
Evidence obyvatel Volby Vidimace Legalizace Kronika Školení BOZP, PO Cestovní náhrady

Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce

Účel zpracování Evidence obyvatel Oveřeování listin Ověřování podpisů Uzavírání smluv Školení BOZP,PO

obyvatelé obce Jubilanti Voliči Žadatalé o ověření Žadatalé o ověření Občané Občané zaměstnanci úřadu zaměstnanci úřadu zaměstnanci úřadu

Kategorie osobních údajů x jmenné, adresní jmenné, adresní jmenné

určení zaměstnanci určení zaměstnanci kronikář

Doba uchování osobních údajů 50 let 10 let 1 rok 10 trvale 5 let 5 let 5 let 5 let

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

c e e c c c e c c b c c c

zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný

x x x x X x X x X X x X X

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Pojmenování a popis agendy / parametr 
zpracování Osobních údajů 

Vítání občánků, 
pamětní kniha

Blahopřání k 
významným 

jubileům

Místní poplatky-psi, 
odpady

Hřbitovní 
poplatky,evidence 

hrobových míst

Smlouvy - nákup, 
prodej, směna, 
věcná břemena

Mzdová a 
personální agenda

Jsem správcem nebo  zpracovatelem? 
Pokud zpracovatelem - pro jakého 

správce? (konkrétní označení)

Organizace vítání 
občánků a vedení 

pamětní knihy vítání

Blahopřání 
jubilantům

Vedení volebních 
seznamů

Vedení obecní 
kroniky

místní poplatky - 
odpady a psi

Evidence hrobových 
míst a hřbitovních 

poplatků

Mzdová a personální 
agenda

Evdence cestovních 
náhrad

Kategorie subjektu údajů (fyzických 
osob, jichž se údaje týkají)

nově narozené  děti - 
občané obce

Majitelé hrobových 
míst

Fyzické osoby se 
smluvním vztahem s 

OÚ/obcí

jméno, příjmení + za 
svobodna, datum 
narození, místo 
narození, okres 

narození, RČ, stav, 
adresné, rodinné 

vztahy, datová 
schránka, telefon

pamětní kniha: 
jmenné, datum 
narození, jména 
rodičů, adresní

jmenné, adresní, 
datum narození

jmenné, adresní, 
datum narození

adresní, jmenné, 
datum narození, 

místo narození, druh 
a číslo dokladu

jmenné, adresní, 
tel.číslo, datum 

narození

jmenné, adresní, 
datum narození

jmenné, adresní, 
datum narození, 

kontakty, zdravotní 
způsobilost

jmenné, adresní, 
kontaktní,

Příjemce osobních údajů nebo kategorie 
příjemců

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, volební 

komise

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, externí 
zpracovatel

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, externí 
zpracovatel

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

5 let (seznamy), 10 let 
zápisy o výsledku 

hlasování

10 let od uzavření 
knihy

10 let od uzavření 
knihy

50 let - osobní spisy, 
10 let - nemocenské , 
sociální a zdravotní 

pojištění, kvalifkace a 
vzdělávání, 5 let - 

DPP, DPČ, mzdové 
lístky, výplatní listiny, 

evidence pracovní 
doby

5 let (není stanoveno 
předpisem)

Předávají se  osobní údaje mimo EU? 
Pokud ano, podrobnosti o předání

Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 
ON:

a) souhlas
b) plnění smlouvy

c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně 

důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve 

veřejném zájmu či při výkonu veřejné 
moci na základě pověření

f) oprávněný zájem příslušného správce 
či třetí strany

Právní základ pro zpracování (pro případ 
titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v 

případě písm. f) oprávněné zájmy 
správce nebo třetí strany  

§3 zák. č. 133/200 
Sb., O evidenci 

obyvatel

§36a zákona č. 
128/2000 Sb.

§4 a §5 zák. č. 
133/2000 Sb., o 

evidenci obyvatel a 
rodných číslech a o 
změně některých 

zákonů a §36a 
zákona č. 128/2000 

Sb.

zák. č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta 
republiky, zák. č. 
491/2001 Sb., o 

volbách do 
zastupitelstev obcí,  
zák. č. 130/2000 Sb., 

o volbách do 
zastupitelstev krajů,  
zák. č. 247/1995 Sb., 

o volbách do 
Parlamentu České 

republiky

§18a,b,c,d zák. č. 
21/2006 Sb., o 

ověřování

§18a,b,c,d zák. č. 
21/2006 Sb., o 

ověřování

zák. č. 132/2006 Sb., 
Zákon o kronikách 

obcí

§16 zák. č. 565/1990 
Sb., Zákon České 
národní rady o 

místních poplatcích

§21 zák. č. 256/2001 
Sb., Zákon o 

pohřebnictví a o 
změně některých 

zákonů

Není třeba vyplnit 
buňku.

zák.č. 262/2006. Sb., 
Zákoník práce

zák. č. 262/2006 Sb., 
Zákoník práce

zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví

Zda poskytování osobních údajů je 
zákonným či smluvním požadavkem, 
zda subjekt údajů má povinnost OÚ 
poskytnout + důsledky neposkytnutí

Pokud se údaje nezískaly od subjektu 
údajů a jejich získání není uloženo 

zákonem, jaký je zdroj osobních údajů?

Zda dochází k automatizovanému 
rozhodování, včetně proflování, pokud 

ano, informace o tom



Obchodní smlouvy Darovací smlouvy Územní plán Správní řízení Žádosti a stížnosti Evidence včelstev

Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce

obchodní smlouvy Darovací smlouvy Územní plán Správní řízení Žádosti a stížnosti Evidence včelstev

starosta, účetní Majitelé nemovitostí Majitelé nemovitostí Majitelé nemovitostí Občané obce Žadatelé Čtenáři Včelaři na území obce

jmenné,adresní

knihovnice

5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 10 let 5 let 5 let 5 le 5 let 5 let 5 let 5 let

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

f f c b b c c c c c e c c c c

NE NE zákonný smluvní smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný

X X X X X X X X X X X X X X X

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Evidence 
certifkátů, 

elektronických 
podpisů

Správa sítě a 
přístupových hesel 

a oprávnění

Veřejné zakázky a 
výběrová řízení

Přidělení čísla 
popisného

Archivace stavební 
dokumentace, 
stavební řízení-
vyjadřování ke 

stavbě

Povolení kácení 
dřevin mimo les

Informace 
poskytované 

soudům, notářům, 
policii

Informace 
poskytované podle 

§106

Knihovna-evidence 
čtenářů

evidence certifkátů, 
elektronických 

podpisů

správa sítě, 
přístupových hesel a 

oprávnění

Veřejné zakázky a 
výběrová řízení

Přidělení čísla 
popisného

Archivace stavební 
dokumentace, 
stavební řízení-

vyjadřování se ke 
stavbě

Povolení kácení 
dřevin mimo les

Informace 
poskytované 

soudům, notářům, 
policii

Informace 
poskytované podle 

§106

Knihovna-evidence 
čtenářů

starosta, účetní, 
místostarosta, IT 

specialista

Účastníci výběrových 
řízení a veřejných 

zakázek

Fyzické osoby se 
smluvním vztahem s 

OÚ/obcí

Fyzické osoby se 
smluvním vztahem s 

OÚ/obcí

Účastníci správního 
řízení

Účastníci správního 
řízení

Žadatelé a 
stěžovatelé

jmenné, adresní, 
rodné číslo

jmenné, adresní, 
kontakty, datum 

narození, rodné číslo, 
doklad totožnosti

jmenné, adresní, 
kontakty, IČO

jmenné, adresní, 
kontakty, IČO,DIČ, 

číslo účtu

jmenné, adresní, 
kontakty, datum 

narození, IČO

jmenné,adresní, 
kontakty, datum 

narození

jmenné, adresní, 
kontakty, datum 

narození

jmenné, adresní 
kontakty, datum 

narození

jmenné, adresní, 
kontakty

jmenné, adresní, 
kontakty

jmenné, 
adresní,kontaktní

jmenné, adresní, 
kontaktní

jmenné, adresní, 
kontaktní

jmenné, adresní, 
kontaktní

určení zaměstnanci, 
starosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, 
zastupitelstvo

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, 
zastupitelstvo

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, 
zastupitelstvo

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, 
zastupitelstvo

zaměstnanci obce, 
občané, lidé,úřady

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, 
zastupitelstvo

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

Zákon č. 297/2016 
Sb.Zákon o službách 
vytvářejících důvěru 

pro elektronické 
transakce

Není třeba vyplnit 
buňku.

zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání 

veřejných zakázek

Není třeba vyplnit 
buňku.

Není třeba vyplnit 
buňku.

§31a zák. č. 128/2000 
Sb.

Zákon o obcích 
(obecní zřízení)

vyhláška č. 499/2006 
Sb.

zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování 

a stavebním řádu

§18 zákona č. 
500/2004 Sb., Správní 

řád

§18 zákona č. 
500/2004 Sb., Správní 

řád, Zákon č. 
114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a 
krajiny a Vyhláška 

MŽP ČR 395/1992 Sb.

Zákon č. 128/2000 
Sb.

Zákon o obcích 
(obecní zřízení)

§7 zákona č. 
141/1961 Sb., trestní 
řád, §1 nařízení vlády 

č. 364/1999 Sb.

§14 zák. č. 106/1999 
Sb.

Zákon o svobodném 
přístupu k 

informacím

§4 zák. č. 257/2001 
Sb.,

Zákon o knihovnách 
a podmínkách 
provozování 

veřejných 
knihovnických a 

informačních služeb 
(knihovní zákon)

§51 zák. č. 326/2004 
Sb.

Zákon o 
rostlinolékařské péči 
a o změně některých 
souvisejících zákonů



CzechPoint Audity, kontroly Obchodní smlouvy

Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce

CzechPoint Audity, kontroly Mzdové podklady Obchodní smlouvy

ředitel školy Žadatelé zaměstnanci obce/OÚ Žadatelé o službu Korespondenti Občané obce

jmenné, adresní

5 let 5 let do trvání souhlasu 1 rok 5 let 5 let 5 let 10 let

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

c c c c a c b c c c

zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný

X x X X X X X X X X

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Výběrová řízení na 
zaměstnance, 
ředitele školy

Mzdové podklady-
docházka,výplatnic

e, zdravotní 
dokumentace,dovol

enky

SMS systém pro 
občany obce

Seznam dětí pro 
zápisy do MŠ a ZŠ

Datové schránky, e-
maily

účetní doklady-
prvotní doklady 

vstupující do 
účetnictví

Zápisy a usnesení 
zastupitelstva

Výběrová řízení na 
zaměstnance, 
ředitele školy

SMS systém pro 
občany

Seznam dětí pro 
zápisy do MŠ a ZŠ

Datové schránky, e-
maily

účetní doklady-
prvotní doklady 

vstupující do 
účetnictví

Usnesení z jednání 
zastupitelstva

starosta, 
místostarosta, účetní, 

zastupitelstvo

Děti v budoucnu 
navětěvující MŠ a ZŠ

Fyzické osoby se 
smluvním vztahem s 

OÚ/obcí

Fyzické osoby s 
platebním stYkem s 

oBcí/OÚ

jmenné, adresní, 
kontaktní, datum 

narození

jmenné,adresní, 
datum narození, typ 

a číslo dokladu 
totožnosti, rodné 

číslo,stav,místo, okres 
narození, státní 

příslušnost

jmenné,adresní, 
kontakty,IČO

jmenné adresní, 
kontaktní

jmenné, adresní, věk, 
datum narození

jmenné, adresní, 
kontaktní, IČO, číslo 

účtu

jmenné, kontaktní, 
adresní

jmenné, adresní, 
kontaktní, IČO

jmenné, adresní, 
kontaktní,IČO

starosta, 
místostarosta, účetní, 

zastupitelstvo

určení zaměstnanci, 
starosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, 
zatupitelstvo

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, 
zatupitelstvo

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, 
zatupitelstvo

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, 
zatupitelstvo

určení zaměstnanci, 
starosta, 

místostarosta, 
veřejnost

dle archivační 
směrnice

§8 zák. č. 561/2004 
Sb.,

Zákon o předškolním, 
základním, středním, 
vyšším odborném a 

jiném vzdělávání 
(školský zákon)

§9b zákona č. 
365/2000 Sb., o 

informačních 
systémech veřejné 

správy

§42 zákony č. 
128/2000 Sb., o 

obcích

zák.č. 262/2006. Sb., 
Zákoník práce

Není třeba vyplnit 
buňku.

§36 Zákon č. 
561/2004 Sb.

zákona o 
předškolním, 

základním, středním, 
vyšším odborném a 

jiném vzdělávání 
(školský zákon)

Není třeba vyplnit 
buňku.

zřízení: zák. č. 
300/2008 Sb., 

uchování dokumentů 
zák. č. 499/2004 Sb., 

Zákon o archivnictví a 
spisové službě a o 
změně některých 

zákonů

§38 zák. č. 128/2000 
Sb.

Zákon o obcích 
(obecní zřízení), zák. 

č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví

§93 zák. č. 128/2000 
Sb.,

Zákon o obcích 
(obecní zřízení)


	List1

