
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.

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek  malého rozsahu 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení, 

podpis

uchazeči vyzvaní k účasti 

na výběrovém řízení

zadavatel veřejné zakázky, 

zadavatel údajů do eZAK

5 let; u zakázek v rámci 

projektů 

spolufinancovaných z 

prostředků EU dle 

podmínek jednotlivých 

programů

spisová služba, listinná 

podoba, síťový server, 

informační systém

2.

Sběr a vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačních programů KK, 

schvalování poskytnutí dotací v RKK, závěrečné zprávy 

dotačních programů v souladu se:

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

znění pozdějších předpisů a 

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů                                    

-zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve 

znění pozdějších předpisů (pozn. týkáse pouze 1 dt- inovační 

vouchery)

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení, údaje 

o předchozí registraci na 

úřadu práce, údaje o splnění 

rekvalifikačního kurzu (v 

souvislosti se sběrem a 

vyhodnocením žádostí o 

dotaci z dotačních programů 

ÚK), podpis

žadatelé o dotaci 

z dotačních programů KK
poskytovatel dotace 10 let

spisová služba, listinná 

podoba, síťový server, úřední 

deska (anonymizováno)

3.

Poskytování dotací jiným fyzickým osobám v souladu se:

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

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení, výpis 

z rejstříku trestů (v souvislosti 

s poskytováním dotací jiným 

fyzickým osobám), podpis

žadatelé o dotaci poskytovatel dotace 10 let

spisová služba, listinná 

podoba, síťový server, úřední 

deska (anonymizováno)
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4.
Vyřizování stížností a podnětů podle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů

údaje zpracovávané  v 

souladu s platnou právní 

úpravou v rámci  jednotlivých 

agend: adresní a identifikační 

údaje - jméno, příjmení, 

adresa místa trvalého pobytu 

nebo adresa pro doručování, 

podpis

stěžovatel

osoby napadené stížností

stěžovatel,

subjekty dotčené stížností, 

nadřízený správní orgán

5 let

spisová služba, listinná 

podoba, síťový server, úřední 

deska (vč. elektronické)

5.

Vyřizování podnětů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů

údaje zpracovávané  v 

souladu s platnou právní 

úpravou v rámci  jednotlivých 

agend: adresní a identifikační 

údaje - jméno, příjmení, 

adresa místa trvalého pobytu 

nebo adresa pro doručování, 

podpis

podatel

subjekty dotčené 

podnětem, nadřízený 

správní orgán

5 let
spisová služba, listinná 

podoba, síťový server

6.

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

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro 

doručování, podpis                                       

žadatelé o informace a 

jejich zástupci

nadřízený správní orgán, 

subjekty vyřizující žádost o 

informaci

5 let
spisová služba, listinná 

podoba, síťový server
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7.
Projekty podané do aktuálních výzev jednotlivých operačních 

programů a Finančních mechanismů např. EHP/Norsko

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu

jiné údaje: IČ, DIČ, informace 

o zápisu v ŽR nebo OR či 

jiném rejstříku, bankovní 

spojení, Pracovní smlouvy 

fyzických osob, výpisy z RT, 

podpis

žadatelé o dotaci (fyzické 

osoby)

statutární zástupci žadatelů 

o dotaci (právnických osob)

zaměstnanci žadatelů o 

dotaci

externí hodnotitelé                           

projektoví partneři                                 

další osoby účastnící se 

projektů (např. účastníci 

jednání)

zprostředkující subjekt 

(krajský úřad) v rámci 

implementace 

přeshraničních programů, 

řídící orgány a projektoví 

partneři (v případě, že je 

kraj v pozici 

žadatele/vedoucího 

partnera)

dle podmínek jednotlivých 

programů

spisová služba, listinná 

podoba, síťový server, externí 

servery jednotlivých dotačních 

programů (např. MS2014+, 

eMS, apod.)

8.

Výkon kontrolní činnosti (předběžná, průběžná, následná) na 

základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení, údaje 

o předchozí registraci na 

úřadu práce, údaje o splnění 

rekvalifikačního kurzu, podpis

příjemci dotace 

z dotačních programů KK
kontrolní orgán 10 let

spisová služba, listinná 

podoba, síťový server

9. 

Agenda přenesené působnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, jiné údaje: 

kontakt (telefon, e-mail), 

vlastnická práva k 

nemovitostem, podpis

podatelé připomínek a 

námitek

nadřízený správní orgán, 

pořizovatel (pracovníci odd. 

ÚP)

10 let
spisová služba, listinná 

podoba, síťový server

10.

Agenda přenesené působnosti podle zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště,

jiné údaje: kontakt (tel., e-

mail), bankovní spojení, 

podpis

podatel, stěžovatel
subjekty dotčené 

podnětem nebo stížností
5 let

spisová služba, listinná 

podoba, síťový server
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11.

Agenda evidence válečných hrobů dle zákona č. 122/2004 Sb., 

o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 

256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů

údaje stěžovatele:jméno, 

příjmení, adresa trvalého 

pobytu nebo doručovací 

adresa, kontaktní údaje 

(telefon, e-mail), podpis

podatel, stěžovatel

subjekty dotčené 

podnětem nebo stížností, 

obce s rozšířenou 

působností, Ministerstvo 

obrany ČR, krajský úřad 

jako koordinátor

5 let

spisová služba, listinná 

podoba, síťový server, interní 

aplikace Ministerstva obrany 

ČR

12. Agenda Výboru pro regionální rozvoj a Komise pro venkov

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, telefon, 

mobil, rodné číslo, název 

pojišťovny

členové VRR a Komise pro 

venkov

zapisovatel, personální 

oddělení krajského úřadu
5 let 

spisová služba, listinná 

podoba, síťový server

13.

Agenda oddělení přeshraničních projektů - technická pomoc v 

rámci programů přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát 

Bavorsko a ČR - Svobodný stát Sasko

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 

narození, rodné číslo, jiné 

údaje: kontakt (tel., e-mail), 

podpis

pracovníci odd. 

přeshraničních projektů

zpracovatel mezd, 

personální oddělení 

krajského úřadu

dle podmínek jednotlivých 

programů

listinná podoba, síťový server, 

el. pošta (e-mail)

14.

Administrace žádostí o dotaci nebo návratné finanční 

výpomoci:

- § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení, ve znění pozdějších předpisů

- § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení, ve znění pozdějších předpis

- § 94a odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení, ve znění pozdějších předpisů

- § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 sb., o základních registrech

Adresní a identifikační údaje:

A) V případě fyzické osoby:

- jméno a příjmení,

- datum narození

- adresa bydliště

B) V případě OSVČ také:

- identifikační číslo osoby 

(bylo-li přiděleno)

nebo

C) V případě právnické 

osoby:

- název, popřípadě obchodní 

firma

- sídlo

- identifikační číslo osoby 

(bylo-li přiděleno)

Žadatelé o dotaci nebo 

návratnou finanční 

výpomoc:

- fyzické osoby 

(nepodnikající)

- fyzické osoby podnikající 

(OSVČ)

- právnické osoby

Administrátoři žádostí o 

dotace z dotačních 

programů a individuálních 

dotací nebo žádostí o 

návratnou finanční 

výpomoc zařazených do 

odboru regionálního 

rozvoje,

vedoucí oddělení a odboru, 

kteří přímo řídí 

administraci žádostí o 

dotaci nebo návratné 

finanční výpomoci

Po dobu uložení spisové 

dokumentace v centrální 

spisovně:

- v případě krajských 

dotací a dotací s podílem 

finančních prostředků ze 

státního rozpočtu 10 let 

(ukládací znak 88 vyjma 

88.3)

- v případě dotací s 

podílem finančních 

prostředků EU 15 let 

Ukládací znak 108.5)

Informační systém GINIS 

(především moduly RAP, 

SPO, VFP, SML, POU a 

ADK) prostřednictvím 

napojení na informační 

systém základních registrů 

(ISZR) - ROB, ROS, RÚIAN
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15.

Administrace žádostí o dar:

- § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení, ve znění pozdějších předpisů

- § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení, ve znění pozdějších předpis

- § 94a odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení, ve znění pozdějších předpisů

- § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 sb., o základních registrech

Adresní a identifikační údaje:

A) V případě fyzické osoby:

- jméno a příjmení,

- datum narození

- adresa bydliště

B) V případě OSVČ také:

- identifikační číslo osoby 

(bylo-li přiděleno)

nebo

C) V případě právnické 

osoby:

- název, popřípadě obchodní 

firma

- sídlo

- identifikační číslo osoby 

(bylo-li přiděleno)

Žadatelé o dar:

- fyzické osoby 

(nepodnikající)

- fyzické osoby podnikající 

(OSVČ)

- právnické osoby

Administrátoři žádostí o 

dar zařazených do odboru 

regionálního rozvoje, 

vedoucí oddělení a odboru, 

kteří přímo řídí 

administraci žádostí o dar

Po dobu uložení spisové 

dokumentace v centrální 

spisovně

Informační systém GINIS 

(především moduly RAP, 

SPO, VFP, SML, POU a 

ADK) prostřednictvím 

napojení na informační 

systém základních registrů 

(ISZR) - ROB, ROS, RÚIAN


