
Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

Doba 

uchování

Oprávnění 

zaměstnanci

(r. č. PM

dle RŘ/57/REDI)

A B C D E F G

1.

Ověřování splnění podmínek fyzických osob pro přístup k 

utajovaným informacím podle zákona

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

místa trvalého pobytu, titul, 

datum a místo narození, 

státní příslušnost

jiné údaje: bezúhonnost 

(výpis z RT)

zaměstnanci KÚ po dobu trvání 

pracovního 

poměru

0131

2.

Evidence vlastníků určených věcných prostředků

a fyzických osob určených za stavu ohrožení státu

a za válečného stavu k pracovní povinnosti  nebo 

pracovní výpomoci podle § 7 písmeno f) zákona

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,

ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky

č. 280/1999 Sb.

adresní a identifikační údaje:

jméno, příjmení, titul, rodné 

číslo, adresa trvalého 

bydliště, tel. spojení domů

a do zaměstnání

fyzické osoby odpovídající 

za dodání věcných 

prostředků

fyzické osoby určené

k pracovní povinnosti

a pracovní výpomoci

Vojenský správní úřad 

(viz § 37 zákona

č. 585/2004 Sb., branný 

zákon)

trvale 0130, 0129

3.

Přístupy do evidence přechodných pobytů 

(evakuovaných osob) v souladu s § 6 odst. 2 písm. a)

a § 14 odst. 4 písm. f) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů - externí databáze spravovaná GŘ HZS

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu, adresa přechodného 

pobytu

evakuované fyzické osoby ústřední správní orgány

bezpečnostní sbory

obecní úřady

po dobu trvání 

krizového 

stavu, resp. 

trvání 

přechod. 

pobytu a poté 

10 let

0140, 0130, 0126, 

0134

Přehled účelů zpracování osobních údajů
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odbor kancelář hejtmana
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4.

Záznamy o hovorech na zelenou linku podle zákona

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon)

jméno, příjmení, tel. případně 

adresa bydliště nebo trvalého 

pobytu

osoby volající 

na zelenou linku krajského 

úřadu

bezpečnostní sbory, 

nevl. neziskové 

organizace (za účelem 

poskytování nebo 

nabízení dobrovolnické/ 

humanitární pomoci)

po dobu trvání 

krizového 

stavu a 10 let 

po jeho 

skončení

0129

5.

Evidence zdravotnických pracovníků podle § 7a

písm. d) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu, rodné číslo

fyzické osoby - 

kvalifikovaní zdravotničtí 

pracovníci

Armáda ČR trvale 0130, 0129

6.

Zproštění výkonu mimořádné služby

podle odst. 1 a 2 § 17 zákona č. 585/2004 Sb.,

o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

jméno, příjmení, rodné číslo, 

adresa trvalého bydliště

fyzické osoby-úředníci KÚ 

zařazeny do zálohy 

Armády ČR

Armáda ČR trvale 0130, 0126

7.

Plán spojení v databázi IKIS- součást Krizového plánu 

kraje a Havarijního plánu kraje - externí databáze 

spravovaná HZS JčK na jejich serverech s provedeným 

exportem do dokumentace uložené na krajském úřadu podle 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon)

jméno, příjmení, adresa 

bydliště, tel., e-mail

úředníci správních úřadů, 

příslušníci bezp. sborů, 

zaměstnanci právnických 

osob jež jsou subjekty 

Krizového plánu kraje 

nebo Havarijního plánu 

kraje

trvale 0130, 0140, 0129

8.

Kontakty v dokumentaci Stálé pracovní skupiny 

Krizového štábu kraje (SPS KŠ) podle zákona

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon)

jméno, příjmení, adresa 

bydliště, tel., e-mail

úředníci správních úřadů, 

příslušníci bezp. sborů, 

zaměstnanci právnických 

osob jež jsou subjekty 

Krizového plánu kraje 

členové SPS KŠ (též z 

jiných organizací)

trvale 0130, 0140
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9.

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

jméno, příjmení, adresa 

bydliště, tel., e-mail, 

stěžovatel

osoby napadené stížností

stěžovatel

subjekty dotčené 

stížností

5 let 0142, 0111, 0101, 

0102 

10.

Vyřizování žádostí o informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na  zákon

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

žadatel: jméno, příjmení, 

datum narození, adresa 

místa trvalého pobytu nebo, 

není-li přihlášena k trvalému 

pobytu, adresa bydliště a 

adresu pro doručování, liší-li 

se od adresy místa trvalého 

pobytu nebo bydliště (§ 14 

odst. 2 z. č. 106/1999 Sb.)

příjemce veřejných 

prostředků: jméno, příjmení, 

rok narození, obec, kde má 

příjemce trvalý pobyt, výše, 

účel a podmínky 

poskytnutých veřejných 

prostředků

(§ 8b z. č. 106/1999 Sb.)                                          

žadatelé o informace a 

jejich zástupci

nadřízený správní orgán 5 let 0142



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

Doba 

uchování

Oprávnění 

zaměstnanci

(r. č. PM

dle RŘ/57/REDI)

A B C D E F G

Odbor kancelář hejtmana

11.

Poskytování dotací v souladu se:

- zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve

znění pozdějších předpisů (§ 36 odst. 1 písm. c) a § 59 odst.

2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb.) a

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro 

doručování;  IČ, adresa sídla 

OSVČ příp. adresa pro 

doručování

kontaktní údaje: email, 

telefon; bankovní spojení

žadatelé o dotace část údajů 1) orgány 

kraje - Rada, 

Zastupitelstvo,

část údajů 2) kontrolní 

orgány v rámci kontroly 

hospodaření s veřejnými 

prostředky - MF ČR, 

NKÚ, finanční úřad 

10 let 0112, 0115

12.

Poskytování darů podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (fond zřízen v souladu s § 5 odst. 1 

zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

A) první občánek:

1) zákonný zástupce dítěte - 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa bydliště,

2) dítě (první občánek roku) - 

jméno, příjmení

B) cena hejtmana

C)jiné dary právnickým a 

fyzickým osobám (např. 

záštity)

obdarovaný (případně 

zákonný zástupce dítěte)

část údajů 1) orgány 

kraje - Rada, 

Zastupitelstvo,

část údajů 2) kontrolní 

orgány v rámci kontroly 

hospodaření s veřejnými 

prostředky - MF ČR, 

NKÚ, finanční úřad 

5 let 0112, 0116, 0102 

13.

Evidence členů rady a zastupitelstva kraje, členů výborů 

zastupitelstva kraje a členů komisí rady kraje

v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu ev. adresa pro 

doručování, rodné číslo

jiné údaje: kontakty (tel., e-

mail), členství v politické 

straně/hnutí, zaměstnání , 

bankovní účet

členové zastupitelstva 

(výborů, rady, komisí)

občané - členové výborů 

zastupitelstva a komisí 

rady

5 let

(A5 dle 

platného 

skart. řádu)

0111, 0113, 0114, 

0115, 0105, 0106, 

0107, 0108, 0109, 

0110   
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14.

Evidence uvolněných a neuvolněných členů ZJčK

v souladu s ustanovením:

- zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

jméno, příjmení, titul, datum 

a místo narození, rodné 

číslo, statní příslušnost, 

adresa trvalého bydliště, 

telefonní spojení, prohlášení, 

zda je OSVČ

popisné údaje: zdravotní 

pojišťovna, odměna za výkon 

funkce, bankovní spojení

členové ZJčK po dobu 

výkonu funkce 

a následně 

podle platného 

skartačního 

plánu

0111, 0113, 0114, 

0115

15.

Pořizování a archivace audiovizuálních záznamů ze 

zasedání zastupitelstva kraje pro účely informování 

veřejnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění 

adresní  a identifikační údaje

popisné údaje (fyzická 

podoba)

členové zastupitelstva

osoby přítomné na 

zasedání

třetí osoby, jejichž údaje 

zazní v rámci projednávání

návštěvníci webových 

stránek kraje

4 roky 0113, 0117

16.

Přijímaní návrhů, podnětů a připomínek adresovaných

organům kraje a vedení jejich evidence v souladu

se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu

fyzické osoby podávající 

návrhy, podněty a 

připomínky

5 let 0101
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17.

Evidence a archivace materiálů rady a zastupitelstva kraje 

v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zvláštní 

agendy ostatních odborů         

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu ev. adresa pro 

doručování, příp. rodné číslo

jiné údaje: bankovní spojení, 

ev. informace o platových 

poměrech  

zaměstnanci KÚ JčK

členové RJK a ZJčK

zástupci kraje v 

obchodních společnostech 

s účastí JčK

zaměstnanci 

příspěvkových organizací 

zřizovaných JčK

dodavatelé, žadatelé, 

občané, členové komisí, 

smluvní strany atd.

10 let 0113, 0114

18.

Volba přísedících u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích podle § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o 

soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo narození a 

okres, rodné číslo, státní 

příslušnost, adresa

jiné údaje: povolání, lustrační 

osvědčení, výpis z RT, 

životopis, čestné prohlášení, 

telefon

kandidáti na přísedící 

Krajského soudu

v Českých Budějovicích 

(pobočka i v Táboře)

do zvolení

po dobu trvání 

funkce

poté 10 let

0111

19.

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek  malého 

rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnice č. 

18

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení

uchazeči vyzvaní k účasti 

na výběrovém řízení

5 let 0101, 0112
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20.

Jmenování a odvolání ředitele příspěvkových organizací 

zřizovaných krajem a stanovení jejich platu a odměn 

podle:

- § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- NV č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu

jiné údaje: předchozí 

zaměstnání, dosažené 

vzdělání, údaj o zdravotní 

způsobilosti vykonávat práci, 

údaj o trestní bezúhonnosti

ředitelé příspěvkových 

organizací zřizovaných 

krajem

Rada Jihočeského kraje dle platného 

skartačního 

řádu

2303

21.

Plné moci hejtmana

podle § 441 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a jejich odvolání

a) pro vedoucí odborů a ředitele KÚ

b) pro zastupitele

c) pro další osoby mimo KÚ

(pozn.: existují písemně a elektronická databáze)

adresní a identifikační údaje, 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu

členové zastupitelstva, 

ředitel KÚ a další fyzické 

osoby

(druhá) smluvní strana 5 let 0103, 0104

22.

Morální záštity (hejtman) adresní a identifikační údaje, 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu, adresa sídla OSVČ

fyzické osoby podnikající

fyzické osoby - občané

3 roky 0102, 0103, 0104

23.

Cena hejtmana adresní a identifikační údaje, 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu

kandidáti 5 let 0101, 0102
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24.

Oceňování výherců soutěží pořádaných Jihočeským 

krajem

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu, tel, e-mail

soutěžící 1 rok 0116, 2303

25.

Pořizování a archivace audio záznamů ze schůzí rady 

kraje pro účely zápisu a příp. následného doslovného 

ověření

adresní a identifikační údaje

jiné údaje dle programu 

jednání

členové rady

radou přizvané další osoby

třetí osoby, jejichž údaje 

zazní v rámci projednávání

Rada Jihočeského kraje 1 rok 0114

26.

Ochrana života a zdraví osob, ochrana majetku 

oznamovatele před zničením, poškozením, odcizením 

nebo zneužitím, prevence před vandalismem a zvýšení 

ochrany utajovaných skutečností prostřednictvím 

kamerových systémů v souladu s § 5 odst. 2 písm. e) zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů

popisné údaje: fyzická 

podoba osob

zaměstnanci KÚ, 

pracovníci bezpečnostní 

služby a servisních 

organizací, účastníci 

jednání, návštěvy, 

veřejnost

správní orgány činné v 

trestním nebo 

přestupkovém řízení při 

řešení správních deliktů

3 dny 0101, 0131, 0403

27.

Evidence návštěv při vstupech do budov KÚ za účelem 

ochrany života a zdraví zaměstnanců a dalších osob

v budovách KÚ v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění

identifikační údaje: jméno, 

příjmení, druh a číslo 

osobního dokladu

návštěvy 1 rok 0131

pracovníci recepce


