
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.

Vykonávání agendy sociálně-právní ochrany dětí podle 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména: 

- rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, 

- rozhodování o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí, 

- rozhodování o zařazení žadatele do evidence žadatelů 

vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, 

- vedení evidence dětí vhodných k umístění do osvojení a 

pěstounské péče, 

- vedení evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo 

pěstouny,                                                                                                                                                                                               

- oznámení o vhodnosti dle § 24,

- protokol o ústním jednání seznámení se se spisem dítěte, 

které má být osvojeno nebo svěřeno do pěstounské péče,

- zpráva z psychologického vyšetření,

- odborné posouzení žadatelů i dětí pro účely zprostředkování 

náhradní rodinné péče,

- posudky o zdravotním stavu žadatelů a dětí,

- protokoly o ústním jednání se žadateli.

ident. údaje podle § 37 

zákona č. 500/2004 Sb.

citlivé údaje: posudky o 

zdravotním stavu, 

psychologický posudek, 

záznamy ze šetření v rodině

další údaje: opisy z RT

účastník řízení, 

nezletilé dítě,

zákonný zástupce dítěte,

další osoby stanovené 

zákonem

osoby dle § 51 zákona č. 

359/1999 Sb.,

ve znění pozdějších 

předpisů

osvojení a 

pěstounská 

péče V/33 

        sociálně-

právní 

ochrana dětí a 

ostatní V/5

0933, 0934, 0935, 

0937,0939, 0951, 

0971, 0972

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 sociálních věcí
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A B C D E F G

Odbor sociálních věcí

2.

Kontrolní činnost podle:

- zákona 128/2000 Sb., o obcích

- zákona č. 359/19999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

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

- zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

- zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

- zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

- zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

- zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veř. správě 

v rozsahu stanoveném 

jednotlivými právními 

předpisy 

kontrolované osoby kontrolované subjekty

MPSV ČR

stěžovatelé

obce

V/10 0958, 0906, 0909, 

0910, 0911, 0914, 

0915, 0904, 0905, 

0949, 0967, 0968, 

0969, 0970, 0991, 

0994, 0973

3.

Registrace poskytovatelů sociálních služeb podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů.                                                  

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum a 

místo narození, místo 

trvalého nebo hlášeného 

pobytu

další údaje podle § 79 

zákona č. 108/2006 Sb.: 

odst. 3 (výpis RT), odst. 4 

(vysvědčení, diplom, 

osvědčení) 

žadatel o registraci 

sociálních služeb

účastník řízení

registr poskytovatelů 

sociálních služeb – 

veřejně přístupný

V/10

po uzavření 

evidence 

registrace                                                                                                             

0909, 0910, 0911

4.

Řízení podle § 106 a násled. zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - 

přestupky

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení,datum a 

místo narození, místo 

trvalého nebo hlášeného 

pobytu

poskytovatel sociální 

služby - fyzická osoba

účastník řízení V/10 0304
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číslo
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5.

Řízení podle § 106 a násled. zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - 

přestupky podle: 

- zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

- § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů    

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum a 

místo narození, trvalý pobyt

další údaje dle konkrétního 

případu ve smyslu

z. č. 108/2006 Sb.

poskytovatel sociální 

služby - fyzická osoba

účastník řízení V/10 0304

7.

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

adresné a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, místo 

trvalého pobytu nebo 

doručovací adresa

další údaje: vzdělání, výpis z 

RT dle obsahu podání

stěžovatel

osoby napadené stížností

stěžovatel V/5 0958, 0906, 0909, 

0910, 0911, 0914, 

0915, 0904, 0905, 

0949, 

8.

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona

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

na úseku sociálně-právní ochrany dětí (zákon

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů)

identifikační údaje podle

§ 37 z. č. 500/2004 Sb.

stěžovatel,

osoby napadené stížností

stěžovatel, 

osoby napadené 

stížností

V/5 0933, 0972

10.

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek podle zákona č. 

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

předpisů, resp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(gestor - Odbor soc. věcí nebo příspěvkové organizace v 

sociální oblasti)

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení

uchazeči, kteří se účastní 

výběrového řízení

zřizovaná organizace 

krajem

V/5               u 

VZ

v rámci 

projektů 

financovaných 

z ESF V/10

0940, 0956, 0973, 

0950, 0990, 0992, 

0993,
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12.

Rozhodnutí o odvoláních a stížnostech žadatelů

o informace na postup obcí a orgánů obcí

při vyřizování žádostí o informace z oblasti přenesené 

působnosti obcí podle § 16 a § 16a, § 20 odst. 4 a 5 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

(stěžovatelé)

spis nalézacího úřadu

účastník řízení

5 let zaměstnanci 

odboru, do jejichž 

působnosti spadá 

předmět 

odvolání/stížnosti

14.

Agenda dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně odvolání

dle rozsahu stanoveném v 

právním předpisu

účastník řízení účastník správního 

řízení

V/10 0304

19.

Dotační řízení včetně evidence dotací z rozpočtu kraje

v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro 

doručování 

žadatelé, resp. příjemci 

dotace kraje

V/10 0914, 0915, 0965, 

0966, 0967, 0968, 

0969, 0970, 0973,

20.

Výběrová řízení na obsazení funkce ředitele 

příspěvkových organizací zřizovaných krajem v sociální 

oblasti dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů

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

uchazeč, který se přihlásil 

do výběrového řízení

uchazeč, který se 

přihlásil do výběrového 

řízení

V/5 0940, 0956, 0942, 

0973,



Poř. 

číslo
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21.

Souhlas zřizovatele s přijetím darů dle zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště 

dárce příspěvkové organizace 

zřizované krajem

V/5 0940, 0973, 0956,

22.

Odvolací řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

podle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zejména:  

- odvolání ve věci uložení výchovných opatření a uložení 

povinnosti rodičům využít odbornou poradenskou pomoc

dle § 12

- odvolání ve věci příspěvku na úhradu pobytu a péče 

poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

identifikační údaje podle

§ 37 z. č. 500/2004 Sb.

účastník řízení

nezletilé dítě

účastník řízení, 

správní úřad rozhodující 

v 1. stupni

10 let 0933, 0972,

23.

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

dle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- v prvním stupni: § 59l odst. 5 písm. a), b), c), e), f)

- v odvolacím řízení: § 59l odst. 5 písm. d)

identifikační údaje podle

§ 37 z. č. 500/2004 Sb.

účastník řízení

nezletilé dítě

další osoby stanovené 

zákonem

poskytovatel 

účastník řízení

osoby dle § 51 zákona č. 

359/1999 Sb.,

poskytovatel

10 let 0304

27.

Ukládání pokut podle § 15 zákona č. 255/2012 Sb.,

o kontrole (kontrolní řád)

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, rodné číslo, 

adresa trvalého bydliště

fyzická osoba jako povinná 

osoba

kontrolovaná osoba

jiné orgány veřejné 

správy na základě zvl. 

právních předpisů 

(odvolací orgán, soudy)

V/10 0304
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28.

Řízení ve věci opravných prostředků proti rozhodnutí obcí 

v přenesené působnosti (jedná se o řádné i mimořádné 

opravné prostředky):

- rozhodnutí o úhradě nákladů za sociální služby 

podle § 74 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů

- rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky 

důchodového zabezpečení podle ust. §  10 a § 118 zákona 

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

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, rodné číslo, 

adresa trvalého bydliště, 

adresa doručovací

jiné údaje: příjmy

oprávněná osoba - 

příjemce dávky 

důchodového zabezpečení

žadatel o ustanovení 

zvláštního příjemce 

oprávněná osoba - 

příjemce dávky 

důchodového 

zabezpečení

žadatel o ustanovení 

zvláštního příjemce 

10 let 0904, 0905, 0906, 

0949

29.

Koordinace poskytování sociálních služeb na území 

správního obvodu kraje, realizace a koordinace činnosti 

sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a 

k sociálnímu začleňování osob v souladu s ust. § 93 písm. c) 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů.

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, rodné číslo, 

adresa trvalého bydliště, 

adresa doručovací

jiné údaje: příjmy, popis 

zdravotního stavu, místní 

šetření v místě bydliště 

klienta

klienti sociální práce klienti sociální práce 5 let 0904, 0905, 0906, 

0949, 0958,


