
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 2702, 2701, 0771, 2703, 2704, 

0732, 2709, 0787, 0722,0766, 

0754, 0721, 0737, 0736, 0781, 

0727, 0783, 0728, 0768, 0747, 

0789, 0759, 0746, 0701, 0757

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 0701, 0757, 0715, 0717, 0783, 

0731, 0769, 0768, 0747

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 2701, 0771, 2709, 0722, 0711, 

0714, 0715, 0704, 0706, 0713, 

0782, 0781, 0783, 0727, 0728, 

0747, 0768, 0789, 0759, 0746, 

0701, 0757
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

0766, 0754, 0721, 0781, 0782, 

0783, 0727, 0701, 0757

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 0701, 0757, 0782, 0741, 0714, 

0715, 0783, 0731, 0769, 0768, 

0747, 0750, 0751, 0749, 0756, 

0755, 0789, 0759, 0746

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 0701, 0757, 0714, 0715, 0767, 

0723, 0724, 0784, 0717, 0781, 

0782, 0741, 0704, 0730, 0731, 

0729, 0769, 0728, 0727, 0768, 

0750, 0751, 0756, 0755, 0749, 

0789, 0747, 0746, 0759 

Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví



Vedení správních řízení v prvním a druhém 

stupni podle zvláštních zákonů platných na 

úseku ochrany životního prostředí

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci řízení a jejich zástupci viz § 37 správního řádu _účastníci řízení a jejich zástupci

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_orgány provádějící přezkum 

rozhodnutí a rozhodující o 

odvolání

MŽP, Mze

_orgány činné v trestním řízení, 

soudy

_veřejný ochránce práv

5 - 50 let všechna PM s vyjímkou 0702 a 

0703, do citlivých údajů doplnit 

0715 a 0717, 0783, 0727, 0728, 

0729, 0730, 0731, 0769, 0749, 

0750, 0751, 0754, 0755, 0756, 

Posuzování vlivů na životní prostředí zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_účastníci řízení

_žadatelé a jejich zástupci

viz § 37 správního řádu _účastníci jednotlivých správních 

řízení a jejich zástupci

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

_MŽP, MZe

_orgány činné v trestním řízení

_soudy

_veřejný ochránce práv

5 - 50 let 0701, 0714, 0746, 0747, 0752, 

0759, 0760, 0761, 0789

Koordinovaná závazná stanoviska, závazná 

stanoviska, vyjádření podle zákonů platných 

na úseku životního prostředí

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

_účastníci řízení

_žadatelé a jejich zástupci

viz § 37 správního řádu _účastníci jednotlivých správních 

řízení a jejich zástupci

_MŽP, MZe

_orgány činné v trestním řízení, 

soudy

_veřejný ochránce práv

5 -10 let  0701, 0704, 0705, 0708, 0709, 

0710,0711, 0712, 0722, 0771, 

0786, 0787, 2703, 2704, 0714, 

0715, 0717, 0718, 0719, 0720, 

0723, 0724, 0767, 0746, 0747, 

0752, 0759, 0760, 0761 0789, 

0784, 0785, 0783, 0727, 0728, 

0729, 0730, 0731, 0769, 0749, 750, 

0751, 0754, 0755, 0756
Poskytování dotací ze státního rozpočtu dle 

zákona č. 289/1995 Sb. a z rozpočtu kraje 

dle zákona č. 250/2000 Sb. pro vybrané 

činnosti lesnického a mysliveckého 

hospodaření a včelařství

zákon č. 289/1995 Sb., zákon o 

lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (zákon o 

lesích)

zákon č. 250/2000 Sb., zákon o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů

čl. 6 odst. 1 

písm c)

žadatelé o dotace viz § 37 správního řádu _MŽP

_MZe

_veřejný ochránce práv

10 let 0706, 0713, 0710

CITES - registrace držitelů a vlastníků 

mezinárodně chráněných druhů dle zákona 

č. 100/2004 Sb.

zákon č. 100/2004 Sb., o 

ochraně druhů volně žijících 

živočichů a planě rostoucích 

rostlin, obchodu s nimi a další 

opatřední k ochraně těchto 

druhů a o změně některých 

zákonů

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

žadatelé o registraci nebo výjimku z 

obchodování a jeich zástupci

adresní a identifikační údaje _účastníci jednotlivých správních 

řízení a jejich zástupci

_Ministerstvo životního prostředí

_Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR

_orgány činné v trestním řízení, 

soudy

po dobu existence 

(života) 

registrovaného 

jedince chráněného 

druhu

0701, 0723, 0714, 0784, 0767

Náhrady škod způsobené vybranými druhy 

zvláště chráněných živočichů dle zákona č. 

115/2000 Sb.

zákon č. 115/2000 Sb., o 

poskytování náhrad škod 

způsobených zvláště 

chráněnými živočichy

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

žadatelé a jejich zástupci adresní a identifikační údaje _orgány vyřizující náhradu škod - 

ORP, AOPK ČR, veterináři, 

MŽP, veřejný ochránce práv, 

OČvTŘ, soudy

_Ministerstvo financí

10 let 0701, 0714, 0719, 0761, 0767

Stráž přírody - ustanovení dle zákona č. 

114/1992 Sb.

zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

uchazeči adresní a identifikační údaje orgány ustavující stráž po dobu výkonu 

funkce

0714, 0715, 0784



Ustanovování rybářských hospodářů a jejich 

zástupců

zákon č. 99/2004 Sb., o 

rybářství, výkonu rybářského 

práva, rybářské stráži, ochraně 

mořských živočišných zdrojů a 

o změně některých zákonů

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

hospodáři a jejich zástupci adresní a identifikační údaje _MZe

_veřejný ochránce práv

na dobu neurčitou 

(do odvolání, úmrtí)

0712

Udělování licencí ke zpracování lesních 

hospodářských plánů a osnov

zákon č. 289/95 Sb., o lesích, 

změně doplnění některých 

zákonů

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

osoby, kterým byly uděleny licence _adresní a identifikační údaje 

fyzických osob

_identifikační údaje právnických 

osob - sídlo, IČO

_MZe

_veřejný ochránce práv

10 let 0704, 0705, 0708, 0709

Ustanovení lesní stráže zákon č. 289/95 Sb., o lesích, 

změně doplnění některých 

zákonů

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

uchazeči adresní a identifikační údaje orgány ustavující stráž po dobu výkonu 

funkce

0704, 0705, 0708, 0709

Vyhlašování a rušení zvláště chráněných 

území a jejich ochranných pásem, zajištění 

smluvní ochrany, stanoviska NATURA2000

zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

dotčené subjekty _adresní a identifikační údaje 

fyzických osob

_identifikační údaje právnických 

osob - sídlo, IČO

_účastníci řízení

_žadatelé a jejich zástupci

_osoby oprávněné nahlédnout 

do spisové dokumentace na 

základě zákona

5 let 0711, 0771, 0722, 0732, 0786, 

0787, 2703, 2704

Vymezení Agroenviromentálně klimatických 

opatření

zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

dotčené subjekty _adresní a identifikační údaje 

fyzických osob

_identifikační údaje právnických 

osob - sídlo, IČO

příjemci dotací AEKO - SZIF 5 let 0722, 0771, 0701, 0715, 0720, 

0723, 0724, 0786

Správní řízení - speciální stavební úřad, pro 

vodní díla, řízení vedená v prvém a druhém 

stupni

zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád

zákon č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivu na životní 

prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů

zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých 

zákonů

čl. 6 odst. 1 

písm. c)

účastníci řízení viz § 37 správního řádu _účastníci jednotlivých správních 

řízení a jejich zástupci

_orgány provádějící přezkum 

rozhodnutí

_rozhodující o odvolání

_MŽP, Mze

_orgány činné v trestním řízení

_soudy

_veřejný ochránce práv

po dobu životnosti stavby0783, 0727, 0729, 0731, 0769


