
Poř. 

číslo

Účel 

zpracování//agenda
Právní základ

Relevantní právní předpis//oprávněný zájem 

správce
Kategorie osobních údajů

Zvl. kat. 

OÚ

Zdroj osobních 

údajů

Kategorie případných 

příjemců

Předání OÚ 

do třetí 

země

Doba uchování 

(v rocích)

1 Registr vozidel
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

56/2001 Sb.,  o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích

343/2014 Sb., o registraci vozidel

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla

500/2004 Sb., správní řád  

adresní a identifikační údaje NE

subjekt údajů

základní registry 

Centrální registr 

vozidel

Ministerstvo dopravy

Ministestvo vnitra

Ministerstvo obrany

Krajský úřad KK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

NE 5-15

2 Registr řidičů
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

361/2000 Sb., o silničním provozu

247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování  

způsobilosti k řízení motorových vozidel

500/2004 Sb., správní řád 

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje: biometrické údaje

údaje o zdravotním stavu

údaje týkající se rozsudků v trestních věcech 

a trestných činů

ANO

subjekt údajů

základní registry

centrální registr 

řidičů

veřejné rejstříky

digitální tachograf

Ministerstvo dopravy

Krajský úřad KK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

NE 5-10

3 Zkušební komisař
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování  

způsobilosti k řízení motorových vozidel

361/2000 Sb., o silničním provozu

255/2012 Sb., kontrolní řád

500/2004 Sb., správní řád

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje: údaje o zdravotním stavu

popisné údaje: údaje o vzdělání, profesní 

osvědčení

jiné údaje: živnostenský list nebo zápis v OR, 

oprávnění k provozování

ANO

subjekt údajů

základní registry

veřejné rejstříky

Ministerstvo dopravy

Krajský úřad KK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

NE 5-10

4 Dopravní úřad
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

111/1994 Sb., o silniční dopravě

361/2000 Sb., o silničním provozu

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje: výpis z RT

údaje týkající se rozsudků v

trestních věcech a trestných činů

jiné údaje: informace o zápisu v ŽL nebo OR 

či jiném rejstříku, č. koncese

ANO

subjekt údajů

základní registry

registr dopravců

Ministerstvo dopravy

Krajský úřad KK

soudy

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

NE 5-10

5 Silniční správní úřad
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

361/2000 Sb., o silničním provozu
adresní a identifikační údaje

citlivé údaje: údaje o zdravotním stavu*
ANO

subjekt údajů

základní registry

KN

veřejné rejstříky

RÚIAN

Ministerstvo dopravy

Policie ČR

Krajský úřad KK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

NE 5-10

6 Přestupky v dopravě
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

251/2016 Sb., o některých přestupcích

500/2004 Sb., správní řád

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

111/1994 Sb., o silniční dopravě

361/2000 Sb., o silničním provozu

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje: údaje o zdravotním stavu

údaje týkající se rozsudků v

trestních věcech a trestných činů

ANO

subjekt údajů

základní registry

AISEO

Rejstřík podnikatelů v silniční 

dopravě

Živnostenský úřad

KÚ KK

soudy

NE 5

7
Konkursní řízení na 

pozici 

ředitele školských P.O.

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy
dle čl. 6 písm. b) ON - plnění smlouvy

adresní a identifikační údaje

jiné údaje: předchozí zaměstnání, dosažené 

vzdělání

citlivé údaje: o zdravotní způsobilosti 

vykonávat práci, údaj o trestní bezúhonnosti, 

údaj o způsobilosti k právním úkonům

ANO subjekt údajů KÚKK NE 5

8
Jmenování a odvolání 

ředitelů školských PO

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy
dle čl. 6 písm. b) ON - plnění smlouvy adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů KÚKK NE 10

9 Agenda školství
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění právní povinnosti adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů 

MŠMT

KÚKK
NE 5



10

Seznamy dětí k zápisu k 

předškolnímu 

vzdělávání/povinné 

školní docházce

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění právní povinnosti adresní a identifikační údaje NE

základní registry

AISEO
školské zařízení NE

do doby 

předání údajů 

jednotlivým 

zařízením, poté 

skartace

11
Souhlas zřizovatele pro 

dispoziční úkony s 

majetkem PO

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění právní povinnosti adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů 

KÚKK

auditor
NE 5

12
Posouzení žádostí o 

granty v rámci 

Sportovní komise

dle čl. 6 písm. f) ON - 

oprávněný zájem
dle čl. 6 písm. f) ON - oprávněný zájem jméno, příjmení, datum narození NE sportovní klub X NE 1

13
Ocenění významných 

životních událostí 

občanů

dle čl. 6 písm. e) ON - plnění 

úkolu prováděného ve 

veřejném zájmu

dle čl. 6 písm. e) ON - plnění úkolu prováděného 

ve veřejném zájmu

adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení, datum a místo narození, adresa 

trvalého bydliště, doručovací adresa, email, 

telefon

NE
subjekt údajů

AISEO 

veřejnost (zveřejnění ve 

zpravodaji, na webu)

dodavatel tisku

NE 1

14 Jubilejní kroniky
oprávněný zájem, veřejný 

zájem
oprávněný zájem, veřejný zájem jméno, příjmení, podpis, fotografie NE subjekt údajů X NE 10

15
Grantový systém v 

oblasti školství a 

kultury

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

340/2015 Sb., o registru smluv

89/2012 Sb., občanský zákoník

adresní a identifikační údaje bankovní 

spojení, email 
NE subjekt údajů 

osoby vykonávající činnost 

statutárního orgánu právnické 

osoby, případně zástupce 

statutárního orgánu, žadatelé o 

dotaci

NE 10

16

Stanovení platů a 

odměn ředitelům 

příspěvkových 

organizací

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

262/2006 Sb., zákoník práce

564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě

222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě

563/2004 Sb., o pedagogickcých pracovnících

adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů 

rada města, ředitelé případně 

zástupci ředitelů příspěvkových 

organizací zřizovaných obcí

NE 10

17
Povolení k umístění  

herního prostoru

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
186/2016 Sb., o hazardních hrách adresní  identifikační údaje NE subjekt údajů 

účastníci řízení

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné správy

NE 5

18 Místní poplatky
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

565/1990 Sb., o místních poplatcích

128/2000 Sb., o obcích

280/2009 Sb.,  daňový řád 

adresní a identifikační údaje NE
subjekt údajů

ZR

orgány kontroly a dozoru

orgány veřejné správy
NE 20

19 Mzdová agenda

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

262/2006 Sb., zákoník práce

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

586/1992 Sb., o daních z příjmů

89/1995 Sb., o státní statistické službě

89/2012 Sb., občanský zákoník

120/2001 Sb., o soudních exekutorech

adresní  identifikační údaje

popisné údaje (bankovní účet, zdravotní 

pojišťovna)

údaje o osobním a rodinném stavu

NE subjekt údajů
orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné správy
NE 30

20 Cestovní náhrady
dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy
262/2006 Sb., zákoník práce adresní  identifikační údaje NE subjekt údajů orgány kontroly a dozoru NE 5

21 Evidence došlých faktur
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
563/1991 Sb., o účetnictví

adresní  identifikační údaje

bankovní spojení
NE subjekt údajů 

KÚKK

auditor
NE 10

22
Poskytování informací 

dle zákona č. 106/1999 

Sb.

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím
adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů nadřízený odvolací orgán NE 5



23
Grantový systém 

(program veřejné 

podpory)

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

340/2015 Sb., o registru smluv

89/2012 Sb., občanský zákoník,

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (bankovní spojení, 

fotodokumentace)

údaje o rodinných příslušnících

citlivé údaje (výpis z RT)

ANO

subjekt údajů

ZR, AIS

veřejné rejstříky

orgány města, komise RM a 

výbory ZM

veřejnost (bez RČ)

NE 10

24
Evidence členů orgánů 

města

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

adresní a identifikační údaje

údaje o státní příslušnosti

citlivé údaje (členství v politické 

straně/hnutí)

ANO
subjekt údajů

ZR, AISEO
veřejnost NE 5

25 Volby
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

247/1995 Sb., o volbách do PČR

275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky

62/2003 Sb., o volbách do EP

22/2004 Sb., o místním referendu 

128/2000 Sb., o obcích

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (povolání, vzdělání)

citlivé údaje (ne/členství v politické straně, 

hnutí)

ANO

subjekt údajů

ZR 

rejstřík politických 

stran a hnutí

Český statistický úřad zhotovitel 

hlasovacích lístků

voliči

členové OVK

další subjekty v rozsahu 

stanoveném zvláštním právním 

předpisem (OVM, FO, PO)

ANO 5-10

26 Místní referendum
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
22/2004 Sb., o místním referendu

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje (údaj o omezení svéprávnosti, 

údaj o výkonu trestu)

ANO
subjekt údajů

ZR

oprávněné osoby

komise pro hlasování

orgány města

soudy

další subjekty v rozsahu 

stanoveném zvláštním právním 

předpisem (OVM, FO, PO)

NE 5

27
Czech Point - ověřené 

výstupy z ISVS

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích

247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

500/2004 Sb., správní řád

269/1994 Sb., o rejstříku trestů

256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

133/2000 Sb., - o evidenci obyvatel

300/2008 Sb. - o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů

365/2000 Sb. - o ISVS

364/2009 Sb. - vyhláška o kontaktních místech VS

adresní a identifikační údaje NE
subjekt údajů

ZR
X NE 10

28
Ověřování 

(vidimace a legalizace)

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

21/2006 Sb., o ověřování

36/2006 Sb., vyhláška o ověřování shody opisu 

nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 

podpisu

adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů

žadatelé a orgány kontroly a 

dozoru - příslušné orgány 

veřejné správy

NE 10

29
Poskytování součinnosti 

orgánům ČSSZ

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

262/2006 Sb., zákoník práce

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (o zaměstnání)
NE

subjekt údajů

archivované 

dokumenty

ČSSZ
NE 50

30 Agenda ztrát a nálezů
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

89/2012 Sb., občanský zákoník
adresní a identifikační údaje NE

subjekt údajů

ZR, AIS, obchodní 

rejstřík, spolkový 

rejstřík

žadatelé a orgány kontroly a 

dozoru - příslušné orgány 

veřejné správy

NE 3

31 Spisová služba 
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

adresní a identifikační údaje

kontaktní údaje
NE

subjekt údajů

ZR

AIS EO

veřejné rejstříky

dodavatel systému spisové 

služby
NE 5



32
Materiály pro jednání 

zastupitelstva a rady 

města

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
128/2000 Sb., o obcích

adresní a identifikační údaje

kontaktní údaje

údaje o majetkových poměrech

popisné údaje (bankovní spojení)

údaje o rodinných příslušnících

NE
subjekt údajů

veřejné rejstříky

KÚKK

občané města

veřejnost

NE 5-10

33
Vydávání certifikátů -

elektronických podpisů

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce

adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů
poskytovatelé služeb 

vytvářejících důvěru pro el. 

transakce

NE 1

34
ZR / Jednotný identitní 

prostor (JIP)

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
111/2009 Sb., o základních registrech

adresní a identifikační údaje

údaje o el. certifikátech

popisné údaje (typ, funkce a správa rolí v 

OVM)

NE subjekt údajů
MVČR

SZR
NE

po dobu trvání 

PP

35 Datové schránky
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů

194/2009 Sb., vyhl. o stanovení podrobností 

užívání a provozování ISDS

111/2009 Sb., o základních registrech

adresní a identifikační údaje

kontaktní údaje
NE subjekt údajů X NE 10

36 Úřední deska
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

500/2004 Sb., správní řád

99/1963 Sb., občanský soudní řád

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (předmět zveřejnění)
NE

subjekt údajů

ZR, AIS 

veřejné rejstříky

cizí dokumenty 

doručené k vyvěšení 

dle zákona

veřejnost

občané města

účastníci řízení

orgány kontroly a dozoru

NE 1

37 Přestupky
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

251/2016 Sb., o některých přestupcích

500/2004 Sb., správní řád

adresní a identifikační údaje

údaje o osobním a rodinném stavu

adresní a identifikační údaje rodinných 

příslušníků

citlivé údaje (údaje o zdravotním stavu) 

údaje týkající se protiprávního jednání  

ANO

oznamovatel 

(zejména PČR, MP 

Sokolov, FO, školská 

zařízení)

ZR, AISEO

účastníci řízení

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné správy                                         

Policie ČR                                              

státní zastupitelství

NE 5

38
Výzvy k uhrazení určené 

částky / pokuty

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
361/2000 Sb., o silničním provozu adresní a identifikační údaje NE

Policie ČR

MP Sokolov

ZR

osoby vymezené SŘ

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné správy                                         

Policie ČR                                              

státní zastupitelství

NE 5

39
Povolení výjimek ze 

zákazů stanovených 

OZV města

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
500/2004 Sb., správní řád adresní a identifikační údaje  NE subjekt údajů

osoby vymezené SŘ

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné správy

NE 5

40
Agenda výkonu práva 

shromažďovacího

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů

oznamovatelé shromáždění a 

jejich zástupci                                        

orgány kontroly a dozoru 

příslušné orgány veřejné správy

NE 5

41 Soudní řízení

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

dle čl. 6 písm. f) ON - 

oprávěný zájem správce

128/2000 Sb., o obcích

89/2012 Sb., občanský zákoník

99/1963 Sb., občanský soudní řád

120/2001 Sb., exekuční řád

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (bankovní spojení)
NE

subjekt údajů

soud

ZR

Policie ČR

MP Sokolov

soudy

exekutorský úřad

advokátní kancelář

NE 10

42 Daňová exekuce
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
280/2009 Sb.,  daňový řád adresní a identifikační údaje NE ZR, AIS

osoby vymezené DŘ

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné správy                           

peněžní ústavy

NE 10



43
Agenda živnostenského 

úřadu

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

455/1991 Sb., živnostenský zákon

570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (odborná způsobilost, 

vzdělání, praxe)

citlivé údaje (zdravotní stav, výpis z RT)

ANO

subjekt údajů

ZR, AIS

veřejné rejstříky

KN

jiné orgány veřejné správy 

(finanční úřady, správa 

sociálního zabezpečení, 

zdravotní pojišťovny)

NE 5-10

44
Evidence zemědělských 

podnikatelů

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
252/1997 Sb., o zemědělství adresní a identifikační údaje NE

subjekt údajů

ZR, AIS
X NE 10

45
Kontrolní činnost 

živnostenského úřadu

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

455/1991 Sb., živnostenský zákon

570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

255/2012 Sb., kontrolní řád

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

353/2003 Sb., o spotřebních daních

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

adresní a identifikační údaje NE
ZR

agendový IS

jiné věcně příslušné orgány 

veřejné správy 
NE 10

46 Zprávy o pověsti
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

99/1963 Sb., občanský soudní řád

273/2008 Sb., o Policii ČR

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje (údaje týkající se protiprávního 

jednání)

ANO

Policie ČR

MP Sokolov

Evidence přestupků  

ZR

soudy,                                         

Policie ČR

státní zastupitelství

další dožadující orgán

NE 5

47

Zápis městem 

zakládaných nebo 

zřizovaných PO městem 

do veřejného rejstříku

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

89/2012 Sb., občanský zákoník

90/2012 Sb., o obchodních korporacích

304/2013 Sb.,  veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob

adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů veřejné rejstříky NE X

48
Evidence zřizovacích a 

zakladatelských 

dokumentů PO

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
128/2000 Sb., o obcích adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů soud - veřejný rejstřík NE 10

49 Veřejné zakázky
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely 

ZZVZ

340/2015 Sb., o registru smluv

89/2012 Sb., občanský zákoník

adresní a identifikační údaje

kontaktní údaje

popisné údaje (údaje o vzdělání, praxi, odb. 

způsobilosti, bankovní spojení)

citlivé údaje (výpis z RT)

ANO

subjekt údajů

ZR, AIS

veřejné rejstříky

MMR (správce profilu 

zadavatele)

ÚOHS, NKÚ

soudy

poskytovatelé dotací

hodnotící komise

administrátor VZ

NE 10

50 Zápis údajů do RÚIAN
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

111/2009 Sb., o základních registrech

183/2006 Sb., stavební zákon
adresní a identifikační údaje NE KN X NE

51 Agenda dotací

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

adresní a identifikační údaje

kontaktní údaje

popisné údaje (bankovní účet)

NE subjekt údajů poskytovatel dotace NE 10

52
Dodavatelsko-

odběratelské vztahy

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

89/2012 Sb., občanský zákoník

128/2000 Sb., o obcích

134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek

adresní a identifikační údaje

kontaktní údaje

popisné údaje (bankovní účet)

NE subjekt údajů

KÚ KK

poskytovatelé dotací

soudy

advokátní kancelář

NE 10

53 Občanské průkazy
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

328/1999 Sb., o občanských průkazech

634/2004 Sb., o správních poplatcích

500/2004 Sb., správní řád

adresní a identifikační údaje

údaje o osobním a rodinném stavu 

adresné a identifikační údaje rodinných 

příslušníků

citlivé údaje: biometrické údaje

ANO

subjekt údajů

AISEO

AISOP

Ministerstvo vnitra ČR

KÚKK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

účastník správního řízení

ANO 20

54 Cestovní doklady
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

329/1999 Sb., o cestovních dokladech

634/2004 Sb., o správních poplatcích

500/2004 Sb., správní řád

adresní a identifikační údaje

údaje o osobním a rodinném stavu 

adresné a identifikační údaje rodinných 

příslušníků

citlivé údaje: biometrické údaje

ANO

subjekt údajů

AISEO

AISCD

Ministerstvo vnitra ČR

KÚKK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

účastník správního řízení

ANO 15



55 Evidence obyvatel
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech

adresní a identifikační údaje

údaje o osobním a rodinném stavu 

adresné a identifikační údaje rodinných 

příslušníků

NE

subjekt údajů

ZR

AISEO

KN

veřejné rejstříky

Ministerstvo vnitra ČR

Min. zahraničních věcí

KÚKK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

účastník správního řízení

NE 5-100

56 Matriční agenda
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

207/2001 Sb., kt. se provádí z. o matrikách

89/2012 Sb., občanský zákoník

adresní a identifikační údaje

údaje o osobním a rodinném stavu 

adresné a identifikační údaje rodinných 

příslušníků

NE

subjekt údajů

AISEO

soudy

zdravotnické 

zařízení

pohřební služba

zdravotní pojišťovna

OSSZ

cizinecká policie

Ministerstvo vnitra ČR

KÚKK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

účastník správního řízení

ANO 100

57 Změna jména a příjmení
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

adresné a identifikační údaje

údaje o osobním a rodinném stavu
NE subjekt údajů

KÚKK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

účastník správního řízení

NE 30

58 Určování otcovství
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

89/2012 Sb., občanský zákoník

186/2013 Sb., o státním občanství
adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů

žadatelé o doručení k příslušné 

matrice (dle narození dítěte)
NE 1

59
Ověřování způsobilosti 

úředníka k provádění 

legalizace a vidimace

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie 

s listinou a o ověřování pravosti podpisu

jméno, příjmení

datum a místo narození

adresa trvalého pobytu

NE subjekt údajů
MVČR

příslušný zaměstnavatel
NE 3

60 Seznamy voličů
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

247/1995 Sb., o volbách do PČR

275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky

62/2003 Sb., o volbách do EP

adresní a identifikační údaje

údaje o osobním stavu

citlivé údaje (údaj o omezení svéprávnosti, 

údaj o výkonu trestu)

ANO AISEO
MVČR

Okrskové volební komise
NE 5

61 Voličské průkazy
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky

62/2003 Sb., o volbách do EP

247/1995 Sb., o volbách do PČR

130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů X NE 5

62
Dodavatelsko-

odběratelské vztahy

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

89/2012 Sb., občanský zákoník

128/2000 Sb., o obcích

134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek

340/2015 Sb., o registru smluv

adresní a identifikační údaje

kontaktní údaje

popisné údaje (bankovní účet)

NE
subjekt údajů

veřejné rejstříky

KÚ KK

poskytovatelé dotací

soudy

advokátní kancelář

NE 10

63 Pojistné události

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

dle čl. 6 písm. f) ON - 

oprávněné zájmy správce

128/2000 Sb., o obcích

37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

89/2012 Sb., občanský zákoník

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (fotodokumentace)

citlivé údaje (údaje o zdravotním stavu)

ANO subjekt údajů
pojišťovna

pojišťovací makléř
NE 10



64
Pronájem městských 

bytů

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

128/2000 Sb., o obcích

89/2012 Sb., občanský zákoník

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (bankovní spojení)
NE subjekt údajů

Sokolovská bytová s.r.o.

soudy

advokátní kancelář

NE 5-10

65
Smlouvy, kterými se 

disponuje s majetkem 

města

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

128/2000 Sb., o obcích

89/2012 Sb., občanský zákoník

183/2006 Sb., stavební zákon

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (bankovní spojení)
NE subjekt údajů

FÚ, KN

KÚKK

soudy

advokátní kancelář

NE 5-10

66 Pronájmy nemovitostí
dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

128/2000 Sb., o obcích

89/2012 Sb., občanský zákoník

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (bankovní spojení)
NE subjekt údajů

KÚ KK

soudy

advokátní kancelář

NE 5-10

67 Souhlas pro ÚP ČR 
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

111/2006 Sb., o pomoci v hmoutné nouzi

128/2000 Sb., o obcích

500/2004 Sb., správní řád

adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů Úřad práce NE 5

68
Vyhrazená parkovací 

místa pro držitele 

průkazu ZTP a ZTP/P

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

adresní a identifikační údaje

RZ automobilu, 

citlivé údaje (údaje o zdravotním stavu, 

rozhodnutí o přidělení nebo prodloužení 

mimořádných výhod)

ANO
subjekt údajů

AIS

rada města

fyzické osoby jako dotčené osoby 

a jejich zástupci

orgány kontroly a dozoru

NE 5

69
Souhlas s užíváním 

veřejného prostranství

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

565/1990 Sb. o místních poplatcích

183/2006 Sb., stavební zákon

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (bankovní spojení)
NE subjekt údajů

fyzické a právnické osoby, jako 

dotčené osoby

oznamovatelé shromáždění

orgány kontroly a dozoru

NE 5

70
Poskytování součinnosti 

KN

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

256/2013 Sb., katastrální zákon

183/2006 Sb., stavební zákon
adresní a identifikační údaje

subjekt údajů

KN

KN

FO a PO, jako dotčené osoby

dotčený správní úřad

NE X

71
Podněty ke kácení 

dřevin na pozemcích 

města 

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

89/2012 Sb., občanský zákoník

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů X NE 5

72
Podněty k vybudování či 

rozšíření dětských hřišť

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

89/2012 Sb., občanský zákoník

183/2006 Sb., stavební zákon

adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů X NE 5

73 Pracovní úrazy
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

262/2006 Sb., zákoník práce

251/2005 Sb., zákon o inspekci práce

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

586/1992 Sb., o daních z příjmů

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (okolnosti úrazu, bankovní 

spojení)

citlivé údaje (údaje o zdravotním stavu)

ANO subjekt údajů

Inspektorát práce Plzeň

Česká pojišťovna

Policie ČR

příslušná smluvní zdravotní 

pojišťovna dotčeného 

zaměstnance

orgány kontroly a dozoru

NE 10

74 Stavební úřad
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

183/2006 Sb., stavební zákon

500/2004 Sb., správní řád

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

adresní a identifikační údaje NE

subjekt údajů

ZR, KN

veřejné rejstříky

MMR, KÚKK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

účastník správního řízení

NE 5-20

75 Speciální stavební úřad
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

183/2006 Sb., stavební zákon

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

500/2004 Sb., správní řád

adresní a identifikační údaje NE
subjekt údajů

ZR, KN

KÚKK

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

účastník správního řízení

NE 5-20

76 Památková péče
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

20/1987, o státní památkové péči

500/2004 Sb., správní řád

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

adresní a identifikační údaje NE
subjekt údajů

ZR, KN

MK, KÚ KK

Památková inspekce

další subjekty v rozsahu 

stanoveném zvláštním právním 

předpisem (OVM, FO, PO)

NE 5-30



77
Parkovací průkazy pro 

osoby se zdravotním  

postižením

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích

290/2011 Sb., vyhláška, kt. se provádějí pravidla 

provozu na poz. Komunikacích

500/2004 Sb., správní řád

adresní a identifikační údaje

administrativní údaje (údaje o průkazu ZTP)
ANO subjekt údajů X NE 5

78
Přidělení 

nízkonákladového bytu 

pro seniory

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy
128/2000 Sb., o obcích

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (údaje o příjmu, dosadavní 

bydlení)

citlivé údaje (zdravotní stav)

identifikační údaje o jiných osobách 

(spolubydlící)

ANO subjekt údajů opatrovník NE 5

79 Sociální pohřby                                             
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
256/2001 Sb., o pohřebnictví

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje: údaje o zdravotním stavu
NE

zdravotnické 

zařízení
pohřební služba NE 5

80 Služba Senior Expres
dle čl. 6 písm. e) ON - veřejný 

zájem
128/00 Sb., o obcích

jméno, příjmení, adresa bydliště, datum 

narození, informace o průkazu ZTP, 

fotografie

ANO subjekt údajů X NE 5

81
Evidence a distribuce 

tiskopisů na omamné a 

psychotropní látky 

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

167/1998 Sb., o návykových látkách

54/2008 Sb., vyhl. o způsobu předepisování 

léčivých přípravků                      

adresní a identifikační údaje

administrativní údaje (č. rozhodnutí o 

udělení oprávnění k poskytování 

zdravotnických služeb)

NE subjekt údajů KÚ KK NE 5

82
Sociální kurátor pro 

dospělé

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

108/2006 Sb., o sociálních službách

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

169/99 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

293/1993 Sb., o výkonu vazby

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (popis životní situace)

citlivé údaje (zdravotní stav, údaje týkající se 

rozsudků v trestních věcech a trestných činů)

údaje o jiné osobě (adresní a identifiační 

údaje např. člena rodiny, pečující osoby 

apod.)

ANO

subjekt údajů

zdravotnické 

zařízení

zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy

Vězeňská služba ČR

Probační a mediační služba ČR

Policie ČR, soudy

Vězeňská služba ČR

Úřad práce, KÚKK, OSSZ

neziskové organizace

NE 5

83 Výkon sociální práce
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

108/2006 Sb., o sociálních službách

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (popis životní situace)

citlivé údaje (zdravotní stav)

údaje o jiné osobě (adresní a identifiační 

údaje např. člena rodiny, pečující osoby 

apod.)

ANO

subjekt údajů

zdravotnické 

zařízení

MPSV

ÚP, KÚKK

soudy

orgány činné v trestním řízení

Vězeňská služba ČR

Probační a mediační služba ČR

neziskové organizace

NE 5

84

Zastoupení při 

uzavírání smlouvy o 

poskytování sociální 

služby

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

§ 91a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů    

adresní a identifikační  údaje

citlivé údaje (zdravotní stav)
ANO subjekt údajů

zdravotnické zařízení

pobytové zařízení sociálních 

služeb

NE 10

85
Pořádání výchovně 

rekreačních táborů

dle čl. 6 písm. e) ON - veřejný 

zájem
359/1999 Sb., o SPOD adresní a identifikační údaje NE

subjekt údajů a jeho 

zákonný zástupce či 

opatrovník

smluvní pojišťovna NE 10

86 Kluby seniorů
dle čl. 6 písm. e) ON - veřejný 

zájem
128/2000 Sb., o obcích adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů správci klubů NE 5

87
Evidence 

bezpříspěvkových 

dárců krve

dle čl. 6 písm. e) ON - veřejný 

zájem
128/2000 Sb., o obcích adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů

provozovatel MHD

ČČK
NE 5

88
Poskytování informací o 

životním prostředí 

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí
adresní a identifikační údaje NE

subjekt údajů

ZR
KÚ KK NE 5

89
Ochrana zvířat proti 

týrání

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

500/2004 Sb., správní řád

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

adresní a identifikační údaje NE
subjekt údajů

ZR, KN

KÚKK

Krajská veterinární správa

Policie ČR

soudy

NE 5

90 Rybářství
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

99/2004 Sb., o rybářství

500/2004 Sb., správní řád

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje (výpisy a opisy z RT)
ANO

subjekt údajů

ZR, rejstřík trestů

pověřené obecní úřady, krajský 

úřad, Policie ČR, soudy
NE 0-5



91 Lesní hospodářství
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

289/1995 Sb., o lesích

149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 

materiálem lesních dřevin

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje (výpisy a opisy z RT)
ANO

subjekt údajů

ZR

Mze, ČIŽP

KÚ KK, celní úřad, 

Ústav pro hospodářskou úpravu 

lesů, 

Policie ČR, soudy

NE 5-10

92 Myslivost
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
449/2001 Sb., o myslivosti

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje (výpisy a opisy z RT)
ANO

subjekt údajů

ZR, KN

krajský úřad, vlastníci a uživatelé 

honiteb, Policie ČR, soudy
NE 10

93
Ochrana přírody a 

krajiny

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

500/2004 Sb., správní řád

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje (výpisy a opisy z RT)
ANO

subjekt údajů

ZR, KN

krajský úřad, Česká inspekce 

životního prostředí, pověřené 

obecní úřady, Agentura ochrany 

přírody  a krajiny, Policie ČR, 

soudy

NE 5

94 Vodní hospodářství
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

254/2001 Sb., o vodách

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

183/2006 Sb., stavební zákon

500/2004 Sb., správní řád

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

adresní a identifikační údaje NE

subjekt údajů

ZR

KN

Mze, KÚKK, ČIŽP

správci vodních toků a povodí

Policie ČR, HZS KVK

soudy

členové PK

NE 5-20

95 Odpadové hospodářství
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

185/2001 Sb., o odpadech

500/2004 Sb., správní řád

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

adresní a identifikační údaje NE
subjekt údajů

ZR, ISPOP

MŽP, KÚ KK, ČIŽP

Policie ČR, soudy

CENIA

NE 1-5

96 Ochrana ovzduší
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

500/2004 Sb., správní řád

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

adresní a identifikační údaje NE
subjekt údajů

ZR, KN

KÚKK

ČIŽP

Policie ČR

soudy

NE 5

97 Ochrana ZPF
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu

183/2006 Sb., stavební zákon

500/2004 Sb., správní řád

250/2016 Sb., o odp. za přestupky

adresní a identifikační údaje

údaje o vlastnictví nemovitosti
NE

subjekt údajů

ZR, KN

MŽP, ČIŽP

KÚ KK

Policie ČR, soudy

Celní úřad

NE 15

98 Rostlinolékařská péče
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

327/2012 Sb., vyhláška k ochraně živočichů při 

použití přípravků na ochranu rostlin

adresní a identifikační údaje NE
subjekt údajů

ZR, KN

KÚ KK

Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský

ošetřovatelé porostů a uživatelé 

pozemků, na kterých jsou 

hlášena stanoviště včelstev

NE 5

99 Dílčí plán obrany ORP
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
222/1999 Sb., zákon o zajišťování obrany ČR adresní a identifikační údaje NE ZR, subjekt údajů Krajské vojenské velitelství KK NE ?

100
Zproštění výkonu 

mimořádné služby

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
585/2004 Sb., o branné povinnosti

adresní a identifikační údaje

pracovní pozice u zaměstnavatele
NE ZR Krajské voj. velitelství KK NE X

101 Obrana - odvodní řízení  
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
585/2004 Sb., o branné povinnosti adresní a identifikační údaje NE ZR

KÚ KK                                      

Krajské vojenské velitelství KK
NE X

102

Krizové řízení / 

Evidence údajů o 

přechodných změnách 

pobytů osob

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
240/2000 Sb., krizový zákon        adresní a identifikační údaje NE

subjekt údajů

ZR

MV ČR

HZS KK
NE X

103
Krizové řízení/ 

Evidence členů orgánů 

KŘ

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
240/2000 Sb., krizový zákon        

adresní a identifikační údaje

údaje o zaměstnavateli
NE subjekt údajů

HZS KK

Policie ČR
NE X

104
Krizové řízení / Zvláštní 

skutečnosti

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti
240/2000 Sb., krizový zákon        adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů

pouze FO určené ke styku se 

zvláštními skutečnostmi
NE X



105
Hospodářská opatření 

pro krizové stavy 

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy
adresní a identifikační údaje NE

subjekt údajů

ZR

KÚ KK

Správa státních hmotných rezerv
NE X

106
Ochrana utajovaných 

informací – stupeň 

utajení „VYHRAZENÉ“.

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 

o bezpečnostní způsobilosti

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje (výpisy z RT)
ANO subjekt údajů

bezpečnostní ředitel

poučené osoby dle zákona č. 

412/2005 Sb.

NBÚ

NE X

107
Informativní a varovné 

SMS zprávy občanům
dle čl. 6 písm. a) ON - souhlas X jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo NE subjekt údajů X NE X

108

Veřejnosprávní 

kontroly  (příspěvkové 

organizace a žadatelé o 

dotace)

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

320/2001 Sb., o finanční kontrole 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

255/2012 Sb., kontrolní řád

adresní a identifikační údaje

další údaje vztahující se k předmětu kontroly
NE

subjekt údajů

veřejné rejstříky

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

NE 10

109 Interní audit
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

320/2001 Sb., o finanční kontrole

255/2012 Sb., kontrolní řád

adresní a identifikační údaje

další údaje vztahující se k předmětu kontroly
NE

odbory městského 

úřadu
X NE 10

110 Petice
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

85/1990 Sb., o právu petičním  

adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení, adresa

jiné osobní údaje: pokud je petenti uvedou

NE subjekt údajů

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

NE 10

111 Stížnosti
dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

500/2004 Sb., správní řád

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (okolnosti podané stížnosti)
NE

subjekt údajů

stěžovatel

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

NE 5

112
Podněty a oznámení 

občanů

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

128/2000 Sb., o obcích

500/2004 Sb., správní řád
adresní a identifikační údaje NE subjekt údajů

subjekty v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem 

(OVM, FO, PO)

NE 5

113
Výběrová řízení na 

obsazení pracovních 

míst na MěÚ 

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

dle čl. 6 písm. f) ON - 

oprávněné zájmy správce

262/2006 Sb., zákoník práce

312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

451/1991 Sb., o stanovení některých předpokladů 

pro výkon funkcí ve státních orgánech

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (vzdělání, znalost CJ, odb. 

znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání)

citlivé údaje (výpis z RT)

ANO subjekt údajů členové výběrových komisí NE 5

114
Personální agenda - 

zaměstnanci MěÚ a 

jejich odměňování 

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

262/2006 Sb., zákoník práce

312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

341/2017 Sb., nařízení o platových poměrech 

zaměstnanců ve veř. správě

222/2010 Sb., o katalogu prací

451/1991 Sb., o stanovení některých předpokladů 

pro výkon fcí ve st. orgánech

435/2004 Sb., o zaměstnanosti

89/1995 Sb., o státní statistické službě

373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

79/2013 Sb., vyhl. o pracovnělékařských službách

adresní a identifikační údaje

údaje o osobním a rodinném stavu

identifikační a adresní údaje rodinných 

příslušníků

popisné údaje (zejm. vzdělání, znalosti a 

dovednosti, předchozí zaměstnání, plat, 

bankovní spojení)

citlivé údaje (údaje o zdravotním stavu, výpis 

z RT)

ANO subjekt údajů

úřad práce

zdravotní pojišťovny

ČSSZ

NE 5-50

115
Personální agenda  - 

dohody (DPP, DPČ)

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

262/2006 Sb., zákoník práce

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje (údaje o zdravotním stavu)

majetkové údaje (výše odměny)

ANO zaměstnanci

úřad práce

zdravotní pojišťovny

ČSSZ

NE 10



116
Personální agenda 

uvolněných členů ZM

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

262/2006 Sb., zákoník práce

89/1995 Sb., o státní statistické službě

128/2000 Sb., o obcích

318/2017 Sb., nařízení o výši odměn členů 

zastupitelstev ÚSC

adresní a identifikační údaje

údaje o osobním a rodinném stavu

identifikační a adresní údaje rodinných 

příslušníků

popisné údaje (předchozí zaměstnání, 

zdravotní pojišťovna, bankovní spojení)

majetkové údaje (odměna za výkon funkce)

citlivé údaje (politická příslušnost, údaje o 

zdravotním stavu)

ANO subjekt údajů

úřad práce

zdravotní pojišťovny

ČSSZ

NE 5-30

117
Evidence neuvolněných 

členů ZM 

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

89/1995 Sb., o státní statistické službě

128/2000 Sb., o obcích

318/2017 Sb., nařízení o výši odměn členů 

zastupitelstev ÚSC

adresní a identifikační údaje

majetkové údaje (odměna za výkon funkce)

citlivé údaje (politická příslušnost)

ANO subjekt údajů
zdravotní pojišťovny

ČSSZ
NE 5-15

118
Evidence oznámení o 

střetu zájmů

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

159/2006 Sb., o střetu zájmů

79/2017 Sb., vyhláška o stanovení struktury a 

formátu oznámení

adresní a identifikační údaje

popisné (údaje o funkci)

majetkové údaje (údaje o podnikání, 

majetkových poměrech, příjmech, 

majetkových účastech, nemovitostech, aj.)

NE subjekt údajů

Min. spravedlnosti

veřejnost (občan nahlížející do 

registru)

žadatelé o informace

NE 10

119
Vzdělávání 

zaměstnanců  a 

zastupitelů

dle čl. 6 písm. c) ON - splnění 

právní povinnosti

262/2006 Sb., zákoník práce

312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

304/2012 Sb., vyhl. o uznání rovnocennosti 

vzdělání úředníka ÚSC

512/2002 Sb., vyhl. o ZOZ úředníků ÚSC

172/2017 Sb., vyhl. o podrobnostech provádění 

ZOZ 

adresní a identifikační údaje

popisné údaje (znalost cizích jazyků)
NE zaměstnanci vzdělávací zařízení NE 10

120 Odborná praxe studentů
dle čl. 6 písm. b) ON - plnění 

smlouvy

13/2005 Sb., vyhl. MŠMT

89/2012 Sb., občanský zákoník
jméno, příjmení, datum narození, adresa NE subjekt údajů X NE 5

Použité zkratky:

AIS CD Agendový informační systém cestovních dokladů

AIS EO Agendový informační systém evidence obyvatel

AIS OP Agendový informační systém občanských průkazů

CENIA česká informační agentura životního prostředí

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

FO fyzická osoba

ISVS informační systém veřejné správy

MK Ministerstvo kultury

MV Ministerstvo vnitra

ON obecné nařízení GDPR

OÚ osobní údaj/obecní úřad

OVK okrsková volební komise

OVM orgán veřejné moci

P.O. příspěvková organizace

PK povodňová komise

PO právnická osoba

RT rejstřík trestů

SPOD sociálně právní ochrana dětí

SSP spisový a skartační plán

SZR správa základních registrů

ÚMPOD Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

ÚSC územní samosprávný celek

ZR základní registry


