Pojmenování a popis agendy / parametr
zpracování OsÚ

ustanovení ON

S KÝM DPO PROVEDL KONTROLNÍ ZÁZNAM

pověřenec - Daniel Stuchlík

Mzdová a personální agenda
zaměstnanců, zastupitelů, odměny
volebních komisí, odměny DPP a DPČ,
odměny výborům zastupitelstva a
komisím rady(listinná, elektronická)

DATUM KONTROL. ZÁZNAMU

Evidence obyvatel včetně přihlašovacích Rušení trvalého pobytu (listinná,
lístků (listinná, elektronická)
elektronická)

BOZP (listinně)

23.4.2018

Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud
zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)

23.4.2018

správce

23.4.2018

správce

Vítání občánků, Jubilanti (listinná,
elektronická)

23.4.2018

správce

Volební agenda, agenda referenda
(listinná, elektronická)

23.4.2018

správce

Vidimace a legalizace (listinná,
elektronická)

23.4.2018

správce

Hřbitovní evidence (listinná,
elektornická)

23.4.2018

správce

Přidělení čísla popisného (listinná)

23.4.2018

správce

Czech Point (listinná, elektronická)

23.4.2018

správce

Informace poskytované jiným na vlastní
obyvatele (soudy, policie) (listinná,
elektronicky)

23.4.2018

správce

Matrika včetně matriční knihy (listinná,
elektronicky)

23.4.2018

zpracovatel

Hlášení místního rozhlasu

23.4.2018

správce

Veřejné opatrovnictví

23.4.2018

správce

Exekuce (listinná)

23.4.2018

správce

4.5.2018

správce

Knihovna: Seznam čtenářů (listinná,
elektronicky)

Účetnictví (listinná, elektronicky)

4.5.2018

Zpracovatel

4.5.2018

Správce

30/1/b)

Mzdová a personální agenda

Bezpečnost na pracovišti

Vedení obyvatel obce

Rušení údaje o místu trvalého pobytu občana

Organizace vítání občánků vč. pamětní knihy,
zaslání blahopřání jubilantům, pozvánky

Vedení volebních seznamů

Ověření podpisů, kopií na žádost

Evidence nájemců hrobových míst, vlastníků
hrobových zařízení, pohřbených, poplatků

Přidělení čísla popisného, evidenčního budovám

Výpisy ze systému Czech Point

Poskytování informací o občanech obce,
Postoupení žádostí usnesením

30/1/c)

zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři ,
členové volebních komisí

Zaměstnanci obce

Obyvatelé s trvalým pobytem v obci

Občané s trvalým pobytem v obci, vlastníci
nemovitostí, svědci

Narozené děti s trvalým pobytem v obci,
jubilanti s TP v obci

Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz

Žadatelé o ověření podpisu, kopie

Nájemci hrobových míst, vlastníci hrobových
zařízení

Vlastníci nemovitostí

Žadatelé o vydání výpisů ze systému Czech Point Občané obce

30/1/c)

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní
pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy,
kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro
zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze
mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy
důchodového pojištění

30/1/d)

Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny,
finanční úřad

Matrika narození, oddací, úmrtí, určení
otcovství, Vysvědčení o právní způsobilosti k
uzavření manželství, Osvědčení k církevnímu
sňatku, Změna jména a příjmení

Zasílání hlášení místního rozhlasu občanům do Výkon veřejného opatrovnictví pro občany
SMS nebo e-mailu, pokud o tuto službu požádali omezené ve způsobilosti

Informační povinnost

Vedení účetnictví

Obyvatelé

Žadatelé o uvedenou službu

Občané obce nebo majitelé nemovitostí,
nájemci pronajímaných nebytových prostor

Plátci a příjemci

SYSTÉM STANOVENÍ ODPADŮ

25.4.2018

Smlouvy o nájmu (obecní
objekty/pozemky)

Smlouvy o nájmu (byty)

25.4.2018

26.4.2018

Správce

24, 28

Účel zpracování

STOČNÉ

JSDHO

Zastupitelé

26.4.2018

Správce

Rada

26.4.2018

Správce

26.4.2018

Správce

26.4.2018

Správce

Správní řízení - žádosti a rozhodnutí Územní s stavební řízení - dotčený orgán,
silniční správní úřad (listinná,
(listinně)
elektronicky)

Přestupky (listinná, elektronická)

26.4.2018

Správce

26.4.2018

Správce

RÚIAN (listinná, elektronická)

26.4.2018

Správce

Povolování kácení dřevin

26.4.2018

Správce

Objednávky

Včelstva

26.4.2018

Zpracovatel

Poplatek ze psů

26.4.2018

Správce

26.4.2018

Správce

Poplatky - stavební, matriční, užívání VP,
hrobové místo, CZECH POINT, nájem KS Úřední deska
a sokolovny, HMR

Poplatek za odpady

27.4.2018

Správce

27.4.2018

správce

e-spis, spisová služba, evidence
písemností

27.4.2018

správce

27.4.2018

správce

archivní služba

27.4.2018

správce

27.4.2018

správce

správce

Správce

Správce

Vedení seznamu čtenářů

STOČNÉ

systém stanovení odpadů, četnost vývozu,
velikost popelnicových nádob, bio popelnice,
stanovení místního poplatku za vývoz odpadu

žádosti o nájem, smlouvy, dodatky, evidenční
listy k bytům, výpovědi

žádosti o nájem/změny podnájmů, smlouvy,
dodatky, výpovědi

evidence dobrovolných hasičů

ze zákona, chod obce

ze zákona

Přestupkové řízení

Umisťování a povolování staveb a jejich změn

Zvláštní užívání a připojování sousedních
nemovitostí k MK

Zápis budov, ulic, veřejných prostranství do
centrální evidence

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

potřeby obce a obecního úřadu

stanoviště včelstev

Poplatek ze psů

Poplatek za odpady

vybírání místních a správních poplatků

Úřední deska

e-spis lite

archivní služba

Čtenáři knihovny

žadatel, majitel nemovitosti

žadatel, majitel nemovitosti,

žadatel, majitel nemovitosti

žadatel, majitel nemovitosti

zřizovatel, dobrovolník/člen

zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové
komisí a výborů, RO, občané

zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové
komisí a výborů, RO

Občané

Občané

Občané

Občané

Občané

starosta, místostarosta a zaměstnanci

starosta a místostarosta, referent vnitřního
odboru

občané s TP na území obce

občané s TP na území obce

žadatelé, občané obce

starostka, stavební úřad, MMO, FÚ, státní
veterinární správa, okresní soud, MMS

OÚ, MMO

OÚ, MMO

adresní a indetifikační údaje

adresní a identifikační údaje

Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební
záměr, kontaktní údaje

Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební
záměr, kontaktní údaje

Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební
záměr, kontaktní údaje

Adresné

Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, kontaktní
údaje

adresní a identifikační údaje, (FO a PO)

adresní a identifikační údaje

adresní, identifikační, jmenné

adresní, identifikační, jmenné

adresní, identifikační, jmenné

adresní, identifikační

adresní, identifikační, jmenné

adresní, identifikační, jmenné

zaměstnanci, členové zastupitelstva

zaměstnanci, členové rady, zastupitelstva

Určení zaměstnanci

Učení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

starosta, místostarosta a zaměstnanci

starosta, místostarosta a zaměstnanci

účetní, správní

účetní, správní

účetní

určení zaměstnanci

určení zaměstnanci

pouze archivář

10 let

10 let

10 let

5 let

50 let

5 let

Kategorie subjektu údajů

Kategorie zpracovávaných osobních
údajů

Příjemce nebo kategorie příjemců
údajů

Doba uchování osobních údajů či
kritéria pro ni
5/1/f)

Předávají se osobní údaje mimo EU?
Pokud ano, podrobnosti o předání

Jmenné, datum narození, podpis

Jmenné, adresné, datum a místo narození,
rodné číslo, rodiče, způsobilost, stav, vlasník
nemovitosti

Jmenné, adresné, datum narození, vlastník
nemovistosti

Jmenné, adresné, datum narození

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci, soudy, policie, OÚ s
rozšířenou působností, KÚ

Určení zaměstnanci, soudy, policie, OÚ s
rozšířenou působností, KÚ

Určení zaměstnanci

Jmenné, adresné, datum narození

Jmenné, adresné, datum a místo narození, číslo
dokladu totožnosti, podpis, označení druhu
listiny
Jmenné, adresné, datum narození

Jmenné, adresné, datum narození

Jmenné, adresné, datum a místo narození,
rodné číslo, číslo dokladu totožnosti

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Jmenné, adresné, datum narození

Jmenné, adresné, datum a místo narození,
datum a místo úmrtí, rodné číslo, osobní stav,
doklad totožnosti

Jmenné, adresné, telefon nebo e-mail

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Opatrovanci

Jmenné, adresné, datum a místo narození,
rodné číslo, osobní stav, doklad totožnosti

Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na
co, dražební částka, identifikace předmětu
exekuce

Jmenné, adresné, datum narození

Jmenné, adresné, datum narození, telefon, e-mail adresní, identifikační, kontaktní,

adresní, identifikační, kontaktní

osobní údaje (jméno, přijmení, datum narozaní,
adresa, č. bankovního spojení, e-amil, tel. číslo,
osobní údaje (jméno, přijmení, datum narozaní, IČO, název firmy, sídlo, korespondenční adresa,
adresa, č. bankovního spojení, e-amil, tel. číslo) zastupující osoba)
datum narození, adresa

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

Určení zaměstnanci

zaměstnanci

zaměstnanci

zaměstnanci

50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské ,
sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové listy,
10 let
výplatní listiny, evidence pracovní doby

50 let

NE

NE

5 let

NE

5 let žádosti; 1 měsíc po akci pracovní list

NE

10 let

NE

10 let

NE

5 let

NE

5 let

NE

10 let

NE

5 let

NE

100 let, 75 let

NE

5 let

NE

5 let

NE

15 let

NE

5-20let

NE

5let

NE

c

c

c

c

e

c

c

c

c

c

c

c

e

c

c

c

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 435/2004 Sb.,
Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon č. 373/2011 Sb.,
Zákon 187/2006 Sb., Zákon č. 589/1992 Sb.
6/1/c,e,f)

Je poskytnutí osobních údajů zákonným či
smluvním požadavkem? Má osoba povinnost
OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a
rodných číslech

Zákon č. 262/2006 Sb.

zákonný

zákonný

zákonný

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a
rodných číslech, Správní řád

zákonný

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, Zákon č.
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných
číslech

zákonný

Volební zákony

Zákon č. 21/2006 Sb., o vidimaci a legalizaci

zákonný

zákonný

Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

zákonný

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, Vyhláška MV č. systémech veřejné správy, Zákon č. 300/2008
326/2000 Sb.
Sb., Zákon č. 269/1994 Sb.

zákonný

zákonný

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, Zákon o
přestupcích, Zákon o soudním řízení, Správní
řád

zákonný

Zákon o matrikách, Srpávní řád

zákonný

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

zákonný

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon
Daňový řád, Zákon o správních poplatcích
č. 128/2000 Sb. o obcích

zákonný

zákonný

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vyhláška
410/2009 Sb., ČÚS

zákonný

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách

NE
22/1

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

c

c

zákon č. 274/2001 sb. o vodovodech a
kanalizacích

zákon č. 565/1990 sb o místních poplatcích,
zákon 185/2001 sb zákon o obcích a zákon č.
128/2000 o obcích

smluvní požadavek

smluvní požadavek

X

x

NE

ne

zákonný

X

15/1/g
Zda jde o automatizované individ. rozhodování
(vč. profilování), pokud ano, informace o tom
(AIR)?

odpadní karty, skartační doba je 5let

c

13/2/e)
zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ
a jejich získání není upraveno zákonem

smlouvy skartační doba je 5let,

NE

6/1/a,b,c,d,e,f)
konkrétní právní základ pro právní tituly c)
nebo e), případně i f)

zaměstnanci

5 let

15/2

právní titul účelu zpracování dle ON

zaměstnanci

NE

skartační doba 5 let

skartační doba 5 let

na dobu nezbytně nutnou

NE

NE

c

c

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

skartační doba 10 let

po dobu nezbytně nutnou

5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke
skartaci)

Po dobu životnosti stavby

Po dobu životnosti stavby

10 let

5 let

5 let

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

c

c

c

c

c

c

c

c

e

odst. 1 zákona o požarní ochraně a § 30
vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
požární ochrany a úkoly v souladu s
předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR, zákon č.
zarazením do požárního poplachového plánu
128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 2/1993 Sb., o
kraje
vyhlášení Listiny základních práv a svobod,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Správní řád ř. 500/2004 Sb., Zákon o některých
přestupcích č. 250/2016 Sb., Stavební zákon č. Správní řád č. 500/2004 Sb., Stavební zákon č.
183/2006 Sb.
183/2006 Sb.

Správní řád č. 500/2004 Sb., Zákon o pozemních
Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech
komunikacích 13/1997 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zákon č. 89/2012 SB., občanský zákoník

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

c

c

c

c

c

c

c

podle §51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8
vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře,
vodních organizmu a dlaších necílových
organizmů při použití přípravků na ochranu
OZV 171/2015
rostlin

OZV 6/2017

Zákon č. 634/2004 Sb., Ceník, OZV

Zákon č.500/2004 Sb.

Zákon č.499/2004 Sb.

Zákon č.499/2004 Sb.

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

zákonný

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

