
Účel zpracování - KUJČK Právní titul pro zpracování

Právní základ 

pro 

zpracování 

dle GDPR

Kategorie subjektů údajů Kategorie osobních údajů Kategorie příjemců

Plánované lhůty 

pro výmaz 

jednotlivých 

kategorií údajů

registrační čísla pracovních míst 

oprávněných zaměstnanců s 

přístupem k účelu zpracování 

osobních údajů

Výzva k účasti a realizace veřejných zakázek 

malého rozsahu vztahujících se k činnosti 

odboru

zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek

zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

uchazeči o veřejnou zakázku:                

_osoby vykonávající činnost 

statutárního organu či zástupce 

právnické osoby                                  

_ fyzické osoby podnikající

_ fyzické osoby                   

_jméno, příjmení a titul osoby 

vykonávající činnost statutárního 

organu či zástupce právnické osoby 

a fyzické osoby podnikající, IČO, 

DIČ, adresa 

_ jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého pobytu, 

číslo bankovního účtu, výpis z RT - 

fyzické osoby

_orgány Jihočeského kraje

_kontrolní orgány

_účastníci zadávacího řízení

10 let 0501, 0502, 0503, 0564, 0504, 

0505, 0512

Podání veřejného ochránce práv zaslaná na 

základě zákona o veřejném ochránci práv a 

spolupráce na jejich vyřizování

zákon č. 349/1999 Sb., o 

veřejném ochránci práv

čl. 6 odst. 1 

písm. e), f)

osoby, které podaly podání veřejnému 

ochránci práv

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu, 

adresa bydliště, adresa pro 

doručování

veřejný ochrance práv a jeho 

kancelář

5 let po vyřízení 0501, 0504

Příprava podkladů a materiálů pro jednání 

orgánů Jihočeského kraje (RK, ZK) v souladu 

se zákonem č. 129/2000 Sb.

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích čl. 6 odst. 1 

písm. c) 

osoby dotčené příslušnou věcí jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, adresa bydliště, telefon

_orgány Jihočeského kraje

_kontrolní orgány

_osoby dotčené příslušnou věcí

10 let 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 

0512, 0507, 0508, 0506, 0564

Evidence smluv uzavíraných Jihočeským 

krajem, příprava a posuzování smluv, pro 

jednání o uzavření, změně nebo plnění 

smlouvy  podle zákona č. 129/2000 Sb. a dle 

příslušné vnitřní normy

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích čl. 6 odst. 1 

písm. b)

_osoby vykonávající činnost 

statutárního organu či zástupce 

právnické osoby

_ fyzické osoby podnikající

_ fyzické osoby   

jméno, příjmení, datum  narození 

(rodné číslo pro účely katastru 

nemovitostí), adresa místa trvalého 

pobytu, adresa pro doručování, IČO, 

DIČ, informace o zápisu v ŽR nebo 

v OR či jiném rejstříku, bankovní 

spojení

smluvní strany po dobu trvání 

smluvního vztahu a 

dále 5 let

0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 

0512, 0506, 0564

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona 

č. 500/2004 Sb., a petic podle zákona č. 

85/1990 Sb. a podle pravidel pro přijímání a 

vyřizování petic a  stížností

zákon č. 500/2004 Sb. , správní 

řád

zákon č. 85/1990 Sb., o právu 

petičním

čl. 6 odst. 1 

písm. c), e)

_stěžovatelé

_osoby napadené stížností

_petenti

_jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu fyzické 

osoby

_jméno, příjmení a titul osoby 

vykonávající činnost statutárního 

organu či zástupce právnické osoby 

a fyzické osoby podnikající, IČO, 

DIČ, adresa   

_stěžovatelé

_petenti

_osoby napadené stížností

_orgány činné v trestním řízení

_jiné orgány veřejné správy – v 

případě, že jsou kompetentní k 

vyřízení

5 let 0501, 0502, 0503, 0504, 0552, 0514

Vyřizování žádostí o informace podle zákona 

o svobodném přístupu k informacím v 

návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb. vč. 

rozhodování o odmítnutí těchto žádostí

zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k 

informacím

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c), e)

_žadatelé o informace a jejich 

zástupci

_dotčené osoby

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, 

elektronická adresa, datová 

schránka

_žadatelé o informace a jejich 

zástupci

_správní orgány provádějící 

přezkum rozhodnutí

_správní soudy

5 let 0501, 0502, 0503, 0564, 0504, 0552

Evidence přijaté a poskytnuté veřejné 

finanční podpory včetně podpory malého 

rozsahu (de minimis) podle zákona č. 

215/2004 Sb.

zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě 

některých vztahů v oblasti 

veřejné podpory

čl. 6 odst. 1 

písm. b)

poskytovatel nebo příjemce veřejné 

finanční podpory

titul, jméno, příjmení, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa bydliště 

nebo adresa pro doručování, rodné 

číslo, kontakt (tel., fax, e-mail, 

datová schránka), plátce DPH, IČ, 

úpadek - dle příslušných právních 

předpisů

_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 0501, 0504, 0512

Příjemci dotací a darů schválených z 

rozpočtu kraje

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení)

zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

zákon č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv

čl. 6 odst. 1 

písm. b), c)

_žadatelé o dotaci,

_příjemci dotací a darů z rozpočtu 

kraje 

jméno, příjmení, rok narození, obec, 

kde má příjemce trvalý pobyt, výše 

a účel poskytnutých veřejných 

prostředků                            

_administrátor

_příjemce

10 let 0501, 0502, 0503, 0564, 0536, 

0537, 0554, 0560, 0504, 0512, 

0556, 0557, 0559

Poskytování dotací ze státního rozpočtu, 

resp. dotací spolufinancovaných z EU

zákon č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o 

změně některých suvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla)

zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

čl. 6 odst. 1 

písm. b)

_administrátor

_příjemce

titul, jméno, příjmení, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa bydliště 

nebo adresa pro doručování, rodné 

číslo, kontakt (tel., fax, e-mail, 

datová schránka)

_administrátor

_příjemce

10, resp. 20 let 0501, 0502, 0503, 0564, 0536, 

0537, 0554, 0560, 0504, 0512, 

0556, 0557, 0559

Zvyšování základního kapitálu obchodních 

společností (společnosti s majetkovou účastí 

kraje)

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení)

zákon č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) ve znění zákona č. 

458/2016 Sb.

čl. 6 odst. 1 

písm. b)

zástupci obchodní společnosti a kraje jméno, příjmení, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště, datum a místo narození, 

rodné číslo, kontakt (telefon, e-mail), 

bankovní spojení, výše a účel 

poskytovaných prostředků 

(navýšení základního kapitálu)                   

_administrátor

_příjemce

_notář

10 let 0501, 0502, 0503, 0504, 0512, 

0564, 0554

Veřejnosprávní kontrola vyúčtování 

poskytnutých dotací 

zákon č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční 

kontrole)

zákon č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád)

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_příjemce veřejné finanční podpory 

(dotace) - fyzická a právnická osoba, 

zaměstnanec příjemce, jehož mzda či 

plat byl hrazen z veřejné finanční 

podpory

jméno, příjmení, rodné číslo, adresa 

trvalého bydliště, doručovací adresa, 

telefonní číslo, fax, e-mailový 

kontakt, vzdělání, mzda, plat, 

platový výměr, výplatní lístek, 

mzdový list, pracovní smlouva, 

dohoda o provedení práce, dohoda o 

pracovní činnosti, pracovní náplň, 

podpis

administrátor pověřený kontrolou 10 let 0504, 0512

Odvolací řízení v oblasti místních poplatků zákon č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_poplatníci

jméno, příjmení, datum a místo 

narození, rodinný stav, rodné číslo, 

adresa trvalého bydliště, tel. spojení 

domů do zaměstnání, bankovní 

spojení

_jiné orgány územní samosprávy

_Policie ČR

_soudy

_exekutorský úřad

10 resp. 20 let 0504, 0552

Odvolací řízení v oblasti vymáhání 

pohledávek vzniklých ze správních řízení; 

Vymáhací řízení

zákon č. 280/2009 Sb., daňový 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_dlužníci

jméno, příjmení, datum a místo 

narození, rodinný stav, rodné číslo, 

adresa trvalého bydliště, tel. spojení 

domů do zaměstnání, bankovní 

spojení

_jiné orgány územní samosprávy

_Policie ČR

_soudy

_exekutorský úřad

10, resp. 20 let 0504, 0553

Rozhodování ve věci porušení rozpočtové 

kázně a odvolací řízení proti rozhodnutím 

obcí; Vymáhací řízení

zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

zákon č. 280/2009 Sb., daňový 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_povinné subjekty

jméno, příjmení, datum a místo 

narození, rodinný stav, rodné číslo, 

adresa trvalého bydliště, tel. spojení 

domů do zaměstnání, bankovní 

spojení

_jiné orgány územní samosprávy

_Policie ČR

_soudy

_exekutorský úřad

10, resp. 20 let 0504, 0561, 0565

Poskytování cestovních náhrad zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník 

práce

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_zaměstnanci KÚ,

_členové ZK JčK

_členové výborů, komisí

a zvláštních orgánů – fyzické osoby, 

které nejsou členy ZK JčK

jméno, příjmení, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa bydliště           

_uživatelé účetní závěrky

_kontroloři

5 let nebo dle zvl. 

předpisu 10 let

po skončení projektu 

EU (pokud se jedná 

o cestovní náhrady 

vzniklé v souvislosti

s projektem EU)

0501, 0502, 0503, 0564, 0540, 

0541, 0542, 0555, 0504, 0556, 

0557, 0559

Výpočet mzdy, stanovení základu daně z 

příjmu fyzických osob a  souvisejících 

zákonných odvodů (sociální pojištění, 

zdravotní pojištění), vydání potvrzení na 

žádost 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů

zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti

zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění

zákon č. 48/1997 Sb. o 

veřejném zdravotním pojištění a 

o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_zaměstnanci KÚ

_členové zastupitelstva kraje, výborů, 

komisí, zvláštních orgánů

jméno, příjmení, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště, rodné číslo; číslo 

bankovního spojení

adresní a identifikační údaje 

rodinných příslušníků, příp. osob 

žijících ve společné domácnosti, 

rodné číslo                   

_FÚ

_OSSZ

_zdravotní pojišťovny

_soudy

_exekutorský úřad

_penzijní fondy

_bankovní ústavy

_úřad práce

45 let (mzdové listy), 

v ostatních 

případech 5 - 10 let 

podle specifikace 

jednotlivých 

dokumentů (např. 

docházka, podklady 

ke mzdám, ELDP)

0501, 0502, 0564, 0541, 0542, 

0504, 0556, 0557

Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR
Odbor ekonomický



Platební karty, vydání certifikátů pro 

internetové bankovnictví 

 zákon č. 452/2016 Sb., o 

platebním styku, kterým se mění 

zákon č. 284/2009 Sb., o 

platebním styku, ve znění 

pozdějších předpisů, a další 

související zákony

zákon č. 460/2016 Sb., kterým 

se mění zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a další 

související zákony

čl. 6 odst. 1 

písm. f)

_žadatel v případě vydání platební 

karty (zaměstnanci KÚ, členové rady 

kraje)

_zaměstnanci KÚ (OEKO - 

internetové bankovnictví)

jméno, příjmení, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště, datum a místo narození, 

rodné číslo, kontakt (telefon, e-mail)                   

_1. certifikační autorita

_bankovní ústavy

10 let 0501, 0564,

Podpisové vzory do bank oprávněný zájem správce čl. 6 odst. 1 

písm. f)

_zastupitelé

_zaměstnanci

jméno, příjmení, adresa, rodné 

číslo, číslo OP - kdy a kým byl 

vydán, platnost od - do, telefon, 

datum a místo narození

banky až neomezeně 0564

Podklady pro účetní doklady zákon č. 563/1991 Sb. , o 

účetnictví

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_osoby dotčené příslušnou věcí

_fyzické a právnické osoby

jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, adresa bydliště, telefon

_zaměstnanci

_smluvní strany

 10 let 0501, 0502, 0503, 0564, 0540, 

0541, 0542, 0555, 0504, 0556, 

0557, 0559

Provedení přezkoumání hospodaření podle 

zákona č. 420/2004 Sb.

zákon č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

osoby, v jejíž prospěch bylo podle 

údajů v katastru nemovitostí omezeno 

vlastnické právo územního 

samosprávného celku 

jméno, příjmení, adresa trvalého 

bydliště, druh práva, nemovitost

_Ministerstvo financí

_jiné subjekty veřejné správy na 

základě zvláštního právního 

předpisu

10 let 0514, 0529, 0531, 0521, 0530, 

0524, 0515, 0532, 0528, 0520, 

0522, 0527, 0551, 0518, 0519, 

0517, 0526.

Registrace zástupců účetní jednotky pro 

Integrovaný informační systém státní 

pokladny

vyhláška MF č. 383/2009 Sb., o 

účetních záznamech v technické 

formě vybraných účetních 

jednotek a jejich předávání do 

centrálního systému účetních 

informací státu 

čl. 6. odst. 1 

písm. c)

zodpovědné a náhradní zodpovědné 

osoby, uživatelé Integrovaného 

informačního systému státní pokladny

jméno, příjmení, titul Integrovaný informační systém 

státní pokladny (MF ČR)

neurčito 0550


