
Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty 

pro výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických 

a organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

1.

Správní žaloby podávané dle zákona č. 150/2002 Sb., 

soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Evidence soudních řízení za účelem uplatnění práv z náhrady 

škody, vymáhání pohledávek, nákladů řízení aj.  § 17 z.č. 

129/2000 Sb., o krajích

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu ev. adresa 

pro doručování, IČO, DIČ

jiné údaje: informace o 

zápisu v ŽL nebo OR či 

jiném rejstříku, bankovní 

spojení

osoby, které způsobily 

škodu

žalobci

10 let

spisová služba

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu ev. adresa 

pro doručování, IČO, DIČ

jiné údaje: e-mailová adresa

žadatel o informaci žadatel o informaci, 

nadřízený odvolací 

orgán

5 let

spisová služba i listinná podoba

Daňová řízení vedená dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů.

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu ev. adresa 

pro doručování, IČO, DIČ

jiné údaje: informace o 

zápisu v ŽL nebo OR či 

jiném rejstříku, bankovní 

spojení

Porušitelé rozpočtové 

kázně, Odvolatelé proti 

rozhodnutím 

prvoinstančního správce 

daně

10 let spisová služba i listinná podoba

Vedení správního řízení na úseku přestupků proti občanskému soužití, 

majetku a veřejnému pořádku, zbraní a střeliva, cestovních dokladů, 

občanských průkazů, ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a 

přestupků proti pořádku v územní samosprávě podle:

- zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 

znění pozdějších předpisů, 

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

pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu, příp. adresa 

pro doručování  

účastníci řízení

svědci

znalci

zástupci účastníků osoby vymezené z.č. 

500/2004 Sb.

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy 10 let spisová služba i listiná podoba

Odbor legislativní  a právní a krajský živnostenský úřad



Poskytování údajů z informačního systému (podle § 8 zákona č.133/2000 

Sb.) a vedení správního řízení na úseku evidence obyvatel, občanských 

průkazů a cestovních dokladů podle:

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

pozdějších předpisů 

- zákona č. 328//1999 Sb., o občanských průkazech

- zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

- zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

                                                                                                          

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu, příp. adresa 

pro doručování  

účastníci řízení

svědci

zástupci účastníků

osoby vymezené z.č. 

500/2004 Sb.

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy 5 let spisová služba i listiná podoba

Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v 

návaznosti na  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (pouze v rozsahu agend svěřených odboru)

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  narození, 

adresa místa trvalého pobytu nebo 

adresa bydliště a adresa pro 

doručování                                                 

žadatelé o informace a jejich 

zástupci

nadřízený správní orgán 5 let spisová služba i listiná podoba

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (pouze v rozsahu agend svěřených odboru)

údaje zpracovávané  v souladu s 

platnou právní úpravou v rámci  

jednotlivých agend

stěžovatel

stěžovatel

5 let spisová služba i listiná podoba

Příprava 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  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů

(pouze v rozsahu agend svěřených odboru)

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 a jeho zástupce

soudy 5 let spisová služba i listiná podoba

Evidence fyzických osob, které nabyly státní občanství České republiky  v 

souladu s § 11  a násl. a pozbytí v souladu s § 40 zákona č. 186/2013 Sb., o 

státním občanství České České republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o státním občanství České republiky) a evidence vydaných 

osvědčení o státním občanství ČR (§ 55 zák. č. 186/2013 Sb.)

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, pohlaví, 

datum a způsob nabytí / pozbytí st. 

občanství ČR

občané ČR

bývalí občané ČR

subjekty veřejné správy (na 

základě zvláštních právních 

předpisů)           50 let spisová služba i listiná podoba

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, 

pohlaví,

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

narození - 100 

let,manželství a reg. 

partnerství 75 let, úmrtí - 

75 let spisová služba i listiná podoba

Vydávání veřejných listin a jejich ověření podle zákona č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení, potvrzení ze sb. listin (druhopisů amtr. knih) 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

provádění matričních zkoušek dle zákona 301/2000 Sb.

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum a místo 

narození, trvalý pobyt a dále údaje 

dle § 29, 30, 30a, 31 a 46 z. 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

ověření matr. dokladů - 3 

roky, matriční zkoušky - 

40 let, spisová služba i listiná podoba



Ověření způsobilosti pro vidimaci a legalizaci (zák.č. 21/2006 Sb.) adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum a 

místo narození, adresa trvalého 

pobytu a název úřadu

žadatelé

žadatelé 40 let spisová služba i listiná podoba

Vedení správního řízení na úseku matrik podle zákona č. 500/2004 Sb., o 

správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 

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

souvísejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 

vyhláška č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum narození a 

adresa trvalého pobytu

účastníci řízení

svědci

znalci

zástupci účastníků

osoby vymezené z.č. 

500/2004 Sb.

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy 50 let spisová služba i listiná podoba

Vedení správního řízení na úseku státního občanství podle zákona č. 

500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších 

předpisů - zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o 

změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve 

znění pozdějších předpisů                                            

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, příjmení rodné, 

pohlaví, rodné číslo, dostavadní 

trvalý pobyt (pokud v cizině i stát), 

datum a způsob nabytí / pozbytí st. 

občanství ČR,

účastníci řízení

svědci

znalci

zástupci účastníků

osoby vymezené z.č. 

500/2004 Sb.

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy spisová služba i listiná podoba

Vedení správního řízení v prvním nebo druhém stupni v souladu se:

- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 526/1992 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých 

jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 40/1995 Sb.,  o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 

znění pozdějších předpisů

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 spisová služba i listiná podoba

Vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku v souladu se zákonem č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum narození, 

státní příslušnost, adresa místa 

trvalého pobytu a adresa pro 

doručování 

fyzické osoby - podnikatelé, 

odpovědní zástupci, členové 

statutárních orgánů
žadatelé o výpis ze 

živnostenského rejstříku

5 let spisová služba i listiná podoba

Působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti v 

případech uvedených v § 2a zákona č. 84/1990 Sb., o právu 

shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa bydliště, IČ, telefonické 

spojení, e-mail

žadatelé

5 let spisová služba i listiná podoba

Zajištění voleb - registrace 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

- zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  narození, 

státní příslušnost, adresa místa 

trvalého pobytu, pohlaví, věk

citlivé údaje: příslušnost k politické 

straně

popisné údaje: vzdělání, povolání

kandidáti

10 let spisová služba i listiná podoba

Registrace a výmaz z registru zájmových sdružení právnických osob a 

svazků obcí podle:

- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

- zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého pobytu

žadatelé

5 let spisová služba i listiná podoba



Vedení správního řízení na úseku jiných správních deliktů za porušení 

nařízení obce právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je 

podnikatelem na základě 

- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a

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

pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu, příp. adresa 

pro doručování  

účastníci řízení

svědci

znalci

zástupci účastníků

osoby vymezené z.č. 

500/2004 Sb.

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy 10 let spisová služba i listiná podoba

Zajištění voleb - ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce na 

úseku voleb

- 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

- zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 247/1995 Sb.

- vyhláška MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 130/2000 Sb.                                        - zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 

do Evropského parlamentu                                                                              - 

zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  narození, 

adresa místa trvalého pobytu, 

popisné údaje: titul, pracovní 

zařazení

žadatelé o zkoušku

5 let spisová služba i listiná podoba

Vedení správního řízení na úseku přestupků a jiných správních deliktů na 

úseku voleb 

- 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

- zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

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

pozdějších předpisů 

- zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu       - zákona 

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

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu, příp. adresa 

pro doručování  

účastníci řízení

svědci

znalci

zástupci účastníků

osoby vymezené z.č. 

500/2004 Sb.

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy 10 let spisová služba i listiná podoba

Zajišťování agendy a činnosti podle cenových předpisů, zejména v oblasti 

cenové kontroly a ukládání, vybírání a vymáhání pokut

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa, IČO, č. 

živnostenského oprávnění

účastníci řízení osoby vymezené z.č. 

500/2004 Sb.

orgány kontroly a dozoru

příslušné orgány veřejné 

správy

10 let spisová služba i listiná podoba


