
Přístup Účel zpracování
Právní titul pro 

zpracování
 Kategorie subjektů údajů Rozsah zpracování Kategorie příjemců

Doba uchování 
osobních údajů

Zdroje osobních údajů
Rámcové objemy 
zpracovávaných 
osobních údajů

Prostředky zpracování 
osobních údajů

Zpřístupňování 
nebo zveřejňování 

osobních údajů

Předávání 
osobních údajů 
do jiných států

Kopírování 
osobních  

dokladů (OP, CD)

Přístup do 
informačních 

systémů jiných 
správců

Starosta, 
místostarosta, 
zastupitelé, 
účetní 

Příprava a evidence podkladů a materiálů pro 
jednání orgánů obce - evidence usnesení

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 250/2000 Sb.
zákon č. 218/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

osoby obsažené v 
materiálech dotčené 
příslušnou věcí
smluvní strany
žadatelé o majetkovou 
transakci

jméno, příjmení, datum a místo 
narození, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliště, adresa pro 
doručování, číslo občanského 
průkazu, zvukové záznam a 
obrazový záznam, kontaktní 
telefon, e-mail, podpis

dle charakteru příslušné věci
dle Spisového a 
skartačního plánu
min. 5 let

subjekt údajů
IS ZR
vlastní, IS KN

stovky osob

listinná a elektronická podoba 
PC pověřeného zaměstnance 
WORD
IntraDoc 

ne ne ne
Registr smluv, IS 
KN

Starosta, 
místostarosta, 
zastupitelé, 
účetní 

Stížnosti, podněty a oznámení občanů
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 500/2004 Sb.

stěžovatelé
podatelé

jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
bydliště nebo kontaktní adresa, 
jiné údaje uvedené 
podateli/stěžovateli

případně příslušný státní orgán 
nebo organizace v jejíž 
působnosti stížnost patří 

podle Spisového a 
skartačního plánu
V5

přímo od subjektu údajů stovky osob ročně
listinná podoba
elektronická podoba - MUNIS
PC pověřeného zaměstnance

ne ne ne IS ZR

Starosta, 
místostarosta, 
zastupitelé, 
účetní 

Poskytování informací podle o svobodném 
přístupu k informacím

zákon č. 106/1999 Sb.
žadatelé o poskytnutí 
informace

jméno, příjmení, datum 
narození, adresa místa trvalého 
pobytu, příp. adresa bydliště a 
adresa pro doručování, 
elektronická adresa (viz § 14 
zákona č. 106/1999 Sb.)

krajský úřad v případě odvolání
podle Spisového a 
skartačního řádu
S5

přímo od subjektů desítky ročně

listinná a elektronická podoba  
MUNIS 
PC pověřeného zaměstnance, 
WORD, PDF

ne ne ne IS ZR

Starosta, 
místostarosta, 
zastupitelé, 
účetní 

Spisová služba zákon č. 499/2004 Sb.
odesílatelé a adresáti
účastníci řízení

jméno, příjmení, datum 
narození, adresa místa trvalého 
bydliště, popř. doručovací 
adresa, adresa sídla
další údaje uvedené v 
dokumentaci

občané
organizace v rámci odpovědi

podle spisového a 
skartačního plánu
V10

přímo od subjektů nelze specifikovat

listinná a elektronická podoba  
MUNIS
PC pověřeného zaměstnance
e-spis

ne ne ne ne

Starosta, účetní
Evidence a vystavování smluv, objednávek a 
dohod (včetně dodatků) uzavřených obcí a 
spadajících do působnosti obce

zákon č. 128/2000 Sb.
oprávněný zájem správce

fyzické osoby a zástupci 
právnických osob smluvně 
vázaní s městem

jméno, příjmení, datum 
narození, adresa místa trvalého 
bydliště, číslo bankovního účtu, 
číslo OP, kontaktní telefon, e-
mail, DIČ, podpis
příp. další údaje: podle 
charakteru smluv a dohod                                

nejsou
dle Spisového a 
skartačního plánu
V5

fyzické osoby,
právnické osoby
registry, 

stovky ročně
listinná podoba
elektronická podoba  MUNIS

ne ne ne
ARES
OR
ŽR

Starosta, účetní Pracovní složka zaměstnance zákon č. 262/2006 Sb. zaměstnanci
jméno, příjmení, bydliště, 
telefon, e-mail, výše platu, 
nejvyšší dosažené vzdělání 

nejsou
po dobu 
pracovněprávního 
poměru

zaměstnanci
vlastní

desítky ročně
listinná podoba
elektronická podoba  program 
MZDY, e-mail, WORD

ne ne ne ne

Starosta, účetní Hlášení, evidence a zasílání záznamu o úrazu 
zákon č. 262/2006 Sb.
NV č. 201/2010 Sb.

zaměstnanci, svědci
jméno, příjmení, pohlaví, státní 
občanství, datum narození, 
bydliště, zdravotní stav, podpis

orgány uvedené v NV (Policie 
ČR, odborová organizace a 
zástupce pro oblast BOZP, 
Oblastní inspektorát práce, 
zdravotní pojišťovna, Česká 
pojišťovna)

dle Spisového a 
skartačního plánu 

přímo od subjektu údajů
vlastní

desítky ročně
listinná podoba - Kniha 
hlášení úrazů

ne ne ne ne

Starosta, účetní Služby Czech POINTu

zákon č. 269/1994 Sb.
zákon č. 365/2000 Sb.
zákon č. 111/2009 Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.

žadatelé

jméno, příjmení, datum a místo 
narození, RČ, adresa trvalého 
pobytu, adresa pro doručování, 
průkaz totožnosti, podpis

žadatelé, zmocněnci
dle Spisového a 
skartačního plánu - 
V10

subjekty údajů
evidence obyvatel
IS ZR

stovky osob ročně

listinná podoba (žádosti 
Rejstříku trestů)
elektronická podoba 
(CzechPOINT- kontaktní místo
 MUNIS

ne ne ne

IS ZR, CzechPOINT- 
kontaktní místo
e-spis
CP@Office- Agenda 
rejstříku trestů

Starosta, účetní, 
školený 
zastupitel

Služby vidimace, legalizace

zákon č. 21/2006 Sb.
vyhláška MV č. 36/2006 
Sb.
zákon č. 634/2004 Sb.

žadatelé, svědci
jméno, příjmení, datum a místo 
narození, RČ, adresa trvalého 
pobytu, průkaz totožnosti, podpis

žadatelé
dle Spisového a 
skartačního plánu - 
S10

subjekty údajů
evidence obyvatel
IS ZR
Vidimace a legalizace
Agenda ověřování listin a 
podpisů (vidimace a 
legalizace, mROB)

stovky osob ročně
Legalizační a vidimační kniha, 
program Legalizace a 
vidimace program  MUNIS

ne ne ne

IS ZR
Vidimace a 
legalizace
CP@Office-Agenda 
ověřování listin a 
podpisů (vidimace a 
legalizace)

Účetní
Vymáhání pohledávek a povinností v 
samostatné působnosti 

zákon č. 120/2001 Sb.
zákon č. 563/1991 Sb.
zákon č. 182/2006 Sb.

dlužníci

jméno, příjmení, adresa trvalého 
bydliště, datum narození, číslo 
bankovního účtu, DIČ, e-mail, 
podpis

finanční úřad
soud
exekutorský úřad

dle Spisového a 
skartačního plánu 
S/5

od subjektů údajů, příp.  
MUNIS, vlastní

desítky osob ročně
listinná i elektronická podoba  
MUNIS

ne ne ne ne

Starosta, 
místostarosta, 
stavební výbor

Evidence písemnosti týkající se  průběhu 
realizace staveb (např. předávací protokoly, 
prezenční listiny účastníků jednotlivých jednání, 
atd.), objednávky, dotace

zákon č. 89/2012 Sb.
oprávněný zájem správce

smluvní strany

jméno, příjmení, adresa místa 
trvalého bydliště, datum 
narození, DIČ, příp. další údaje 
dle charakteru smluv a dohod 
(telefon, e-mail, bankovní 
spojení), podpisy

nejsou
dle Spisového a 
skartačního plánu - 
V10

subjekt údajů
Registr nemovitostí

stovky ročně      
listinná a elektronická podoba,  
MUNIS, Word,

ne ne ne IS KN, ŽR, OR, IR

Starosta, 
místostarosta, 
zastupitelé, 
účetní 

Výběrová řízení a zadávací řízení dle platných 
právních předpisů a směrnice (zakázky)

zákon č. 134/2016 Sb.
vyhláška č. 168/2016 Sb.

účastník výběrového nebo 
zadávacího řízení

jméno, příjmení, bydliště nebo 
sídlo, číslo bankovního účtu, e-
mail, telefon, DIČ, podpis

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže
poskytovatelé dotací

po dobu 
stanovenou 
zákonem nebo 
podmínkami 
poskytovatele 
dotace - min. 10 let, 
V 5                             

účastník výběrového nebo 
zadávacího řízení

stovky osob ročně
listinná nebo elektronická 
podoba - PC, program Benefill

profil zadavatele
web obce

ne ne
OR
ŽR

Účetní Vedení příručních pokladen zákon č. 563/1991 Sb. plátci
jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu, podpis

nejsou S/5 
přímo od subjektu údajů
vlastní

stovky osob ročně
listinná a elektronická podoba, 
EXCEL,  MUNIS

ne ne ne ne

Účetní
Vystavení výdajového účetního dokladu pro 
Odbor finanční

zákon č. 563/1991 Sb. 
zaměstnanci úřadu, správci 
nebytových prostor

jméno, příjmení, adresa trvalého 
pobytu nebo adresa bydliště, 
datum narození, rodné číslo, 
lékařská zpráva v případě újmy 
na zdraví

nejsou
dle Spisového a 
skartačního řádu           
S10

subjekt údajů stovky osob ročně listinná podoba,  MUNIS ne ne ne ne

Starosta, účetní Vyřizování pojistných událostí
zákon č. 89/2012 Sb.
zákon č. 128/2000 Sb.

žadatelé o náhradu škody

jméno, příjmení, adresa trvalého 
pobytu nebo adresa bydliště, 
datum narození, rodné číslo, 
lékařská zpráva v případě újmy 
na zdraví, telefon, e-mail, 
bankovní spojení, podpis

makléř
pojišťovna

dle Spisového a 
skartačního řádu           
S5

subjekt údajů desítky osob ročně
listinná podoba, elektronická 
podoba, PDF, Word,  MUNIS

ne ne ne ne

Starosta, účetní
Tiskový servis - informování občanů - formou 
fotografií na webu a sociálních sítích

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb.
souhlas dotčených osob 
(dle situace)

fyzické osoby ve veřejném 
prostoru

jméno, příjmení, fotografie 
osoby nebo fotografie skupiny 
osob

veřejnost, novináři
dle Spisového a 
skartačního řádu - 
V/5

vlastní nebo poskytnuté jiným 
subjektem

stovky osob ročně
listinná a elektronická podoba, 
digitální fotografie

web obce
sociální sítě
Zpravodaj obce

ne ne ne

Podklady pro záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR


