
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 0301

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 0301, 0308, 0319, 1703, 0307, 

0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 

0314, 0315, 0316, 0317, 0318

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 0301, 0308, 0319, 1703

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

0301, 0308, 0319, 1703

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 0307

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 0301, 0308, 0318, 1703, 0307

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

Odbor legislativy a vnitřních věcí



Vedení správního řízení na úseku přestupků 

proti občanskému soužití, majetku a 

veřejnému pořádku, zbraní a střeliva, 

ostatních přestupků proti pořádku ve státní 

správě a přestupků proti pořádku v územní 

samosprávě a přestupků na úseku zbraní a 

střeliva podle zákona č. 250/2016 Sb.

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 250/2016 Sb., o 

někerých přestupcích

zákon č. 251/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich

zákon č. 119/2002 Sb. o 

zbraních a střelivu

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_svědci

_znalci

_zástupci účastníků

jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, adresa trvalého 

pobytu, případně adresa pro 

doručování, elektronická adresa

_osoby vymezené zákonem č. 

250/2016 Sb. a správním řádem

_orgány provádějící přezkum 

rozhodnutí

10 let 0307, 0308, 0309, 0310, 0311

Vedení správního řízení na úseku evidence 

obyvatel, občanských průkazů a cestovních 

dokladů

zákon č. 133/2000 Sb., o 

evidenci obyvatel

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 328/1999 Sb., o 

občanských průkazech

zákon č. 329/1999 Sb., o 

cestovních dokladech

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_svědci

_znalci

_zástupci účastníků

jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, adresa trvalého 

pobytu, případně adresa pro 

doručování, elektronická adresa

_osoby vymzené zvláštními 

předpisy a správním řádem

_orgány provádějící přezkum 

rozhodnutí

5 let 0317

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 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v 

návaznosti na správní řád

zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k 

informacím

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. e) 

_žadatelé o informace a jejich 

zástupci

_dotčené osoby

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu a 

adresa pro doručování, 

elektronická adresa, datová 

schránka

_povinný subjekt

_subjekt údajů, jeho zástupce

_nadřízený orgán

_soudy

5 let 0301, 0305, 0308, 0319, 1703, 

0307

Evidence fyzických osob, které nabyly nebo 

pozbyly státní občanství ČR  podle zákona 

č. 40/1993 Sb., a zákona č. 186/2013 Sb.

zákon č. 40/1993 Sb., o 

nabývání a pozbývání státního 

občanství ČR

zákon č. 186/2013 Sb., o 

státním občanství ČR

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_občané ČR

_bývalí občané ČR

jméno, příjmení, rodné příjmení, 

datum a místo narození, včetně 

státu, státní příslušnost, adresa 

trvalého pobytu, adresa posledního 

trvalého bydliště na území ČR, 

rodné číslo

subjekty veřejné správy 50 let 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 

0318

Evidence fyzických osob, kterým byly 

vydány státoobčanské tiskopisy v souladu 

se směrnicí Ministerstva vnitra k 

jednotnému vedení evidence tiskopisů na 

úseku matrik a státního občanství

zákon č. 186/2013 Sb., o 

státním občanství

zákon č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_občané ČR

_cizinci

jméno, příjmení, datum a místo 

narození

subjekty veřejné správy 20 let 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 

0318

Vedení přestupkového řízení na úseku 

přestupků podle zákona č. 186/2013 Sb.

zákon č. 186/2013 Sb., o 

státním občanství ČR

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_zákonní zástupci a opatrovníci

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu, příp. 

adresa pro doručování, 

elektronická adresa

_osoby vymezené správním 

řádem

_orgány kontroly a dozoru

_příslušné orgány veřejné správy

10 let 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 

0318

Uchování a aktualizace druhopisů 

matričních knih a sbírek listin podle zákona 

č. 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a 

příjmení

zákon č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjemní

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_občané ČR

_cizinci s matriční událostí v ČR

jméno, příjmení, rodné příjmení, 

datum a místo narození, adresa 

trvalého bydliště, rodné číslo údaje 

o jiné osobě: adresní

a identifikační údaje o rodičích, 

manželovi, dětech, partnerech

_Ministerstvo vnitra ČR

_subjekt údajů oblastní archiv

_subjekt veřejné správy nebo 

jiná osoba (fyzická i právnická) v 

rozsahu stanoveném zvláštním 

právním předpisem

100 let 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 

0318

Vydávání veřejných listin a jejich ověření 

podle zákona č. 301/2000 Sb.

zákon č. 301/2000Sb., o 

matrikách, jménu a příjemní

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_občané ČR

_cizinci s matriční událostí v ČR

jméno, příjmení, datum a místo 

narození, trvalý pobyt a dále údaje

dle §§ 29, 30, 31 a 46 zákona č. 

301/2000 Sb.

_Ministerstvo vnitra ČR

_subjekt údajů oblastní archiv

_subjekt veřejné správy nebo 

jiná osoba (fyzická i právnická) v 

rozsahu stanoveném zvláštním 

právním předpisem

3 roky 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 

0318



Vedení správního řízení na úseku matrik 

podle správního řádu

zákon č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_svědci

_znalci

_zástupci účastníků

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého pobytu, 

doručovací adresa, elektronická 

adresa

_osoby vymezené správním 

řádem

_orgány kontroly a dozoru

_příslušné orgány veřejné správy

75 let 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 

0318

Vedení správního řízení na úseku státního 

občanství

zákon č. 186/2013 Sb., o 

státním občanství ČR

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_svědci

_znalci

_zástupci účastníků

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého pobytu, 

doručovací adresa, elektronická 

adresa

_osoby vymezené správním 

řádem

_orgány kontroly a dozoru

_příslušné orgány veřejné správy

50 let 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 

0318

Provádění matričních zkoušek a zkoušek z 

ověřování podle zákona č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení a podle zákona 

č. 21/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a o ověřování pravosti 

podpisu

zákon č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 21/2006 Sb., o 

ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a o ověřování 

pravosti podpisu

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

účastníci zkoušky jméno, příjmení, datum a místo 

narození

_osoby vymezené zákonem

_orgány kontroly a dozoru

_příslušné orgány veřejné správy

50 let 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 

0318

Vedení přestupkového řízení v případech 

ukládání pokut za porušení zákona č. 

117/2001 Sb. a podle zákona č. 250/2016 

Sb.

zákon č. 117/2001 Sb., o 

veřejných sbírkách

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č.  250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_svědci

_znalci

_zástupci účastníků

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého pobytu, 

doručovací adresa, elektronická 

adresa

_osoby vymezené zákonem

_orgány kontroly a dozoru

_příslušné orgány veřejné správy

10 let 0310

Vedení správního řízení v prvním nebo 

druhém stupni podle správního řádu

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_svědci

_znalci

_zástupci účastníků

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého pobytu, 

doručovací adresa, elektronická 

adresa

_subjekty na základě zvláštního 

zákona

_subjekty, které prokáží právní 

zájem

_orgány výkonné a soudní moci 

fyzické a právnické

_osoby – podnikatelé, účastníci 

správního řízení, žadatelé, 

stěžovatelé

10 let 0305, 0307, 0308, 0309, 0310, 

0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 

0316, 0317, 0318,0319

Oznámení veřejné sbírky podle zákona č. 

117/2001 Sb.

zákon č. 117/2001 Sb., o 

veřejných sbírkách

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

osoba oprávněná jednat jménem 

organizátora sbírky

jméno, příjmení, datum narození, 

trvalý pobyt

_subjekt údajů 

_MV ČR

po dobukonání 

veřejné sbírky, po 

skončení 5 let

0310

Vedení rejstříku svazků obcí podle zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

osoba oprávněná jednat za svazek 

obcí

jméno, příjmení, datum narození, 

trvalý pobyt

dobrovolný svazek obcí po dobu trvání DSO, 

dále 5 let

0310

Zajištění voleb - registrace kandidátních 

listin podle zákona č. 247/1995 Sb. a podle 

zákona č. 130/2000 Sb.

zákon č. 247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu ČR

zákon č. 130/2000 Sb., o 

volbách do zastupitelsev krajů

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

kandidáti jméno, příjmení, datum narození, 

státní příslušnost, adresa místa 

trvalého pobytu, zaměstnání, 

příslušnost k politické straně

_ČSÚ

_tiskárny

10 let 0301, 0307, 0309, 0310, 0311, 

0305, 0319

Řešení stížností na organizačně technické 

zabezpečení voleb dle zákona č. 491/2001 

Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 

247/1995 Sb., zákon č. 62/2003 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb.

zákon č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí

zákon č. 130/2000 Sb., o 

volbách do zastupitelstev krajů

zákon č. 247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamantu ČR

zákon č. 62/2003 Sb., o volbách 

do Evropského parlamentu

zákon č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

stěžovatel údaje zpracovávané v souladu s 

platnou právní úpravou v rámci 

jednotlivých zákonů

_stěžovatel

_dotčené orgány veřejné správy

5 let 0301, 0307, 0309, 0310, 0311, 

0305, 0319



Vedení správního řízení na úseku volebních 

zákonů - zveřejnění předvolebních 

průzkumů

zákon č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí

zákon č. 130/2000 Sb., o 

volbách do zastupitelstev krajů

zákon č. 247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu ČR

zákon č. 62/2003 Sb., o volbách 

do Evroského paralamentu

zákon č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_účastníci řízení

_svědci

_znalci

_zástupci účastníků

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého pobytu, 

doručovací adresa, elektronická 

adresa

_osoby vymezené správním 

řádem

_orgány kontroly a dozoru

_příslušné orgány veřejné správy

10 let 0301, 0307, 0309, 0310, 0311, 

0305, 0319

Provádění zkoušky ověřování způsobilosti 

na úseku voleb

zákon č. 130/2000 Sb., o 

volbách do zastupitelstev krajů

zákon č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

účastnici zkoušky jméno a příjmení uchazeče, místo, 

kde je přihlášen k trvalému pobytu

_osoby vymezené správním 

řádem

_orgány kontroly a dozoru

_příslušné orgány veřejné správy

50 let 0301, 0307, 0309, 0310, 0311, 

0305, 0319

Zajišťování agendy vidimace a legalizace zákon č. 21/2006 Sb., o 

ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a o ověřování 

pravosti podpisu

zákon č. 365/2000 Sb., o 

informačních systémech 

veřejné správy

čl. 6 odst. 1 

písm. c), e)

žadatelé jméno, příjmení,  titul, adresa 

trvalého bydliště

žadatelé 10 let 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 

0316, 0318

Žaloby podávané dle zákona č. 150/2002 

Sb., soudní řád správní a zákon č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, evidence 

soudních řízení za účelem uplatnění práv z 

náhrady škody, vymáhání pohledávek, 

nákladů řízení aj. dle § 17 zákona č. 

129/2000 Sb.

zákon č. 150/2002 Sb., soudní 

řád správní

zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád

zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník

zákon č. 129/2000 Sb., o 

krajích

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_dodavatelé

_osoby, které kraji způsobily škodu

_žalobci

_žalovaní

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu ev. 

adresa pro doručování, IČ, DIČ, 

informace o zápisu v ŽL nebo OR 

či jiném rejstříku, bankovní spojení

_soudy

_exekutoři

_likvidátoři

_insolvenčí správci

10 let 0301, 0305, 0308, 0319, 1703

Výkon opatrovnické agendy zákona č. 

99/1963 Sb.

zákon č. 99/1963 Sb, občanský 

soudní řád

čl. 6 odst.1 

písm. c)

opatrovanci jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu ev. 

adresa pro doručování, IČ, DIČ, 

informace

o zápisu v ŽL nebo OR či jiném 

rejstříku, bankovní spojení

_soudy

_exekutoři

_likvidátoři

_insolvenčí správci

10 let 0301, 0305, 0308, 0319, 1703

Zpracování podkladů pro udělení souhlasu 

ředitele krajského úřadu se jmenováním a 

odvoláním navrženého uchazeče do funkce 

tajemníka obecního úřadu v souladu s 

ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., 

zákona č. 312/2002 Sb., a zákona č. 

128/2000 Sb.

zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních 

samosprávných celků

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

uchazeči o funkci tajemníka jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého bydliště, 

výpis z evidence rejstříku trestů, 

osvědčení (popř. čestné prohlášení 

o vyžádání osvědčení) podle

§ 4 odst. 1 a čestné prohlášení 

podle § 4 odst. 3 zákona č. 

451/1991 Sb., vzdělání, odborné 

znalosti a dovednosti, předchozí 

zaměstnání

_subjekt veřejné správy

_osoby vymezené správním 

řádem

5 let 0301, 0302

Uchování žádostí a oznámení podle zákona 

o střetu zájmů podaných v listinné podobě 

před účinností novely č. 14/2017 Sb.

zákon č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_veřejní funkcionáři

_žadatelé o nahlížení

viz formulář dle vyhl. č. 578/2006 

Sb.

Ministerstvo spravedlnosti po dobu 5 let od 

účinnosti novely č. 

14/2017 Sb., tj. do 

31.8.2022

0301, 0302

Činnost podpůrného orgánu podle zákona o 

střetu zájmů

zákon č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

veřejní funkcionáři vymezeni 

zákonem

jméno, příjmení, datum narození Ministerstvo spravedlnosti 0301, 0302


