2016 Sb., o podmínkch použitgí
upravených kalů na zemědělské půdě, vyhl.č.,
341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s
biologicky rozložitelnými odpady

jméno, příjmení, datum narození, bydliště

c) Pro splnění právní povinnosti

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
trvalé bydliště, datová schránka, podpis, údaje dle §
109 zák.č. 250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační KSTA, KTAJ, ředitel organizace/ jednatel, soud
řád
Spisový a skartační subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zástupci,
řád
krajský úřad, soud

137 A1185 Sociálně-právní ochrana dětí

zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zák.č.
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, zák.č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, Úmluva o právech
dítěte, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR,
vyhl. č. 233/2000 Sb., zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
trvalé bydliště, státní příslušnost, místo pobytu,
zaměstnavatel, lékař, podpis, údaje o zdravotním
stavu, e-mail, telefon, datová schránka

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační subjekt údajů
řád

jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé
c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
bydliště, volební práv a jeho případné omezení, číslo prováděného ve veřejném zájmu
dokladu totožnosti, údaje o zdravotním stavu, u
členů OVK - stav, číslo účtu, zdravotní pojišťovna, ,
exekuce

zmocněnci volebních stran, členové a zapisovatelky
OVK, krajský úřad, Český statistický úřad,
ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí,
státní volební komise, soud, podatelna, spisovna,
mzdová účtárna

zák.č. 246/1992 sb., na ochranu zvířat proti týrání,
zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich
zák.č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zák.č.
634/2004 sb., o správních poplatcích, zákč. 128/2000
Sb., o obcích, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa
trvalého pobytu, audiovizuální záznam, údaje dle §
109 zák.č. 250/2016 Sb.
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
trvalé bydliště, digitální zpracování fotografie a
podpisu, pohlaví, místo narození, místo pobytu,
státní příslušnost, čísla a druhy elektronicky čitelných
dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o
opatrovníkovi, fotografie, podpis, biometrické údaje
za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby
(podpis na podložce, fotografie, údaje o zdravotním
stavu (omezení svéprávnosti)

subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zástupci,
veterinární správa., krajský úřad, soud, policie

zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, zák.č. 500/2004 Sb., správní
řád, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

138 A1183 Volby do Parlamentu České republiky

139 A1182 Ochrana zvířat před týráním
140 A118 Cestovní doklady občanů ČR

141 A117 Občanské průkazy

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

spisový řád

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační subjekt údajů
řád

jméno, příjmení, titul, datum narození, r.č., trvalé
e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
bydliště, rodné příjmení, místo narození, místo
zájmu
pobytu, digitální zpracování fotografie a podpisu,
pohlaví, státní příslušnost, čísla a druhy elektronicky
čitelných dokladů, omezení svéprávnosti, údaje o
opatrovníkovi, osobní stav/registrované partnerství,
fotografie, podpis, biometrické údaje za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby (podpis na
podložce, fotografie), údaje o zdravotním stavu
(omezení svéprávnosti)

Spisový a skartační subjekt údajů
řád

142 A1162 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

zák.č. 245/2001 Sb., o vodách, zák.č. 500/2004 Sb.,
správní řád, zák.č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích
zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, zvláštní právní
předpisy, dle kterých se řízení vede dle správního
řádu
zák. č. 62/2003 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb.,
130/2000 Sb., 275/2012 Sb., 22/2004 Sb., 118/2010
Sb.
zák.č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zák.č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, vyhl.č. 296/2004
Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé
e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
bydliště, místo pobytu, podpis, e-mail, telefon,
zájmu
datová schránka, údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

Spisový a skartační subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zástupci,
řád
dotčené orgány, krajský úřad, soud, veřejný
ochránce práv

jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa
místa pobytu, státní občanství, datová schránka

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

1 rok od zahájení
skartačního řízení

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
doklad totožnosti, volební právo a jeho případné
omezení
jméno, příjmení, datum narození, místo narození,
rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa,
předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti,
údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, 200/1990 Sb., o přestupcích, zák.č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích, zák.č.
269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, zvláštní právní
předpisy
zák.č. 1111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
zák.č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích
zák.č. 300/2013 Sb., o vojenské policii, zák.č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb., audiovizuální
záznam, opis z evidence přestupků

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu, Zpracování pro jiného správce na základě
smlouvy

149 A1133 Volba prezidenta republiky

zák.č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky,
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé
bydliště, volební právo a jeho omezení, doklad
totožnosti, v případě členů OVK - číslo účtu,
zdravotní pojišťovna, exekuce, zdravotní stav

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

151 A1126 Ochrana ovzduší

zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zák.č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, zák.č.500/2004 Sb., správní řád, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním
materiálem, zák.č. 455/1991 Sb ., o živnostenském
podnikání, zák.č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
trvalé bydliště, datová schránka, místo narození,
místo pobytu, státní příslušnost, podpis, údaje dle §
109 zák.č. 250/2016 Sb.
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo,
trvalé bydliště, datová schránka, místo narození,
státní příslušnost, spis, podpis, výpis z rejstříku trestů

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, krajský úřad,k soud,
řád
veřejný ochránce práv

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový řád

153 A1109 Generální inspekce bezpečnostních sborů zák.č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci
bezpečnostních sborů, zák.č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích
Zák.č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, zák.č.
154 A1104 Agenda zákona o pohonných hmotách
183/2006 Sb., stavební zákon, zák.č. 455/1991 Sb.,
živnostenský zákon, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
datová schránka, místo narození, státní příslušnost,
opis z evidence přestupků, údaje dle § 109 zák.č.
250/2016 Sb.
jméno, příjmení, datum narození, IČ, trvalý pobyt,
místo podnikání, podpis

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační obviněný,krajský úřad, soud, veřejný ochránce práv
řád

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu, Zpracování pro jiného správce na základě
smlouvy

Spisový řád

subjekt údajů

156 A1097 Krajské zřízení (zákon o krajích)

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt,
podpis
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu, státní občanství, číslo dokladu totožnosti,
volební právo a jeho omezení, u členků komisí - též
stav, číslo účtu, označení zdravotní pojišťovny,
zaměstnavatel,
údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.,

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

subjekt údajů

143 A1153 Správní řád
144 A1150 Vedení seznamu voličů a seznamů
oprávněných osob pro místní a krajské
referendum
145 A115 Evidence obyvatel a rodná čísla

146 A1149 Řízení o přestupcích

147 A1148 Pomoc v hmotné nouzi

148 A1143 Vojenská policie

152 A1115 Nakládání s bezpečnostním materiálem

157 A1095 Místní a krajské referendum

158 A1094 Státní rostlinolékařská péče

zák.č. 129/2000 Sb., o krajích, zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích
zák.č. 22/2004 Sb., o místním referendu, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích

zák.č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, zák.č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích

subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zástupci,
dotčené orgány, krajský úřad, soud, veřejný
ochránce práv
členové okrskových volebních komisí, krajský úřad,
soud, Státní volební komise, Český statistický úřad

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační účastníci
prováděného ve veřejném zájmu
řád

spisový řád

účastníci řízení a jejich zástupci, opatrovník
mladistvého, OSPOD, osoba přímo postižená
spácháním přestupku, policie, státní zastupitelství,
tajemník, podatelna, spisovna, krajský úřad, soud,

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
bydliště, místo pobytu, podpis
zájmu

Spisový a skartační subjekt údajů
řád

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
trvalé bydliště, datová schránka, místo narození,
zájmu
státní příslušnost, podpis, opis z evidence přestupků

Spisový a skartační účastník řízení a jeho zástupci, krajský úřad, soud,
řád
policie
zmocněnci volebních stran, členové a zapisovatelky
OVK, krajský úřad, Český statistický úřad,
ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí,
státní volební komise, soud, podatelna, spisovna,
mzdová účtárna

účastník řízení a jeho zástupci, krajský úřad, soud,

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

starosta,mzdová účtárna, soud, členové komise,
zmocněnec, zapisovatel, soud, členové zastupitelstva
města, petenti

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

subjekt údajů, účastníci řízení a jejejich zástupci,
krajský úřad, soud,

Spisový řád

159 A1092 Volný pohyb služeb

zák.č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, zák.č.
455/1991 Sb., živnostenský zákon, zák.č. 250/2012
Sb., kontrolní řád, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád,
zák.č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

údaje dle § 60 zák.č. 455/1991 Sb., údaje dle § 109
zák.č. 250/2016 Sb.,

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový řád

subjekt údajů, účastník řízení a jeho zástupci, krajský
úřad, soud, MPO

160 A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného
bohatství

zák.č. 44/1988 Sb., horní zákon, zák.č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád,
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zák.č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, zák.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zák.č.
250/2012 Sb., kontrolní řád, zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích
zák.č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,
zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, zák.č. 247/2000 Sb., o získávání
zdokonalování odborné způsobistlo k řízení
motorvých vozidel, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád,
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích
zák.č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích,
zák.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zák.č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, zák.č. 247/2000 Sb. o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel, zák.č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, vyhl. o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhl.č.
343/2014 Sb., o registraci vozidel

jméno, příjmení,datum narození, místo trvalého
pobytu, podpis

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový řád

subjekt údajů

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého
pobytu, podpis, údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu, Zpracování pro jiného správce na základě
smlouvy

Spisový řád

subjekt údajů, účastník řízení a jeho zástupci, krajský
úřad, soud

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého
c) Pro splnění právní povinnosti
pobytu
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
bydliště, počet bodů, přestupky, zdravotní
zájmu
způsobilost, podpis, podobizna - fotografie

Spisový řád

subjekt údajů

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého
pobytu, podpis
jméno, příjmení, titul, datum narození, místo
narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu,
telefon, e-mail, datová schránka, IČ, státní
příslušnost, údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

Spisový a skartační subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zástupci,
řád
krajský úřad, soud, policie

zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, zák.č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zák.č. 186/2013 Sb., o státním občanství České
republiky, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zák.č.
17/2012 Sb., o Celní správě, zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého
pobytu, údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zástupci,
krajský úřad, soud

jméno, příjmení, datum a místo narození, místo
trvalého pobytu, státní příslušnost
údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
Spisový řád
zájmu
c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

subjekt údajů

161 A1083 Ochrana spotřebitele

162 A1061 Ochrana utajovaných informací a
bezpečnostní způsobilost
163 A1046 Agenda řidičů

165 A1044 Veterinární zákon
166 A1042 Silniční doprava

167 A1029 Sociální zabezpečení
168 A1023 Státní občanství České republiky
169 A1021 Daně spravované celními orgány

Kategorie určující skupinu osob:
id

Název agendy

Spisový a skartační subjekt údajů
řád

subjekt údajů

subjekt údajů, účastníci řízení a jejich zástupci,
krajský úřad, soud, celní správa

Zaměstnanec
Účel zpracování

Rozsah zpracovávaných OÚ

Zákonnost zpracování

Doba zpracování

Příjemci OÚ

identifikační osobní údaje, výška postavy, velikosti
11 OBR Zajištění ochranných pracovních prostředků Evidence osobních údajů pro zajištění osobních
ochranných prostředků pro zaměstnance.
pro oblečení, obuv, ochranu hlavy... apod.
Plnění právní povinnosti dle NV č. 495/2001 Sb., NV
č. 361/2007 Sb., NV č. 272/2011 Sb., a dalších
předpisů.
Povinné vedení evidence o pracovních úrazech a
identifikační osobní údaje
13 OBR Evidence pracovních úrazů
nemocí z povolání, odškodňování pracovních úrazů a
nemocí z povolání.
Plnění právní povinnosti podle vyhlášky č. 201/2010
Sb., zákonač. 258/2000 Sb., č. 373/2011 Sb., vyhlášky
č. 79/2013 Sb., nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 269
a násl. zákona č. 262/2006 Sb.

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

subjekt údajů

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

subjekt údajů, pojišťovna, příkazník
Dle situace dále: poskytovatel pracovnělékařských
služeb, příslušný útvar Policie ČR, pokud je podezření
ze spáchání trestného činu, Inspektorát práce, příp.
báňský úřad, zdravotní pojišťovna zaměstnance,

14 OBR Evidence o pracovnělékařských službách

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

subjekt údajů, zaměstnavatel,

Povinná evidence o pracovnělékařských službách dle identifikační osobní údaje
zákona č. 373/2011 Sb.
Plnění právní povinnosti dle zákonů č. 258/2000 Sb.,
č. 373/2011 Sb., vyhlášky č. 79/2013 Sb.

17 KTAJ Výpočet mzdových plnění a odvodových
povinností

Výpočet mzdových a jiných povinných plnění vůči
identifikační osobní údaje
zaměstnanci, výpočet odvodových povinností vůči
oprávněným orgánům a institucím.
Plnění právní povinnosti dle zákonů č. 187/2006 Sb.,
589/1992 Sb., 582/1991 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997
Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 586/1992 Sb.,
280/2009 Sb., 262/2006 Sb., NV 567/2006 Sb., Vyhl.
č. 125/1993 Sb., a dalších cca 63 předpisů.

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní
povinnosti, f) Pro účely oprávněných zájmů správce
či třetí strany

Spisový řád

OSSZ, zdravotní pojišťovny, plátce důchodu, správce
daně, Kooperativa

19 KTAJ Výcvik a vzdělávání

Právní povinnost - plnění požadavku zákona na počet titul, jméno, příjmení, datum narození, místo
dnů vzdělávání
narození
Provádění srážek ze mzdy na základě exekučních
identifikační osobní údaje
titulů, usnesení insolvenčních soudů, dohod o
srážkách ze mzdy. Plnění právní povinnosti dle
zákonů č. 99/1993 Sb., 182/2006 Sb., § 144a až 150
z.č. 262/2006 Sb., § 2045 až 2047 z.č. 89/2012 Sb., a
oprávněných zájmů správce v případě dohody o
srážkách ze mzdy

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

Rentel - poskytovatel e-learningu

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní
povinnosti

Spisový řád

Orgán, který vydal exekuční titul, insolvenční
správce, okresní správa sociálního zabezpečení,
souběžný plátce na základě žádosti, následující
plátec (viz povinné náležitosti zápočtového listu)

zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák.č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

jméno, příjmení, finanční limit, nárok na stravenky,
????

a) Se souhlasem subjektu OÚ, b) Pro splnění
smlouvy, c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

subjekt údajů, odbor FIN, Benefit management s.r.o.

identifikační osobní údaje

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní
povinnosti, f) Pro účely oprávněných zájmů správce
či třetí strany

Spisový řád

plán dovolené - všichni zaměstnanci MěÚ

identifikační osobní údaje

b) Pro splnění smlouvy, f) Pro účely oprávněných
zájmů správce či třetí strany

Spisový řád

smluvní strany zaměstnavatele poskytující benefity,
penzijní fondy

identifikační osobní údaje

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový řád

21 KTAJ Srážky ze mzdy

22 KTAJ Sociální fond a zaměstanecké benefity

23 KTAJ Nárok na dovolenou

Stanovení nároku na dovolenou, čerpání dovolené,
krácení dovolené, zůstatky dovolené, převod
dovolené do dalšího roku.
Plnění právní povinnosti podle ustanovení § 211 a
násl. ZP.
Oprávněný zájem zaměstnavatele - plánování.
Souhlas subjektu údajů - nahlížení do ročního plánu
dovolené zaměstnanců MěÚ.
Stanovení nároků na jednotlivé benefity, odměny při
24 KTAJ Nárok na benefity
životních výročích dle OŘD.
Jde o fakultativní plnění zaměstnavatele vůči
zaměstnancům dle OŘD, případně dle sjednaných
dohod.
Právní povinnost prokazování totožnosti a výkonu
25 KTAJ Evidence průkazů zaměstnanců
funkce v rámci MěÚ a města Žamberka
26 KTAJ Evidence pracovněprávních vztahů a praxí Pracovněprávní vztahy a praxe studentů
studentů
27 KTAJ Evidence personálních dat

28 KTAJ Evidence osob se zdravotním postižením

124 A1301 O úřednících územních samosprávných
celků

Kategorie určující skupinu osob:
id

Název agendy

60 A761 Omezení nočního provozu zastaváren

63 A687 Sčítání lidu, domů a bytů

identifikační osobní údaje

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní
povinnosti, f) Pro účely oprávněných zájmů správce
či třetí strany
Evidence personálních dat.
identifikační osobní údaje, údaje o předchozí praxi
a) Se souhlasem subjektu OÚ, b) Pro splnění
Plnění právní povinnosti dle ZP.
zaměstnance, doklad o zdravotní způsobilosti,
smlouvy, c) Pro splnění právní povinnosti, f) Pro
doklad o dosažené kvalifikaci, výpis z rejstříku trestů účely oprávněných zájmů správce či třetí strany
apod.
Povinná evidence osob se zdravotním postižením dle identifikační osobní údaje
c) Pro splnění právní povinnosti
odst. c) § 80 zákona č. 435/2004 Sb., dle § 81 jde o
zaměstnávání osob ZTP pro účely naplňování 4%
podílu osob ZTP, dle § 71a jde o příspěvek na
chráněné pracovní místo, na zřízení pracovního
místa pro osobu ZTP.
Plnění právní povinnosti dle zákona č. 435/2004 Sb.,
vyhlášky 518/2004 Sb.
zák.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní
samosprávných celků, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, narození, trvalé bydliště, zdravotní stav,
povinnosti
zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce
bezúhonnost

Spisový řád

subjekty údajů, školy

Spisový řád

přímý nadřízený zaměstnance, tajemník MěÚ,
kontrolní orgány, Policie ČR

Spisový řád

osobní údaje nejsou poskytovány dále

Spisový řád

zaměstnanec, zaměstnavatel, vzdělávací instituce,
krajský úřad

Orgán veřejné správy
Účel zpracování
zák.č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a
některých jiných provozoven v noční době, zák.č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich
zák.č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů,
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Rozsah zpracovávaných OÚ

Zákonnost zpracování

Doba zpracování

Příjemci OÚ

údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu, Zpracování pro jiného správce na základě
smlouvy

Spisový a skartační účastníci přestupkového řízení a jejich zástupci,
řád
krajský úřad, soud

jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,
pohlaví, rodinný stav, registrované partnerství,
bydliště - § 6 písm. a) zákona

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu

spisový řád

Český statistický úřad, krajský úřad, sčítací komisař,

64 A682 Státní zastupitelství
76 A482 Agenda ministerstva spravedlnosti
78 A44 Stanovení stálých volebních okrsků

zák.č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích
zák.č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích

dle spisové dokumentace
údaje dle zák.č. 45/2013 Sb.
adresa místa pobytu

c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový a skartační státní zastupitelství, soud,
řád
c) Pro splnění právní povinnosti
Spisový řád
subjekt údajů, orgán veřejné moci
c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový a skartační GIS, starosta
prováděného ve veřejném zájmu
řád

83 A420 Obecní policie

zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zák.č. 128/2000 jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné
Sb., o obcích, zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za číslo, trvalé bydliště, státní občanství, bezúhonnost,
přestupky a řízení o nich
způsobilost, údaje dle § 109 zák.č. 250/2016 Sb.

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu

107 A24 Hospodaření s majetkem státu

172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku
státu do vlastnictví obcí, 128/2000 Sb., o obcích,

Základní identifikační údaje

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu Spisový řád
prováděného ve veřejném zájmu

jméno, příjmení, podpis starosty (místostarosty)

c) Pro splnění právní povinnosti

114 A1581 Státní pozemkový úřad

zák.č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu,
zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
150 A113 Registrace agend orgánů veřejné moci pro zák.č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zák.č.
výkon agendy
128/2000 Sb., o obcích

Spisový a skartační účastníci řízení a jejich zástupci, strážníci městské
řád
policie
Česká republika

Spisový a skartační státní pozemkový úřad
řád
jméno, příjmení, datum, místo a okres narození, čísla c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu spisový řád
elektronicky čitelných identifikačních údajů
prováděného ve veřejném zájmu

