
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 0829, 0836, 0872

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 0801, 0803, 0806, 0871, 0826, 

0813

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 0801, 0803, 0819, 0827, 0829, 

0836, 0856, 0863, 0872, 0805, 

2801, 0838, 0851, 

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

0828, 0812, 0871, 0836, 0840, 

0872

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 871

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 0801, 0803, 0871

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy



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 0836, 0835

Výběrová řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele/ředitelky příspěvkových 

organizací Jihočeského kraje

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce

zákon č. 129/2000 Sb., zákon o 

krajích

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

uchazeči, kteří se přihlásili do 

výběrového řízení

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého pobytu, 

dosažené vzdělání, průběh 

předchozích zaměstnání, zdravotní 

způsobilost pro pracovní místo 

ředitele, trestní bezúhonnost

Jihočeský kraj 5 let 0801, 0803, 0819, 0816, 0856, 

0863

Zajištění pracovně-právních a obdobných 

vztahů a všech povinností s nimi spojených 

u ředitelů příspěvkových organizací JČK

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce;

zákon č. 129/2000 Sb., zákon o 

krajích

čl. 6 odst. 1 

písm. c), f)

ředitelé příspěvkových organizací _jméno, příjmení, datum narození, 

adresa bydliště, pracovní zařazení, 

kontaktní údaje

_další údaje rozhodné pro zajištění 

pracovně-právních a obdobných 

vztahů a všech povinností s nimi 

spojených

nejsou až 50 let (dle 

spisového a 

skartačního řádu)

0801, 0803, 0871, 0829, 0838, 

0856, 0872

Vedení evidence školských příspěvkových 

organizací zřizovaných krajem (s možností 

evidence v ROS-IAIS) 

zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

statutární zástupci PO jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu, 

adresa bydliště 

kraj, KÚ 5 let 0827, 0823

Konkurzní řízení na obsazení pracovního 

místa ředitele příspěvkových organizací - 

školy nebo školského zařízení zřizovaných 

krajem

zákon č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících

vyhláška č. 54/2005 Sb., o 

konkursních komisích a 

konkursním řízení

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci konkurzů jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého pobytu, 

odborná kvalifikace pro přímou 

pedagogickou činnost, předchozí 

praxe, zdravotní způsobilost a 

bezúhonnost 

kraj, KÚ 5 let 0801, 0803, 0804, 0807, 0809, 

0811, 0812, 0816, 0818, 0819, 

0820, 0825, 0826, 0833, 0856

Jmenování a odvolání předsedů zkušebních 

komisí pro závěrečné zkoušky, maturitní 

zkoušky a absolutoria

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

čl. 6 odst. 1 

písm c)

statutární zástupci PO jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého pobytu, 

dosažené vzdělání, délka 

pedagogické praxe

KÚ 5 let 0801, 0803, 0807, 0809, 0827

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné 

a maturitní zkoušky a absolutoria

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_účastníci řízení

_účastníci přezkoumání

jméno, příjmení, datum narození, 

místo trvalého pobytu, adresa pro 

doručování účastníka řízení, 

výsledky vzdělávání žáka/studenta

_účastníci řízení

_ČŠI, KÚ

10 let 0801, 0803, 0806, 0807, 0809, 

0871

Stanovení způsobu vzdělávání žáků s 

hlubokým mentálním postižením (správní 

řízení)

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_účastníci řízení

_zástupci účastníka řízení

jméno, příjmení, datum narození, 

místo trvalého pobytu, adresa pro 

doručování účastníka řízení i 

zástupce účastníka řízení, 

doporučení školského 

poradenského zařízení, lékařská 

zpráva

účastníci řízení, KÚ 10 let 0801, 0803, 0804, 0806, 0871

Uznání zahraničního vzdělání podle § 108 

zákona č. 561/2004 Sb. 

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_účastníci řízení

_zástupci účastníka řízení

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého pobytu, 

adresa pro doručování účastníka 

řízení i zástupce účastníka řízení, 

datová schránka, doklad o 

dosaženém vzdělání a údaje o 

výsledcích vzdělávání žadatele, 

nepovinný údaj - č. telefonu a e-

mail

_účastníci řízení

_MŠMT, KÚ 

50 let 0801, 0803, 0804, 0806, 0871



Souhlas zřizovatele s pokračováním v 

základním vzdělávání do konce školního 

roku, v němž žák dosáhne 26. roku věku

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

žadatelé   jméno, příjmení, datum narození, 

adresa pro doručování účastníka 

řízení

KÚ, kraj 5 let 0801, 0803, 0804, 0806, 0871

Uznání a ocenění udělovaná Jihočeským 

krajem, evidence účastníků akcí 

zajišťovaných Jihočeským krajem a týmů 

reprezentujících Jihočeský kraj na akcích a 

v projektech z oblasti školství, mládeže a 

sportu

zákon č. 129/2000 Sb., o 

krajích

čl. 6 odst. 1 

písm. e)

_osoby navržené na ocenění

_účastníci akcí a projektů

_reprezentanti kraje

jméno, příjmení, adresa bydliště, 

škola, telefon, e-mail, datum 

narození, fotografie

_veřejnost

_KÚ, kraj

_organizátoři akcí a projektů

po dobu registrace

Evidence účastníků výpravy olympiády dětí 

a mládeže

smlouva (přihláška na ODM) čl. 6 odst. 1

písm. b)

účastníci výpravy jméno, příjmení, adresa bydliště, 

škola, kontaktní informace - 

telefon, e-mail, datum narození, 

fotografie, zdravotní nebo sportovní 

omezení

Český olympijský výbor (ten 

následně organizátorovi ODM), 

KÚ, kraj

po dobu registrace 0829, 0833, 0835, 0836, 0870, 

0801, 0803

Vedení školského rejstříku - vydávání 

prvoinstančních rozhodnutí ve správním 

řízení 

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_zřizovatel - fyzická osoba

_ředitelé škol a školských zařízení

_osoby, které jsou statutárním 

orgánem právnické osoby, která 

vykonává činnost školy nebo 

školského zařízení

_jméno, příjmení, datum narození, 

místo trvalého pobytu, státní 

příslušnost zřizovatele (fyzická 

osoba)

_jméno, příjmení osoby 

vykonávající činnost statutárního 

orgánu zřizovatelů - právnických 

osob

_jméno, příjmení, datum narození 

ředitelů škol a ředitelů školských 

zařízení

_jméno, příjmení, místo trvalého 

pobytu, datum narození osoby 

nebo osob, které jsou statutárním 

orgánem právnické osoby, která 

vykonává činnost školy nebo 

školského zařízení

_účastníci řízení

_MŠMT, KÚ

10 let Rozhodnutí

5 let ostatní

0801, 0803, 0806, 0812, 0814, 

0821, 0823, 0825, 0871

Rozhodování o odvolání ve správním řízení 

dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození, 

místo trvalého pobytu, adresa pro 

doručování účastníka řízení, 

datová schránka, výsledky 

vzdělávání žáka

_účastníci řízení

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_KÚ

10 let 0801, 0803, 0806, 0807, 0809, 

0811, 0812, 0818, 0820, 0825, 

0826, 0828, 0871

Rozhodování v odvolacím řízení proti 

rozhodnutí ředitelů dětských domovů, 

dětských domovů se školou a výchovných 

ústavů

zákon č. 109/2002 Sb., zákonm 

o výkonu ústavní výchovy a 

ochranné výchovy ve školských 

zařízeních.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm c) 

_účastníci správního řízení

_děti účastníků řízení

_jméno, příjmení, datum narození, 

místo trvalého pobytu, adresa pro 

doručování účastníka řízení, 

_jméno, příjmení, titul, místo 

trvalého pobytu, adresa pro 

doručování zástupce účastníka 

řízení, 

_jméno, příjmení a datum narození 

dětí, na které platí účastníci řízení 

příspěvek

údaje o výsledcích vzdělávání 

žáka,příjmy rodičů

účastníci správního řízení, KÚ 10 let 0801, 0803, 0806, 0807, 0809, 

0811, 0812, 0818, 0820, 0825, 

0826, 0828, 0871, 0804

Zabezpečení organizace soutěží a přehlídek 

MŠMT v zájmovém vzdělávání - jmenování 

členů předmětových komisí, pověření 

organizátorů, vyúčtování soutěží 

vyhláška č. 55/2005 Sb. 

financování soutěží a přehlídek

čl. 6 odst. 1 

písm e) 

_organizázoři

_účastníci řízení

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu

_předseda předmětové komise

_školy a školská zařízení 

pověřená organizováním soutěží

_MŠMT

po dobu platnosti 

jmenovacího 

dekretu, 5 let

0829, 0833,  0835, 0801



Poskytování dotací ze státního rozpočtu (dle 

§ 161 a 163 zák. č. 561/2004 Sb., a z 

rozpočtu kraje a dotací ostatních 

ministerstev dle zák. č. 250/2000 Sb.

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

zákon č. 306/1999 Sb., o 

soukromých školách a šk. 

zařízeních

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_statutární zástupci PO

_PO

jméno, příjmení, titul, email, telefon _MŠMT

_MZE

_MPSV a další ministerstva

_kraj, KÚ

10 let 0801, 0803, 0838, 0839, 0840, 

0841, 0843, 0847, 0851, 0854, 

0855. 0856, 0857, 0858, 0860, 

0862, 0863, 0864, 0866, 0868. 

0812, 0829, 0836

Veřejnosprávní kontrola použití 

poskytovaných dotací ze státního rozpočtu a 

z rozpočtu kraje podle zákona č. 320/2001 

Sb. v oblasti vzdělávání a školských služeb, 

volného času dětí a mládeže, sportu

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

zákon č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole

zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

zákon č. 129/2000 Sb., o 

krajích

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_statutární zástupci PO

_žadatelé o dotaci

jméno, příjmení, titul, email, telefon _MŠMT

_KÚ, kraj 

10 let 0838, 0848, 0849, 0850, 0851, 

0869, 0857, 0858, 0860, 0862, 

0863, 0864, 0866. 0801, 0803

Vydej zápisových lístků uchazečům dle § 

60a zákona č. 561/2004 Sb.,  

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

uchazeči _jméno, příjmení, datum a místo 

narození, adresa místa trvalého 

pobytu

_nepovinný údaj - č. telefonu, e-

mail

KÚ 1 rok 0827, 0828

Smlouvy o poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením 

dle zákona č. 306/1999 Sb.

zákon č. 306/1999 Sb., o 

soukromých školách

čl. 6 odst. 1 

písm. b), e)

_osoby, které jsou statutárním 

orgánem právnické osoby, která 

vykonává činnost školy nebo 

školského zařízení

jméno, příjmení osoby, které jsou 

statutárním orgánem právnické 

osoby, která vykonává činnost 

školy nebo školského zařízení

_KÚ

_MŠMT

5 let 0801, 0803, 0806, 0812, 0838, 

0840, 0871

Řízení a realizace projektů v oblasti školství 

spolufinancovaných z evropských finančních 

zdrojů

směrnice EU čl. 6 odst. 1 

písm b), e)

_osoby zapojené do realizace 

projektu

_osoby z cílových skupin projektu

_osoby jednající za 

projektové/smluvní partnery

_smluvní partneři v rámci projektu

_osoby zapojené do realizace 

projektu - titul, jméno, příjmení, 

datum narození, bydliště, funkční 

náplň, mzdové údaje, bankovní 

spojení                                             

_osoby z cílových skupin projektu - 

titul, jméno, příjmení, datum 

narození, IČ, DIČ, bydliště, tel. 

číslo, emailová adresa, funkční 

náplň, mzdové údaje, údaje z 

veřejně přístupných evidencí, 

pohlaví, postavení na trhu práce, 

dosažené vzdělání, přístup k 

bydlení, vazba na území

_osoby jednající za 

projektové/smluvní partnery - titul, 

jméno, příjmení, kontaktní údaje, 

funkce, údaje z veřejně přístupných 

evidencí;                                                

_smluvní partneři v rámci projektu - 

titul, jméno, příjmení, bydliště/místo 

podnikání, datum narození, IČ, 

DIČ, bankovní spojení, další údaje 

nezbytné pro jednání o uzavření či 

změně smlouvy a pro plnění 

smlouvy

_projektoví partneři

_poskytovatelé dotace

_kontrolní orgány pro projekty 

financované z evropských 

finančních zdrojů

15 let 0872, 0805, 2801, 2802, 2803, 

2804, 2805



Evidence záznamů o smrtelných úrazech 

podle školského zákona

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

vyhláčka č 64/2005 Sb., o 

evidenci úrazů

čl. 6 odst. 1 

písm c), e)

_dítě

_žák

_student, jemuž se stal 

úraz_zákonný zástupce nezletilého 

dítěte, žáka, jemuž se stal úraz

_svědkové úrazu

_osoba, která ovlivnila úraz 

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa, údaj o zdravotním stavu 

dítěte, žáka a studenta, jemuž se 

stal úraz

_KÚ

_ČŠI

5 let 0801, 0803, 0806, 0824, 0871

Rozhodování v odvolacím řízení proti 

rozhodnutím obcí s rozšířenou působností 

týkajících se přestupků na úseku školství a 

výchovy mládeže (§ 182a odst. 1 písm. a) 

šk. Zákona a dle § 93 m zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách)

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích

zákon č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách

zákon č. 250/2016 Sb., o 

přestupcích

čl. 6 odst. 1 

písm c), 

_obviněný

_osoby podávající vysvětlení

_svědci

_nezletilý žák

_poškozený

jméno a příjmení, datum narození, 

místo trvalého bydliště, doručovací 

adresa, zdravotní stav, údaj o vině 

a trestu, třída, název školy, údaje 

vztahující se ke vzdělávání

účastníci řízení 10 let 0806, 0871, 0801, 0803, 0828

Jmenování členů školských rad zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

čl. 6 odst. 1 

písm c), 

_členové školských rad

_zřizovatel

jméno, příjmení, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro doručování

_příspěvková organizace

_člen školské rady, KÚ

_zřizovatel škol (kraj)

5 let 0801, 0803, 0825

Přezkoumání výsledků hodnocení žáka - 

komisionální přezkoušení

zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon

vyhláška č. 48/2005 Sb., o 

základní škole

čl. 6 odst. 1 

písm c), e)

_žák

_zákonný zástupce nezletilého žáka

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa pro doručování, místo 

pobytu

_zkušební komise

_ČŠI

_KÚ 

5 let po 10 let 0801, 0803, 0806, 0807, 0809, 

0811, 8012, 0818, 0820, 0825, 

0871

Poskytování a kontrola dotací - evidence 

žádostí, uzavírání a plnění smluv o 

poskytnutí individuální dotace v oblasti 

mládeže a sportu

zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 129/2000 Sb. , o 

krajích

čl. 6 odst. 1 

písm b), c)

_žadatelé o dotaci

_účastníci smlouvy

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého pobytu, 

číslo účtu a název peněžního 

ústavu příjemců finančních 

prostředků resp. plátců

účastníci smlouvy, kraj 10 let 0829, 0836, 0801, 0803, 8071


