
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.

Podklady pro výběrová řízení pro obsazení volných 

pracovních míst na KÚ v souladu se:

- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 

a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, 

České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších 

předpisů

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

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

a místo narození, státní 

příslušnost, adresa trvalého 

bydliště (číslo dokladu o 

povolení k pobytu), kontaktní 

adresa

citlivé údaje: výpis z 

evidence RT, doklad o 

nejvyšším dosaženém 

vzdělání, osvědčení (popř. 

ČP o vyžádání osvědčení) 

podle § 4 odst. 1 a čestné 

prohlášení podle § 4 odst. 3 

zákona č. 451/1991 Sb. (u 

vedoucích pracovních míst)

jiné údaje: číslo OP nebo 

číslo dokladu o povolení k 

pobytu, jde-li o cizího 

státního občana, tel. spojení

popisné údaje: vzdělání, 

znalost cizích jazyků, odb. 

znalosti a dovednosti, 

předchozí zaměstnání

účastníci výběrových 

řízení

údaje na přihlášce 

(jméno, příjmení, 

titul, datum a 

místo narození, 

státní příslušnost, 

adresa trvalého 

bydliště, event. 

číslo dokladu o 

povolení k pobytu, 

kontaktní adresa, 

telef. a mailové 

spojení) po dobu 

trvání výběrového 

řízení a poté 5 let

ostatní údaje: po 

dobu trvání 

výběrového řízení

0216, 0215, 0207

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 ředitele
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2.

Personální a mzdová evidence zaměstnanců KÚ v 

souladu se:

- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a 

o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

- zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 

a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, 

České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,

ve znění pozdějších předpisů

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

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, rodné 

příjmení, datum a místo 

narození, rodinný stav, RČ, 

státní příslušnost, adresa 

bydliště, č. OP

jiné údaje: výpis z RT, doklad 

o nejvyšším dosaženém 

vzdělání, osvědčení (popř. 

ČP o vyžádání osvědčení) 

podle zákona č. 451/1991 

Sb. (u vedoucích pracovních 

míst)

popisné údaje: vzdělání, 

znalost cizích jazyků, odb. 

znalosti a dovednosti, počet 

dětí, předchozí zaměstnání, 

zdrav. pojišťovna, osoby se 

ZP, platový výměr, bankovní 

spojení, ČP o členství v 

řídícím, doz. nebo kontr. 

orgánu PO, jejímž 

předmětem činnosti je 

podnikání a prohlášení o 

vykonávání jiné výdělečné 

činnosti;

údaje týkající se rod. 

příslušníků a ost. 

vyživovaných osob

zaměstnanci KÚ zdravotní pojišťovny

Česká správa sociálního 

zabezpečení

Úřad práce

po dobu trvání 

pracovního 

poměru

poté 45 let

0207, 0208, 0209
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3

Personální  evidence uvolněných a neuvolněných 

zastupitelů, členů výborů a komisí  v souladu se:

- zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a 

o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

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

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, rodné 

příjmení, datum a místo 

narození, rodné číslo, státní 

příslušnost, adresa bydliště, 

jiné údaje: současné 

zaměstnání, zdrav. 

pojišťovna,  bankovní 

spojení, rodinný stav

volené fyzické osoby zdravotní pojišťovny

Česká správa sociálního 

zabezpečení       

po dobu trvání 

činnosti

poté 5 let

0207, 0208, 0209

4.

Evidence fyzických osob zaměstnaných na dohodu

o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti v 

souladu s ustanovením:

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, rodné 

příjmení, datum narození, 

státní příslušnost, adresa 

trvalého bydliště

popisné údaje: zdravotní 

pojišťovna, osoby se 

zdravotním postižením (ČID, 

PID), odměna, bankovní 

spojení

fyzické osoby zaměstnané 

na dohodu

o provedení práce

a dohodu o pracovní 

činnosti

zdravotní pojišťovny       

Česká správa sociálního 

zabezpečení

Úřad práce

po dobu trvání 

dohody

poté 10 let

0207, 0208, 0209, 

0210

5.

Evidence pro účely zabezpečení vzdělávání zaměstnanců 

KÚ a obecních úřadů obcí  v souladu

s ustanovením:

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

a místo narození, adresa 

trvalého bydliště

popisné údaje: znalost cizích 

jazyků, bankovní spojení u 

lektorů

zaměstnanci KÚ;

zaměstnanci obcí – 

účastníci vstupního 

vzdělávání;                                                  

lektoři

10 let 0207, 0210
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6.

Vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o

střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

osobní údaje z čestného 

prohlášení uvedené

ve formuláři podle vyhlášky 

č. 578/2006 Sb.

veřejní funkcionáři

podle zákona

č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů

5 let ode dne 

skončení výkonu 

funkce veřejného 

funkcionáře

0204, 0215, 0217

7.

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek  malého 

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

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

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 0202, 0207, 0210, 

0215, 0217, 

8.

Evidence přijaté a poskytnuté veřejné podpory včetně 

podpory malého rozsahu (de minimis) podle zákona

č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

titul, jméno, příjmení, adresa 

místa trvalého pobytu nebo 

adresa bydliště nebo adresa 

pro doručování, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., fax, e-

mail, datová schránka), 

plátce DPH, IČ, úpadek  - dle 

příslušných právních 

předpisů

poskytovatel nebo 

příjemce veřejné podpory 

v ČR:

subjekty veřejné správy 

(na základě zvláštního 

zákona)

subjekty, které prokáží 

právní zájem

soudy  

zahraniční subjekty:

subjekty veřejné správy

subjekty, které prokáží 

právní zájem

soudy 

10 let 0215, 0216

9.

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona

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

(pouze v rozsahu agend svěřených odboru)

údaje zpracovávané  v 

souladu s platnou právní 

úpravou v rámci  jednotlivých 

agend

stěžovatel

osoby napadené stížností

stěžovatel

subjekty dotčené 

stížností

5 let 0215, 0217
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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

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.)

žadatelé o informace

a jejich zástupci

nadřízený správní orgán 5 let všichni 

zaměstnanci 

KRED


