
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.

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 podle:

- zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

ve znění pozdějších předpisů,

- zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),

ve znění pozdějších předpisů ("správní řád")

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu, příp. adresa pro 

doručování  

účastníci řízení

svědci

znalci

zástupci účastníků

osoby vymezené 

správním řádem, 

orgány kontroly a 

dozoru,

příslušné orgány veřejné 

správy

10 let 0307, 0308, 0309, 

0310, 0311

2.

Vedení správního řízení na úseku evidence obyvatel, 

občanských průkazů a cestovních dokladů

podle správního řádu, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb.,

o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění 

pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu, příp. adresa pro 

doručování  

účastníci řízení

svědci

zástupci účastníků

osoby vymezené 

správním řádem, orgány 

kontroly a dozoru,

příslušné orgány veřejné 

správy

5 let 0317

3.

Vyřizování žádostí o informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na správní řád

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 (§ 14 

odst. 2 z. č. 106/1999 Sb.)

žadatelé o informace

a jejich zástupci

nadřízený správní orgán 5 let 0301, 0304, 0305, 

0319

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 legislativy a vnitřních věcí
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4.

Vyřizování stížností a podnětů podle správního řádu (pouze 

v rozsahu agend svěřených odboru)

údaje zpracovávané

v souladu s platnou právní 

úpravou v rámci  jednotlivých 

agend

stěžovatel stěžovatel 5 let 0301, 0304, 0305, 

0319, 0307, 0308, 

0309, 0310, 0311, 

0312, 0313, 0314, 

0315, 0316, 0317, 

0318

5.

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  správní řád 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu

a adresa pro doručování 

žadatelé o informace 

(stěžovatelé, odvolatelé

a jejich zástupci)

povinný subjekt

subjekt údajů, jeho 

zástupce, nadřízený 

orgán

soudy

5 let 0301, 0304, 0305, 

0319

6.

Evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly 

státní občanství ČR  v souladu s § 23 odst. 1 zákona

č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle 

zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, rodné 

příjmení, datum

a místo narození, včetně 

státu, státní příslušnost, 

adresa trvalého bydliště, 

adresa posledního trvalého 

bydliště na území ČR, rodné 

číslo 

občané ČR

bývalí občané ČR

subjekty veřejné správy 

(na základě zvláštních 

právních předpisů)           

50 let 0312, 0313, 0314, 

0315, 0316, 0318

7.

Evidence fyzických osob, kterým byly vydány 

státoobčanské tiskopisy v souladu se směrnicí Ministerstva 

vnitra čj.: MV- 151468/VS-2014, k jednotnému vedení 

evidence tiskopisů na úseku matrik a státního občanství

identifikační údaje: jméno, 

příjmení, datum

a místo narození

občané ČR

cizinci                      

subjekty veřejné správy 

(na základě zvláštních 

právních předpisů)           

20 let 0312, 0313, 0314, 

0315, 0316, 0318
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8.

Vedení správního řízení na úseku přestupků v souladu s § 

63 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu, příp. adresa pro 

doručování  

účastník řízení

zákonný zástupce nebo 

opatrovník              

osoby vymezené 

správním řádem, orgány 

kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy

10 let 0312, 0313, 0314, 

0315, 0316, 0318

9.

Uchování a aktualizace druhopisů matričních knih a 

sbírek listin podle zákona č. 301/2000 Sb.,o matrikách, 

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

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   

občané ČR

cizinci s matriční událostí v 

ČR

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

10.

Vydávání veřejných listin a jejich ověření podle zákona č. 

301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a provádění matričních zkoušek a zkoušek

z ověřování

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum a 

místo narození, trvalý pobyt 

a dále údaje

dle §§ 29, 30, 31 a 46 

zákona č. 301/2000 Sb.

občané ČR

cizinci s matriční událostí v 

ČR

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
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11.

Vedení správního řízení na úseku matrik

podle správního řádu 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu 

účastníci řízení

svědci

znalci

zástupci účastníků

osoby vymezené 

správním řádem, 

orgány kontroly

a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy

75 let 0312, 0313, 0314, 

0315, 0316, 0318

12.

Vedení správního řízení na úseku státního občanství 

podle správního řádu 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu 

účastníci řízení

svědci

znalci

zástupci účastníků

osoby vymezené 

správním řádem, 

orgány kontroly

a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy

50 let 0312, 0313, 0314, 

0315, 0316, 0318

13.

Vedení správního řízení v případech ukládání pokut za 

porušení zákona č. 117/2001  Sb., o veřejných sbírkách, 

podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 

řád), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu 

účastníci řízení

svědci

znalci

zástupci účastníků

osoby vymezené 

správním řádem, 

orgány kontroly

a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy

10 let 0310

14.

Vedení správního řízení v prvním nebo druhém stupni v 

souladu se správním řádem 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, rodné číslo, státní 

příslušnost, adresa místa 

trvalého pobytu a adresa pro 

doručování 

citlivé údaje – odsouzení

za trestný čin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

účastníci řízení 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 0307, 0308, 0309, 

0310, 0311, 0312, 

0313, 0314, 0315, 

0316, 0317, 0318



Poř. 

číslo
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15.

Oznámení veřejné sbírky v souladu se zákonem

č. 117/2001 Sb., zákon o veřejných sbírkách,

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, trvalý pobyt

osoba oprávněná jednat 

jménem organizátora 

sbírky

Ministerstvo vnitra ČR, 

subjekt údajů

po dobu trvání 

veřejné sbírky, 

po skončení 5 

let

0310

16.

Vedení rejstříku svazků obcí podle zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení a adresa 

bydliště osob, datum 

narození

osoba oprávněná jednat za 

svazek obcí

primárně DSO po dobu trvání 

DSO, dále pak 

5 let

0310

17.

Zajištění voleb - příprava kandidátních listin podle:

- zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů    

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, státní příslušnost, 

adresa místa trvalého pobytu

popisné údaje: vzdělání, 

zaměstnání, příslušnost

k politické straně 

kandidáti

členové okrskových 

volebních komisí

Český statistický úřad 10 let 0301, 0307, 0309, 

0310, 0311, 0305, 

0319

18.

Řešení stížností na organizačně technické zabezpečení 

voleb dle jednotlivých volebních zákonů (zákon č. 491/2001 

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

a o změně a doplnění kterých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského 

parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů

údaje zpracovávané

v souladu s platnou právní 

úpravou v rámci  jednotlivých 

agend

stěžovatel stěžovatel 5 let 0301, 0307, 0309, 

0310, 0311, 0305, 

0319
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19.

Vedení správního řízení na úseku volebních zákonů - 

zveřejnění předvolebních průzkumů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu 

účastníci řízení, svědci, 

zástupci účastníků

osoby vymezené 

správním řádem, orgány 

kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy

10 let 0301, 0307, 0309, 

0310, 0311, 0305, 

0319

20.

Zajišťování agendy vidimace a legalizace v souladu

se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně 

některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení,  titul, adresa 

trvalého bydliště

žadatelé žadatelé 10 let 0311, 0312, 0313, 

0314, 0315, 0316, 

0318

21.

Žaloby podávané dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní, ve znění pozdějších předpisů či podle zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů.

Evidence soudních řízení za účelem uplatnění práv

z náhrady škody, vymáhání pohledávek, nákladů řízení aj.  dle 

§ 17 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů, evidence a předávání pohledávek kraje k vymáhání 

v exekučním řízení 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu ev. adresa 

pro doručování, IČ, DIČ

jiné údaje: informace

o zápisu v ŽL nebo OR či 

jiném rejstříku, bankovní 

spojení

dodavatelé

osoby, které způsobily 

škodu

žalobci

soudy, exekutoři, 

subjekty údajů a jejich 

zástupci

10 let 0301, 0304, 0305, 

0319

22.

Výkon opatrovnické agendy podle zákona

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu ev. adresa 

pro doručování, IČ, DIČ

jiné údaje: informace o 

zápisu v ŽL nebo OR či jiném 

rejstříku, bankovní spojení

žalobci

osoby, pro které kraj 

vykonává opatrovnictví 

soudy, exekutoři, ostatní 

orgány veřejné správy, 

oprávněné subjekty

5 let 0301, 0304, 0305, 

0319
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23.

Příprava a posuzování smluv uzavíraných krajem

 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa místa 

trvalého pobytu

jiné údaje: IČ, DIČ, 

informace o zápisu v ŽL 

nebo OR či jiném rejstříku, 

číslo účtu, telefon, fax, e-

mail, datová schránka

smluvní strany soudy

subjekty veřejné správy 

na základě zvláštního 

zákona

5 let 0301, 0304, 0305, 

0319

24.

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., 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

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

ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona 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

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

bydliště

jiné údaje:  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., 

popisné údaje: vzdělání, 

odborné znalosti a 

dovednosti, předchozí 

zaměstnání

uchazeč na funkci 

tajemníka

subjekt veřejné správy, o 

jehož tajemníka jde

5 let 0301


