Odbor dopravy a silničního hospodářství
Poř.
číslo
A

Účel zpracování

B
Evidence učitelů výuky a výcviku v souladu se zákonem č.
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.

Evidence podnikakatelů v silniční dopravě v souladu se
zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů

2.

3.

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu
údajů

C
D
adresní a identifikační údaje: držitelé profesního
titul, jméno, příjmení, datum osvědčení
narození, adresa trvalého
bydliště jiné údaje: číslo ŘP,
skupiny a podskupiny
řidičských oprávnění, číslo
profesního osvědčení, rozsah
a skupiny ř.o.

adresní a identifikační údaje: podnikatelé v silniční
jméno, příjmení, titul, datum dopravě
narození, rodné číslo, datum
narození, adresa trvalého
bydliště
jiné údaje: kontakt (tel., email), IČO
popisné údaje: registrační
značky vozidel,

Evidence eurolicence a jejich opisů v souladu se zákonem č.
nazev firmy, IČO, sídlo,
podnikatelé v silniční
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů jmeno, přijmení, dat. nar,
dopravě
bydliště, číslo pasu, číslo ŘP,
datum a místo narození
řidiče, státní příslušnostřidiče,
pracovní smlouva, číslo soc.
pojištění

Plánované
Obecný popis technických a
lhůty pro
Kategorie příjemců
organizačních bezpečnostních
výmaz
opatření
kategorií
osobních
E
F
G
KUKK, ORP,
po dobu držení
Ministerstvo dopravy ČR profesního
osvědčení
informační systém, spisová služba

Ministerstvo dopravy ČR
(centrální registr)
krajské úřady, ORP
KUKK

3 roky po
zániku
dopravce,
úmrtí, pozbytí - Rejstřík podnikatelů v silniční
dobré pověsti dopravě ( centrální registr)
-Dopravní agendy - CS (YAMACO) (
interní registr KUKK)
ess ATHENA

Ministerstvo dopravy ČR 10 let (platnost
, krajské úřady, ORP
licence)
(centrální registr)
KUKK

- Rejstřík podnikatelů v silniční
dopravě ( centrální registr)
-Dopravní agendy - CS (YAMACO) (
interní registr KUKK)
ess ATHENA
- listiná podoba

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Poř.
číslo
A

4.

5.

6.

7.

8.

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu
údajů

B
C
D
Evidence osvědčení řidiče a jejich opisů v souladu se zákonem nazev firmy, IČO, sídlo,
podnikatelé v silniční
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
jmeno, přijmení, dat. nar, IČO, dopravě + řidiči
předpisů
bydliště, číslo pasu, číslo ŘP,
datum a místo narození
řidiče, státní příslušnos
třidiče, pracovní smlouva,
číslo soc. pojištění řidiče

Plánované
Obecný popis technických a
lhůty pro
Kategorie příjemců
organizačních bezpečnostních
výmaz
opatření
kategorií
osobních
E
F
G
Ministerstvo dopravy ČR 5 let (platnost
, krajské úřady, ORP
osvědčení)
(centrální registr)
KUKK
- Rejstřík podnikatelů v silniční
dopravě ( centrální registr)
-Dopravní agendy - CS (YAMACO) (
interní registr KUKK)
ess ATHENA
- listiná podoba

Evidence osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu nazev firmy, IČO, sídlo,
právnické a fyzické osoby, KUKK
v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve jmeno, přijmení, dat. nar, IČO, které zažádají
znění pozdějších předpisů
bydliště, SPZ vozu, pracovní
smlouva řidiče, kopie TP

platnost
osvědčení
max 5 let

Evidence finanční způsobilosti podnikatele v dopravě v souladu nazev firmy, IČO, sídlo,
podnikatelé v silniční
se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
jmeno, přijmení, dat. nar, IČO, dopravě
pozdějších předpisů
bydliště, údaje z účetní
závěrky a pojistné smlouvy
dopravců, informace o
vozidlech

Ministerstvo dopravy ČR 5 let
, krajské úřady, ORP
(centrální registr)
KUKK

Evidence stanovisek k žádosti o koncesy a její změnu v
souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů

nazev firmy, IČO, sídlo,
podnikatelé v silniční
jmeno, přijmení, dat. nar, IČO, dopravě
bydliště, rodné číslo,

KUKK

Evidence pokut v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

nazev firmy, IČO, sídlo,
podnikatelé v silniční
jmeno, přijmení, dat. nar, IČO, dopravě
bydliště

Ministerstvo dopravy ČR 5 let
, krajské úřady, ORP
(centrální registr)
KUKK

-ess ATHENA
- listinná podoba

- Rejstřík podnikatelů v silniční
dopravě ( centrální registr)
-Dopravní agendy - CS (YAMACO) (
interní registr KUKK)
ess ATHENA
- listiná podoba

10 let
-Dopravní agendy - CS (YAMACO) (
interní registr KUKK)
ess ATHENA
- listinná podoba

- Rejstřík podnikatelů v silniční
dopravě ( centrální registr)
-Dopravní agendy - CS (YAMACO) (
interní registr KUKK)
ess ATHENA
- listiná podoba

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Poř.
číslo
A

9.

10.

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu
údajů

B
C
D
Evidence výjimek z omezení jízdy některých vozidel v souladu nazev firmy, IČO, sídlo,
právnické a fyzické osoby, KUKK
se zákonem č. 361/2000 Sb., o o provozu na pozemních
jmeno, přijmení, dat. nar, IČO, které zažádají
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
bydliště, SPZ vozu, kopie TP

E

Obecný popis technických a
organizačních bezpečnostních
opatření
G

-ess ATHENA
- listinná podoba

Evidence držitelů osvědčení o odborné způsobilosti k
provozování silniční dopravy pro cizí potřebu v souladu se
zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje:
jméno, příjmení, titul, datum a
místo narození, rodné číslo,
adresa trvalého bydliště
jiné údaje: kontakt (tel., email)

držitelé osvědčení o
odborné způsobilosti k
provozování silniční
dopravy pro cizí potřebu

Evidence žadatelů o oprávnění a osvědčení k provozování STK nazev firmy, IČO, sídlo,
fyzické a právnické osoby
podlezákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na jmeno, přijmení, dat. nar, IČO,
bydliště,
11. pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Evidence soudních řízení za účelem uplatnění práv z náhrady
škody, vymáhání pohledávek, nákladů řízení aj. v souladu s §
12.
17 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů
Vyřizování stížností a podnětů podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
13.

Kategorie příjemců

Plánované
lhůty pro
výmaz
kategorií
osobních
F
10 let

název firmy, sídlo, IČO,
jméno, příjmení, datum
narození, adresa místa
trvalého pobytu, výše dluhu
údaje zpracovávané v
souladu s platnou právní
úpravou v rámci jednotlivých
agend

právnické a fyzické osoby
podnikající = dlužnící
nezaplacených pokut

50 let
- Rejstřík podnikatelů v silniční
dopravě ( centrální registr)
-ess ATHENA
- listiná podoba

Ministerstvo dopravy,
krajské úřady, ORP,
KUKK

50 let
Ministerstvo dopravy,
KUKK

KUKK

-ess ATHENA
- listiná podoba

-ess ATHENA

5 let

- listinná podoba

stěžovatel
osoby napadené stížností

Poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu adresní a identifikační údaje: žadatel
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů jméno, příjmení, adresa
14.
trvalého bydliště, kontaktní
adresa

KUKK
stěžovatel
subjekty dotčené
stížností
ostatní orgány moci
výkonné v rámci svých
kompetencí
soudy

5 let

-ess ATHENA
- listinná podoba

10 let

archiv spisové služby

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Poř.
číslo

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu
údajů

Kategorie příjemců

Plánované
Obecný popis technických a
lhůty pro
organizačních bezpečnostních
výmaz
opatření
kategorií
osobních
F
G
5 let
listinná podoba, archiv spisové
služby

A

B
Zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu
(pokud jsou uchazeči fyzické osoby) v souladu se:
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
15.
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů

C
D
adresní a identifikační údaje: uchazeči vyzvaní k účasti
jméno, příjmení, adresa
na výběrovém řízení
trvalého bydliště
jiné údaje: kontakt (tel., email), bankovní spojení

E
KUKK,uchazeč

Odvolání proti rozhodnutí o přestupku prvoinstančního orgánu
podle
- zákona č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
16.
komunikacích ve věci SME
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve věci taxislužby

nazev firmy, IČO, sídlo,
účastníci řízení
jmeno, přijmení, dat. nar, IČO,
bydliště

Ministerstvo dopravy ČR 5 let
, krajské úřady, ORP
(centrální registr)
KUKK

Odvolání proti rozhodnutí o přestupku proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o přestupku na
úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla, o přestupku na úseku podmínek provozu vozidla na
pozemních komunikacích, o přestupku provozovatele vozidla a
proti rozhodnutí souvisejících řízení, v souladu se:
- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
17. zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění
pozdějších předpisů
zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích
- zákonem č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

adresní a identifikační údaje: účastníci řízení
jméno, příjmení, datum
narození, IČO, adresa místa
trvalého pobytu nebo adresa
bydliště a adresa pro
doručování

KUKK, ORP,
Ministerstvo dopravy
ČR, správní soudy

10 let

- Rejstřík podnikatelů v silniční
dopravě ( centrální registr)
-ess ATHENA
- listiná podoba

athena, listinná podoba

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Poř.
číslo

Účel zpracování

A

B
Vydání osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu zákona č.
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších
18.
předpisů

Odvolání proti rozhodnutí o správním deliktu překročení
povolených hodnot vozidla v souladu se:
- zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
19. znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
Odvolání proti rozhodnutí o deklaraci veřejně přístupné účelové
komunikaci v souladu se:
- zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
20.
znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
Vyřizování žádostí o udělení licence k provozování veřejné
linkové dopravy a o schválení jízdního řádu v soulad se
zákonem č. 111/1994 Sb. o silninčí dopravě a se zákonem č.
21. 500/2004 Sb., správní řád

22.

Příprava a posuzování smluv uzavíraných krajem, evidence
smluv v souladu se: zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a
zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve zění platném k
2. 12. 2009

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu
údajů

Kategorie příjemců

Plánované
lhůty pro
výmaz
kategorií
osobních
F
10 let

Obecný popis technických a
organizačních bezpečnostních
opatření

C
D
adresní a identifikační údaje: žadatelé
jméno, příjmení, datum
narození, adresa místa
trvalého pobytu nebo adresa
bydliště a adresa pro
doručování
adresní a identifikační údaje: účastníci řízení
jméno, příjmení, titul, datum
narození, rodné číslo, adresa
trvalého bydliště; jiné údaje:
IČO; popisné údaje:
registrační značky vozidel

E
KUKK, ORP,
Ministerstvo dopravy ČR

G

KUKK, ORP, Správní
soudy

10 let

archiv, athena

adresní a identifikační údaje: účastníci řízení
jméno, příjmení, datum
narození, adresa místa
trvalého pobytu nebo adresa
bydliště a adresa pro
doručování
adresní a identifikační údaje: účastníci řízení
jméno, příjmení, adresa
trvalého bydliště nebo místa
podnikání, jiné údaje IČO
jiné údaje: kontakt (tel., email), bankovní spojení

KUKK, ORP, Správní
soudy

10 let

archiv,athena

žadatel o vydání
rozhodnutí

5 let

spisová služba, athena, listinná
podoba

5 let

listinná podoba, archiv spisové
služby

informační systém, spisová služba

adresní a identifikační údaje: fyzické osoby jako smluvní účastník smlouvy
jméno, příjmení, datum
strana
narození, adresa místa
trvalého pobytu nebo místa
podnikání,
jiné údaje: IČO, DIČ,
Informace o zápisu v ŽL nebo
OR či jiném rejstříku, číslo
účtu, telefon, fax, e-mail,
datová schránka

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Poř.
číslo
A

23.

Účel zpracování

B
Zpracování žádosti o poskytnutí individuální dotace

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu
údajů

C
D
adresní a identifikační údaje: Fyzická nebo právnická
jméno, příjmení, datum
osoba žádající o dotaci
narození, adresa místa
trvalého pobytu nebo adresa
bydliště a adresa pro
doručování; jiné údaje IČO
jiné údaje: kontakt (tel., email), bankovní spojení

Kategorie příjemců

E
KUKK

Plánované
lhůty pro
výmaz
kategorií
osobních
F
10 let

Obecný popis technických a
organizačních bezpečnostních
opatření
G

-ess ATHENA
- listinná podoba

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Poř.
číslo
A

24.

Účel zpracování

B
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

Plánované
lhůty pro
Kategorie subjektu
Kategorie osobních údajů
Kategorie příjemců
výmaz
údajů
kategorií
osobních
C
D
E
F
Adresní a identifikační údaje: Žadatelé o dotaci nebo
Administrátoři žádostí o Po dobu
A) V případě fyzické osoby: návratnou finanční
dotace z dotačních
uložení
- jméno a příjmení,
výpomoc:
programů a
spisové
- datum narození
- fyzické osoby
individuálních dotací
dokumentace
- adresa bydliště
(nepodnikající)
nebo žádostí o
v centrální
B) V případě OSVČ také:
- fyzické osoby podnikající návratnou finanční
spisovně:
- identifikační číslo osoby
(OSVČ)
výpomoc zařazených do - v případě
(bylo-li přiděleno)
- právnické osoby
odborů:
krajských
nebo
- bezpečnosti a
dotací a dotací
C) V případě právnické
krizového řízení
s podílem
osoby:
- dopravy a silničního
finančních
- název, popřípadě obchodní
hospodářství
prostředků ze
firma
- investic
státního
- sídlo
- kultury, památkové
rozpočtu 10 let
- identifikační číslo osoby
péče, lázeňství a
(ukládací znak
(bylo-li přiděleno)
cestovního ruchu
88 vyjma
- regionálního rozvoje
88.3)
- sociálních věcí
- v případě
- školství, mládeže a
dotací s
tělovýchovy
podílem
- zdravotnictví
finančních
- životního prostředí a
prostředků EU
zemědělství
15 let
- kanceláře ředitelky
Ukládací znak
úřadu (koordinátor pro
108.5)
elektronizaci
administrace dotací)
Vedoucí oddělení a
adborů, kteří přímo řídí

Obecný popis technických a
organizačních bezpečnostních
opatření
G

Informační systém GINIS
(především moduly RAP, SPO,
VFP, SML, POU a ADK)
prostřednictvím napojení na
informační systém základních
registrů (ISZR) - ROB, ROS,
RÚIAN

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Poř.
číslo
A

25.

Účel zpracování

B
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

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu
údajů

C
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)

D
Žadatelé o dar:
- fyzické osoby
(nepodnikající)
- fyzické osoby podnikající
(OSVČ)
- právnické osoby

Kategorie příjemců

E
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

Plánované
lhůty pro
výmaz
kategorií
osobních
F
Po dobu
uložení
spisové
dokumentace
v centrální
spisovně

Obecný popis technických a
organizačních bezpečnostních
opatření
G

Informační systém GINIS
(především moduly RAP, SPO,
VFP, SML, POU a ADK)
prostřednictvím napojení na
informační systém základních
registrů (ISZR) - ROB, ROS,
RÚIAN

