
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.

Zadávání veřejných zakázek podle zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů - zadávací podmínky, zadávací řízení, obsah 

nabídek (viz § 17 písm. d), § 53, § 54, § 56, § 68) 

identifikační údaje podle

§ 17 písm. d): jméno, 

příjmení, místo podnikání, 

popř. místo trvalého pobytu 

uchazeče

výpis z RT, IČ, DIČ,

informace o zápisu ve 

veřejném rejstříku, kontaktní 

údaje, bankovní spojení 

uchazeči o veřejnou 

zakázku

členové statutárního 

orgánu

zaměstnanci

spolupracující osoby 

uchazeči o veřejnou 

zakázku (některé 

údaje)/zástupce 

zadavatele

ad hoc poskytovatel 

dotace a jiné orgány 

veřejné moci a správy

5 let 0633, 0634, 0652, 

0653, 0655, 0659, 

1415

2.

Sběr a vyhodnocení žádostí o dotaci z Programu obnovy 

venkova, schvalování poskytnutí dotací v orgánech kraje, 

závěrečné zprávy dotačního programu v souladu se:

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

znění pozdějších předpisů (výkon samostatné působnosti 

kraje podle § 36 a § 59)  

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

identifikační údaje: jméno, 

příjmení, adresa trvalého 

pobytu, datum narození, IČ

jiné údaje: kontaktní údaje, 

bankovní spojení  (zpravidla 

PO, výj. FOP)

žadatelé o dotaci 

z dotačního programu 

žadatelé o dotaci

z dotačního programu

subjekty zapojené do 

realizace akcí

10 let 0657, 0658, 1408, 

1409, 1411

3.

Administrace žádostí o poskytnutí dotace

na protiradonová opatření - Radonový program ČR 2015 - 

2019

identifikační údaje: jméno, 

příjmení, adresa trvalého 

pobytu, datum narození, 

kontaktní údaje

žadatelé o dotaci 

z dotačního programu 

žadatelé o dotaci

z dotačního programu

MF ČR

5 let 0627

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
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4. 

Sběr a vyhodnocení žádostí z Programu zvýhodněných 

regionálních úvěrů, grantových programů na podporu 

hospodářsky slabých oblastí, na podporu malých podnikatelů, 

MAS (dary), příspěvek SPOV, ostatní příspěvky a ostatní 

dotační programy, v souladu se:

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

znění pozdějších předpisů (výkon samostatné působnosti 

kraje podle § 36 a § 59) 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

identifikační údaje: jméno, 

příjmení, adresa trvalého 

pobytu, datum narození, IČ

jiné údaje: kontaktní údaje, 

bankovní spojení, daňové 

přiznání  (zpravidla PO, výj. 

FOP)

žadatelé o dotaci, příjemci 

daru

SPOV (subjekty zapojené 

do realizace)

příjemci podpory

příjemci daru

SPOV (subjekty 

zapojené do realizace)

5 let 0641, 1407, 1408, 

1409, 1411, 0626, 

0644

5.

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona

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

(pouze v rozsahu agend svěřených odboru)

údaje podle § 37 správního 

řádu

stěžovatel

osoby dotčené stížností

stěžovatel

subjekty dotčené 

stížností

5 let 0603, 0605 - 0617, 

0621, 0622, 0640

6.

Podklady pro vyřizování žádostí o informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

údaje podle § 14 odst. 2 

zákona o svobodném 

přístupu k informacím

žadatelé o informace

a jejich zástupci

5 let

7.

Výkon kontrolní činnosti (předběžná, průběžná, následná) 

na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů

identifikační údaje: jméno, 

příjmení, adresa trvalého 

pobytu, datum narození, IČ

jiné údaje: kontaktní údaje, 

bankovní spojení (zpravidla 

PO, výj. FOP)

příjemci dotace 

z dotačních programů 

10 let 0641, 1407, 1408, 

1409, 1411, 0657, 

0658, 0626, 0644
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8.

Podávání připomínek a námitek v rámci projednání zásad 

územního rozvoje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

místa trvalého pobytu nebo 

adresa bydliště a adresa pro 

doručování 

všechny osoby (u 

připomínek)

vlastníci dotčených 

nemovitostí, 

specifikovaných stavebním 

zákonem a jejich zástupci, 

zástupce veřejnosti, je-li 

fyzickou osobou (u 

námitek)

10 let 0640

9.

Podklady pro jednání RK ohledně udělení výjimky

ze stavební uzávěry podle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů

údaje podle § 37 odst. 2 

správního řádu

žadatel o udělení výjimky žadatel o udělení 

výjimky

5 let 0603, 0612

10.

Odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení, opatření 

obecné povahy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů

údaje podle § 18 odst. 2

a § 37 odst. 2 správního řádu

účastníci řízení a jejich 

zástupci

účastníci řízení

nadřízený orgán

ad hoc správní soud

5 let 0603, 0605 - 0617, 

0628, 0646, 0640, 

0641, 0622, 0624, 

0625, 0627, 0644

11.

Databáze brownfields JčK

(neveřejná část)

údaje dostupné z KN vlastníci nemovitostí zájemci o brownfield

Agentura pro podporu 

podnikání a investic 

CzechInvest

do vyřazení 

brownfieldu

z databáze 

(např. jeho 

rekonstrukcí, 

žádostí 

vlastníka, 

apod.)

0641, 1412
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12.

Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields

na území JčK

údaje dostupné z KN vlastníci nemovitostí zpracovatel studie

zájemci o brownfield

Agentura pro podporu 

podnikání a investic 

CzechInvest

lze vyřadit na 

základě 

neaktuálnosti 

dat žádostí ke 

škodní a 

likvidační 

komisi 

0641, 1412

13.

Příprava a posuzování smluv uzavíraných krajem, 

evidence smluv (ve věcné působnosti odboru)

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa místa 

trvalého pobytu

jiné údaje: IČ, DIČ, 

informace o zápisu ve 

veřejném rejstříku, bankovní 

spojení, kontaktní údaje 

smluvní strany smluvní strany

(ad hoc poskytovatel 

dotace a jiné orgány 

veřejné moci a správy)

5 let 0630, 0631, 0649, 

0650, 0651, 0654, 

0633, 0634, 0652, 

0653, 0655, 0659, 

1415, 0646, 0602

14.

Realizace staveb, dokumentace staveb v souladu s:

- § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- příl. č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

jméno, příjmení osoby podílející

se na realizaci staveb 

ad hoc poskytovatel 

dotace a jiné orgány 

veřejné moci a správy

5 let 0630, 0631, 0649, 

0650, 0651, 0654



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 regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

15. 

Energetik kraje - naplňování zákona o hospodaření energií 

podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, vč. 

naplňování přísl. prováděcích vyhlášek

(č. 148/2007 Sb., průkazy budov, č. 276/2007 Sb., kontroly 

účinnosti kotlů, č. 277/2007 Sb., kontroly účinnosti 

klimatizací).

Zodpovědnost za aktualizace energetických auditů

dle potřeby a legislativy, naplňování závazné legislativy EU 

(Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU). 

Zavádění principů monitoringu a targetingu, a energetického 

managementu na majetku JčK, monitoring a analýza spotřeb 

energií a vody JčK a jeho organizací.

Příprava podkladů pro výběrové řízení na dodavatele energií, 

monitoring a analýza vhodnosti odběrných míst elektrické 

energie a zemního plynu, případně dalších médií, posuzování 

investičních záměrů Jihočeského kraje z pohledu spotřeb 

energií.

Vytváření podmínek směřujících k předcházení havarijních 

stavů energetických systémů organizací JčK.

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa místa 

trvalého pobytu

jiné údaje: IČ, DIČ, 

informace o zápisu v ŽL 

nebo OR či jiném rejstříku, 

číslo účtu, telefon, fax, e-

mail, datová schránka

odpovědný zástupce 

odběratele energií 

regionální distributor

dodavatel energií  

po dobu 

platnosti 

smlouvy 

0656

16.

Pohřebnictví v souladu se zákonem č.256/2001 Sb.,

o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Péče o válečné hroby v souladu se zákonem č.122/2004 

Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

bydliště (příp. adresa pro 

doručování)

nájemci hrobových míst obce a správci veřejných 

pohřebišť

příp. pohřební služby 

(právnické osoby)

10 let 1407


