
Souhrnný název agendy 

zpracovávaných údajů 

Popis agendy zpracovávaných údajů Účel zpracování Přesný popis účelu zpracování Oblast zpracovávaných 

údajů 

podklady RM a ZM
osobní data žadatelů, jednatelů a 

pověřených jednat za společnosti
Oprávněný zájem zákon 128/2000 Sb. o obcích

podklady pro rozhodvání 

RM a ZM

personalistika osobní data zaměstnanců Právní povinnost zák. 262/2006 Sb., 312/2002 Sb. personalistika

platy a odměny z dohod 

konaných mimo pracovní 

poměr zaměstnanců, odměny 

za výkon fce SM, MM

osobní data zaměstnanců a SM, MM Právní povinnost

zák.262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení 

vlády 222/2010 Sb., 341/2017 Sb., 

567/2006 Sb., 312/2002 Sb., 304/2012 

Sb., 250/2000 Sb.

personalistika

petice, stížnosti, podněty osobní data podávajících Právní povinnost 128/2000 Sb., 85/1999 Sb. vyřizování 

poskytování informací osobní data jednatelů společností Právní povinnost 106/1999 Sb. informace

pojistné události osobní data poškozených Právní povinnost oprávněný zájem pojistná událost

dluhy města osobní data dlužníků Právní povinnost oprávněný zájem vymáhání dluhů

BOZP
osobní data zaměstnanců a dodavatele 

služby
Právní povinnost

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce a 

zákon 309/2006 Sb.zákon o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovně 

právních vztazích

BOZP



Docházkový systém osobní data zaměstnanců   Právní povinnost Zákon 262/2006 Sb Zákoník práce docházka zaměstnanců

zákon o střetu zájmů

osobní data členů rady města, tajemnice, 

ved.odborů

Právní povinnost zákon 159/2006 Sb. o střetu zájmů
předávání osobních dat 

ministerstvu spravedlnosti

Matrika

vedení matriky narození, manželství, 

úmrtí - další činnosti spojené s matriční 

agendou 

právní povinnost

zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení; zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník; vyhl. MV č. 207/2001 Sb., 

kterou se provádí zák. o matrikách

matrika

Evidence obyvatel
vedení evidence obyvatel - činnosti 

spojené s touto agendou
právní povinnost

zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných číslech; zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník

ohlašovna

Vidimace a legalizace ověřování listin a podpisů právní povinnost

zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody 

opisu nebo kopie s listinou a ověřování 

pravosti podpisu

ověřování

Rybářské lístky vydávání ryb. lístků a jejich evidence právní povinnost

zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 

výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 

ochraně mořských rybolovných zdrojů

rybářské lístky

Ztráty a nálezy evidence ztrát a nálezů právní povinnost zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník ztráty a nálezy

VITA stavební úřad osobní data žadatelů

Zvláštní právní důvod 

zpracování osobních 

údajů veřejnou správou

stavební zákon č.183/2006 Sb., správní 

řád č.500/2004 Sb.
stavební úřad

Hřbitov 
Evidence smluv, nájemců hrobových 

míst a evidence zesnulých 
Právní povinnost

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví; z. 

č. 89/2012 Občanský zákoník

osobní údaje nájemců a 

zesnulých dle zákona



Přestupky Správní rízení - přestupky FO, FOP, PO Právní povinnost

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich; z. č. 251/2016 

Sb., o některých přestupcích, z. č. 

500/2004 Sb., správní řád

osobní údaje osob dle 

zákona 

Zprávy a informace o 

občanech 

Zprávy o chování občanů pro Policii ČR, 

soudy a státní zastupitelství
Právní povinnost

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; 

119/2002 Sb., o střetu zájmů

osobní údaje osob dle 

zákona

 Pokladna
Jména zaměstnanců, dodavatelů a 

odběratelů služeb
Právní povinnost Zákon 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví účetnictví

Czech Point - Rejstřík trestů Data žadatelů Právní povinnost Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů osobní údaje dle zákona

Hazardní hry

Povolení k umístění herního prostoru; 

turnaje malého rozsahu, tomboly nad 

100000 Kč

Právní povinnost

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách; zákon č. 187/2016 Sb., o dani z 

hazardních her

evidence hráčů TMR

Webové stránky města Kompletní správa webových stránek Právní povinnost
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím

povinně zveřejňované 

informace, kontakty na 

zaměstnance, el. úřední 

deska, informovanost 

obyvatel

Evidence smluv a objednávek Vedení evicence smluv Plnění smlouvy
smlouva  číslo…Osobní údaje nezbytně 

nutné k uzavření smlouvy

provoz města, účetnictví, 

personalistika

 Obchodní činnosti data dodavatelů a odběratelů zboží Právní povinnost Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník provoz města, účetnictví 

finanční a ekonomická agenda
osobní data zaměstnanců , občanů a 

obchodních partnerů
Právní povinnost Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. provoz města, účetnictví 



mzdová agenda osobní data zaměstnanců Právní povinnost

NV č. 341/2017 Sb., zákon č. 262/2006 

Sb., ZP, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z 

příimů,zákon č.  592/1992 Sb. o pojistním 

na veřejné  zdravotní pojištění, zákon č. 

589/1992 o pojistném na sociální 

zabezpečení, zákon č.   187/2006 Sb. o 

nemocenském pojištění, 

Personalistika, účetnictví

Spisová služba Evidence spisové služby Právní povinnost
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě

provoz města, účetnictví, 

personalistika

správní agenda
evidence smluv (nájemní, majetkové, 

servisní,ad.)
Právní povinnost Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník

provoz města, účetnictví, 

personalistika

veřejné opatrovnictví výkon veřejného opatrovnictví právní povinnost

zákon č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník; 

zákon 108/2006 Sb., o sociálních 

službách; zákon 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách; zákon 292/2013 

Sb., o zvláštních řízeních soudních; zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; 

Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením aj.

veřejné opatrovnictví

byty DPS vyřizování žádostí, nájemní smlouvy plnění smlouvy
zákon č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník; 

usnesení RM

evidence žádostí, 

zpracování nájemních 

smluv

zvláštní příjemce důchodu správní řízení právní povinnost

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení; zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád

správní řízení



dotační fond evidence žádostí, veřejnoprávní smlouvy plnění smlouvy

zkon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 

128/2000 Sb., o obcích; usnesení RM

evidence žádostí, 

zpracování 

veřejnoprávních smluv, 

zpracování vyúčtování a 

závěrečných zpráv

vyhrazená parkovací stání evidence vyhrazených stání OZP souhlas, vnitřní předpis
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; usnesení 

RM 50/15

evidence žádostí, kontrola 

podmínek, evidence 

vyhrazených míst

Elektronická pošta Správa elektronické pošty Oprávněný zájem Zajištění komunikace se subjektem spisová služba

Správní agenda, daně a 

poplatky

identifikační a kontaktní údaje klientů, 

historie 
Právní povinnost Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád správa daní a poplatků

Evidence došlé a odeslané 

pošty

osobní data zaměstnanců, občanů, 

dodavatelů, odběratelů
Právní povinnost

Vyhláška č. 259/2012Sb. o 

podrobnostech výkonu spisové služby, 
spisová služba

Spisová služba Evidence spisové služby Právní povinnost
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě
spisová služba

Správní agenda
evidence smluv (nájemní, majetkové, 

servisní,ad.)
Právní povinnost

Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 

osobní údaje nezbytné k uzavření smluv.

hospodaření s majetkem 

obce

datebáze uživatelů knihovny

přihlášky čtenářů, informace o 

registračních a sankčních poplatcích, 

informace o výpůjčkách a rezervacích 

dokumentů, meziknihovní výpůjční 

služba, přístup do on line katalogu, 

prodloužení výpůjček, roční a měsíční 

knihovnické statistiky

právní povinnost

Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb



spisová služba správa elektronické pošty oprávněný zájem zajištění komunikace

smlouvy plnění smlouvy údaje k uzavření smlouvy

Elektronická pošta Správa elektronické pošty Oprávněný zájem Zajištění komunikace se subjektem

Komunikace s veřejností, s 

ošetřujícím lékařem 

klienta, se vzdělávacími 

organizacemi

Spisová služba Evidence spisové služby Právní povinnost
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě

Elektronická evidence 

písemností

 Řízení organizace
Data zaměstnanců, doklady o vzdělání, o 

bezúhonnosti, smlouvy, platové výměry
Právní povinnost

Zákon 262/2006 Sb Zákoník práce, Zákon 

108/2006 Sb. vč prováděcí vyhlášky 

505/2006 Sb. v platném znění -zákon o 

sociálních službách, pro účely inspekce 

kvality sociálních služeb

Personalistika

PS James - Dokumentace 

klienta

Osobní data žadatelů o PS a klientů PS, 

kontakty na rodinné příslušníky
Právní povinnost

Zákon 108/2006 Sb. vč prováděcí 

vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění -

zákon o sociálních službách, za účelem 

uzavření smlouvy o poskytování sociální 

služby

provoz sociální služby

PS James - Sociální část Péče poskytnutá klientům Právní povinnost

Zákon 108/2006 Sb. vč prováděcí 

vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění -

zákon o sociálních službách, vykazování 

poskytnuté péče za účelem vykazování 

péče vůči MPSV a KÚLK, a za účelem 

výběru úhrady za poskytnutou péči 

poskytnuté sociální služby

PS James - zaměstnanci
Osobní data zaměstnanců, pracovní 

pozice
Právní povinnost

Zákoník práce, statistický účel, 

vykazování poskytnuté péče
Personalistika



Databáze klientů pečovatelské 

služby

Osobní data klientů PS, kontakty na 

rodinné příslušníky, smlouvy o 

poskytnutí péče, individuální plány péče - 

v písemné podobě ve složkách klientů

Právní povinnost

Zákon 108/2006 Sb. vč prováděcí 

vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění -

zákon o sociálních službách za účelem 

uzavření smlouvy o poskytování sociální 

služby

provoz sociální služby

BOZP Osobní data zaměstnanců Právní povinnost

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce a 

zákon 309/2006 Sb.zákon o zajištění 

bepzečnosti a ochrany zdraví v pracovně 

právních vztazích

bezpečnost práce

IS Standardizovaný záznam 

sociálního pracovníka
Osobní data klientů Právní povinnost

Zákon 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů

základní sociální 

poradenství a řešení 

nepříznivé sociální situace

Výkon veřejného 

opatrovnictví

Osobní data opatrovanců, rozsudky, 

dokumentace týkající se opatrovanců
Právní povinnost

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

zastupování osob 

omezených ve svéprávnosti 

v právních úkonech


