
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.

Vedení správních řízení při výkonu státní správy na 

úseku: 

- vodního hospodářství (z. č. 254/2001 Sb., o vodách, z. č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a  kanalizacích, z. č. 183/2006 

Sb., stavební zákon)

- lesního hospodářství (z. č. 289/1995 Sb., o lesích, z. č. 

149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 

dřevin)

- myslivosti (z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti)

- rybářství (z. č. 99/2004 Sb., o rybářství)

- odpadového hospodářství (z. č. 185/2001 Sb., o odpadech)

- ochrany ovzduší (z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

- ochrany přírody a krajiny  (z. č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny)

- ochrany zemědělského půdního fondu (z. č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu)

- ochrany zvířat proti týrání (z. č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání

 - o geologických pracích (z. č. 62/1988 Sb.)

- o rostlinolékařské péči (z.č. 326/2004 Sb.)

- poskytování informací (z. č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí)

- o integrované prevenci (z. č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci

- o přestupcích (z.č. 250/2016 Sb.)

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

bydliště, kontaktní adresa, 

rodné číslo

citlivé údaje: odsouzení pro 

trestný čin (řízení o 

ustanovení lesní stráže, 

rybářského hospodáře)

popisné údaje: odborné 

znalosti 

účastníci řízení

odborné osoby poskytující 

služby účastníkům řízení 

(odpadový hospodář, 

rybářský hospodář…)

účastníci řízení

zástupci účastníků 

řízení

ostatní orgány moci 

výkonné v rámci svých 

kompetencí

soud

podle skartačních lhůt a 

povahy věci, max. do 50 let

informační systém, spisová 

služba, listinná podoba

2.

Provádění povinné registrace exemplářů vybraných 

ohrožených druhů živočichů a rostlin podle zákona č. 

100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších 

opatřeních k ochraně těchto druhů 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, kontaktní 

adresa

držitel exempláře ostatní orgány moci 

výkonné v rámci svých 

kompetencí

soud

10 let po úhynu živočicha, 

rostliny – bez omezení
Informační systém MŽP, listinná 

podoba

3.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

bydliště, kontaktní adresa

oznamovatel,

osoby zúčastněné na 

procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí

ostatní orgány moci 

výkonné v rámci svých 

kompetencí

soud

10 let

Informační systém MŽP, listinná 

podoba, spisová služba

4.

Poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o 

právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení,  adresa 

trvalého bydliště, kontaktní 

adresa 

žadatel ostatní orgány moci 

výkonné v rámci svých 

kompetencí

soud

10 let

Spisová služba, listinná podoba

Odbor životního prostředí a zemědělství



Poř. 
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5.

Provádění kontrol a dozoru při výkonu státní správy na 

úseku:

- vodního hospodářství (z. č. 254/2001 Sb., o vodách, z. č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a  kanalizacích)

- lesního hospodářství (z. č. 289/1995 Sb., o lesích, z. č. 

149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 

dřevin)

- myslivosti (z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti)

- rybářství (z. č. 99/2004 Sb., o rybářství)

- ochrany ovzduší (z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

- ochrany přírody a krajiny  (z. č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny)

- ochrany zemědělského půdního fondu (z. č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu)

- odpadového hospodářství (z. č. 185/2001 Sb., o odpadech)

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

bydliště, kontaktní adresa, 

rodné číslo

citlivé údaje: odsouzení pro 

trestný čin (činnost lesní 

stráže, rybářského 

hospodáře)

popisné údaje: odborné 

znalosti 

kontrolované osoby a jejich 

zaměstnanci

osoby poskytující odborné 

služby kontrolovaným 

osobám (odpadový 

hospodář…)

ostatní orgány moci 

výkonné v rámci svých 

kompetencí

soud

10 let

Spisová služba, listinná podoba

6.

Vyhlášení nařízení o zřízení přírodního parku, přírodní 

rezervace a přírodní památky, uzavírání smluv o prohlášení 

území chráněných jako evropsky významné lokality, smluvní 

zajištění péče o zvláště chráněná území podle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

bydliště, kontaktní adresa

vlastník pozemku ležícího 

v chráněném území

osoba provádějící péči o 

zvláště chráněná území

ostatní orgány moci 

výkonné v rámci svých 

kompetencí

soud

trvale

Spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu 

údajů
Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 
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Odbor životního prostředí a zemědělství

7.

Úkony podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (mimo správní řízení, tj. 

vyjádření, závazná stanoviska apod.)  při výkonu státní 

správy na úseku:

- vodního hospodářství (z. č. 254/2001 Sb., o vodách, z. č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a  kanalizacích)

- lesního hospodářství (z. č. 289/1995 Sb., o lesích, z. č. 

149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 

dřevin)

- myslivosti (z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti)

- rybářství (z. č. 99/2004 Sb., o rybářství)

- odpadového hospodářství (z. č. 185/2001 Sb., o odpadech)

- ochrany ovzduší (z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

- ochrany přírody a krajiny  (z. č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny)

- ochrany zemědělského půdního fondu (z. č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu)

- geologie (z. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství)                                                                                - 

integrovaná prevence (z. č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci)

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého 

bydliště, kontaktní adresa

dotčené osoby  (§ 2 odst. 

3 správního řádu) a jejich 

zástupci

ostatní dotčené osoby

zástupci dotčených osob

ostatní orgány moci 

výkonné v rámci svých 

kompetencí

soud

10 let

Spisová služba, listinná podoba

8.

Posuzování žádostí o poskytování náhrad za škody 

způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy 

podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod 

způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, kontaktní 

adresa

poškozený ostatní orgány moci 

výkonné v rámci svých 

kompetencí

soud

10 let

Spisová služba, listinná podoba

9.

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

stěžovatel

osoby napadené stížností

stěžovatel

subjekty dotčené 

stížností

5 let

Spisová služba, listinná podoba

10.

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                                                 

žadatelé o informace a 

jejich zástupci

nadřízený správní orgán 5 let

Spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu 

údajů
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A B C D E F G
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11.

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

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro 

doručování 

žadatelé o informace

(stěžovatelé, odvolatelé a 

jejich zástupci)

povinný subjekt

subjekt údajů a jeho 

zástupce

soudy

5 let

Spisová služba, listinná podoba

12.

Evidence soudních řízení za účelem uplatnění práv z 

náhrady škody, vymáhání pohledávek, nákladů řízení  aj. 

v souladu s § 17 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu ev. adresa 

pro doručování

jiné údaje: IČO, DIČ, 

informace o zápisu v ŽL 

nebo OR či jiném rejstříku, 

číslo účtu

dodavatelé

osoby, které způsobily 

škodu

žalobci

10 let

Spisová služba, listinná podoba

13.

Zadávání a hodnocení veřejných zakázek  podle zákona č. 

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště

jiné údaje: IČO, DIČ, kontakt 

(tel., e-mail), bankovní 

spojení

uchazeči o veřejnou 

zakázku

dodavatelé

subjekty veřejné správy

soud

5 let

Spisová služba, listinná podoba

14.

Uzavírání smluv včetně materiálů projednávaných 

orgány kraje v souladu se:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů

- dalšími zvláštními zákony

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště

jiné údaje: IČO, DIČ, tel. 

spojení, e-mailová adresa, 

bankovní spojení 

smluvní strany administrující odbor 10 let

Spisová služba, listinná podoba, 

informační systém

15. 

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v 

lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké 

činnosti podle zákona o myslivosti na základě Nařízení vlády 

č. 30/2014, o stanovení závazných pravidel poskytování 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané 

myslivecké činnosti, v platném znění

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, rodné číslo, adresa 

trvalého bydliště, kontaktní 

adresa

jiné údaje: tel. spojení, e-

mailová adresa, bankovní 

spojení 

žadatel o finanční 

příspěvek

ostatní orgány moci 

výkonné v rámci svých 

kompetencí

soud

10 let

informační systém, spisová 

služba listiná podoba, Informační 

systém národní dotace



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

Odbor životního prostředí a zemědělství

17. 

Kontrola dotací poskytnutých z rozpočtu odboru 

životního prostředí a zemědělství podle:

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

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

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

pozdějších předpisů

- zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, rodné číslo, adresa 

trvalého bydliště, kontaktní 

adresa

jiné údaje: tel. spojení, e-

mailová adresa, bankovní 

spojení 

fyzické osoby, fyzické 

osoby podnikající (OSVČ), 

osoby vykonávající činnost 

statutárního orgánu 

právnické osoby, případně 

zástupce statutárního 

orgánu

administrátor dotace 10 let spisová služba, listinná podoba

18. 

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 

odborů:

- bezpečnosti a 

krizového řízení

- dopravy a silničního 

hospodářství

- investic

- kultury, památkové 

péče, lázeňství a 

cestovního ruchu

- regionálního rozvoje

- sociálních věcí

- školství, mládeže a 

tělovýchovy

- zdravotnictví

- životního prostředí a 

zemědělství

- kanceláře ředitelky 

úřadu (koordinátor pro 

elektronizaci 

administrace dotací)

Vedoucí oddělení a 

adborů, kteří přímo řídí 

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



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

Odbor životního prostředí a zemědělství

19. 

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 

odborů:

- bezpečnosti a 

krizového řízení

- dopravy a silničního 

hospodářství

- investic

- kancelář hejtmana a 

vnějších vztahů

- kultury, památkové 

péče, lázeňství a 

cestovního ruchu

- regionálního rozvoje

- sociálních věcí

- školství, mládeže a 

tělovýchovy

- zdravotnictví

- životního prostředí a 

zemědělství

- kanceláře ředitelky 

úřadu (koordinátor pro 

elektronizaci 

administrace dotací)

Vedoucí oddělení a 

adborů, 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


