
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.

Podklady pro výběrová řízení pro obsazení volných 

pracovních míst na KÚ KK a obsazení funkčních míst 

ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem v 

souladu se:

- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 

organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České 

republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

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

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum a 

místo narození, státní 

příslušnost, adresa trvalého 

bydliště

citlivé údaje – výpis z 

evidence RT, osvědčení 

(popř. ČP o vyžádání 

osvědčení) podle § 4 odst. 1 a 

čestné prohlášení podle § 4 

odst. 3 zákona č. 451/1991 

Sb. (u vedoucích pracovních 

míst)

jiné údaje: číslo OP nebo 

číslo dokladu o povolení k 

pobytu, jde-li o cizího státního 

občana, tel. spojení

popisné údaje: vzdělání, 

znalost cizích jazyků, odb. 

znalosti a dovednosti, 

předchozí zaměstnání

účastníci výběrových řízení členové výběrových 

komisí (pouze částečně)

po dobu trvání 

výběrového řízení

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.

Odbor kancelář ředitele úřadu



Poř. 
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2.

Personální a mzdová evidence zaměstnanců KÚ a ředitelů 

příspěvkových organizací zřizovaných krajem v souladu 

se:

- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 

organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České 

republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů

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

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, rodné 

příjmení, datum a místo 

narození, rodinný stav, RČ, 

státní příslušnost, adresa 

bydliště, č. OP

jiné údaje: výpis z RT, 

osvědčení (popř. ČP o 

vyžádání osvědčení) podle 

zákona č. 451/1991 Sb. (u 

vedoucích pracovních míst)

popisné údaje: vzdělání, 

znalost cizích jazyků, odb. 

znalosti a dovednosti, počet 

dětí, předchozí zaměstnání, 

zdrav. pojišťovna, osoby se 

ZP, plat, bankovní spojení, 

ČP o členství v řídícím, doz. 

nebo kontr. orgánu PO, jejímž 

předmětem činnosti je 

podnikání a prohlášení o 

vykonávání jiné výdělečné 

činnosti

údaje o rodinných příslušníků 

a ost. vyživovaných osob

zaměstnanci KÚ KK

jmenovaní ředitelé 

příspěvkových organizací 

zřizovaných krajem

zdravotní pojišťovny

Česká správa sociálního 

zabezpečení

po dobu trvání 

pracovního poměru a 

následně dle platného 

skartačního plánu

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.
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3.

Evidence fyzických osob zaměstnaných na dohodu o 

provedení práce a dohodu o pracovní činnosti v souladu s 

ustanovením:

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, rodné 

příjmení, datum narození, 

státní příslušnost, adresa 

trvalého bydliště

popisné údaje: zdravotní 

pojišťovna, osoby se 

zdravotním postižením (ČID, 

PID), odměna, bankovní 

spojení

fyzické osoby zaměstnané 

na dohodu o provedení 

práce a dohodu o pracovní 

činnosti

zdravotní pojišťovny

Česká správa sociálního 

zabezpečení

po dobu trvání dohody 

a následně dle 

platného skartačního 

plánu

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.

4.

Evidence pro účely zabezpečení vzdělávání zaměstnanců 

KÚ ÚK a obecních úřadů obcí  v souladu s ustanovením:

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum a 

místo narození, adresa 

trvalého bydliště

popisné údaje: znalost cizích 

jazyků, bankovní spojení u 

lektorů

zaměstnanci KÚ

zaměstnanci obcí – 

účastníci vstupního 

vzdělávání,  lektoři

po dobu trvání 

vzdělávání a následně 

dle platného 

skartačního plánu informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.



Poř. 

číslo
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5.

Evidence uvolněných členů ZKK v souladu s 

ustanovením:

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů

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

pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, rodné 

příjmení, datum a místo 

narození, rodinný stav, rodné 

číslo, státní příslušnost, 

adresa trvalého bydliště, číslo 

OP

popisné údaje: počet dětí, 

předchozí zaměstnání, 

zdravotní pojišťovna, osoby se 

zdravotním postižením, 

odměna za výkon funkce, 

bankovní spojení, čestné 

prohlášení o členství v 

řídícím, dozorčím nebo 

kontrolním orgánu právnické 

osoby, jejímž předmětem 

činnosti je podnikání a 

prohlášení o vykonávání jiné 

výdělečné činnosti

údaje o jiné osobě: 

identifikační údaje rodinných 

příslušníků a ostatních 

vyživovaných osob

uvolnění členové ZKK zdravotní pojišťovny

Česká správa sociálního 

zabezpečení

po dobu výkonu funkce 

a následně podle 

platného skartačního 

plánu

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.

6.

Evidence neuvolněných členů ZKK, členů výborů a komisí 

v souladu s ustanovením:

- zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů

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

pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum a 

místo narození, rodné číslo, 

statní příslušnost, adresa 

trvalého bydliště, telefonní 

spojení, číslo OP, prohlášení, 

zda je OSVČ

popisné údaje: zdravotní 

pojišťovna, odměna za výkon 

funkce, bankovní spojení

neuvolnění členové ZKK zdravotní pojišťovny

Česká správa sociálního 

zabezpečení

po dobu výkonu funkce 

a následně podle 

platného skartačního 

plánu

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.
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7.

Zpracování podkladů pro udělení souhlasu ředitele 

krajského úřadu se jmenováním a odvoláním navrženého 

uchazeče do funkce tajemníka obecního úřadu v souladu 

s ustanovením:

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

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

pozdějších předpisů

- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 

organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České 

republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

bydliště

jiné údaje:  výpis z evidence 

rejstříku trestů, osvědčení 

(popř. čestné prohlášení o 

vyžádání osvědčení) podle § 

4 odst. 1 a čestné prohlášení 

podle § 4 odst. 3 zákona č. 

451/1991 Sb., 

popisné údaje: vzdělání, 

odborné znalosti a 

dovednosti, předchozí 

zaměstnání

uchazeč na funkci 

tajemníka

po dobu výkonu funkce 

a následně podle 

platného skartačního 

plánu

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.

8.

Vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o

střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

osobní údaje z čestného 

prohlášení uvedené ve 

formuláři podle vyhlášky č. 

578/2006 Sb.

veřejní funkcionáři podle 

zákona č. 159/2006 Sb., o 

střetu zájmů

Ředitel KÚ (tj. evidenční 

orgán – správce 

osobních údajů)

po dobu 5 let ode dne 

skončení výkonu 

funkce veřejného 

funkcionáře

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.

9.

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

uchazeči vyzvaní k účasti 

na výběrovém řízení

5 let

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.
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číslo
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10.

Zajištění souhlasu osobu před Zveřejněním jejich 

portrétních fotografií  (vedení kraje a zaměstnanci kraje, 

zařazení do krajského úřadu) na webových stránkách 

kraje

identifikační údaje: jméno, 

příjmení, funkce (pozice), 

kontaktní údaje

jiné údaje: politická 

příslušnost (pouze u osob ve 

vedení kraje)

vedení kraje

vedení KÚ

zaměstnanci KÚ

veřejnost po dobu výkonu funkce

po dobu zaměstnání

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba atd.

11.

Povinnosti zajišťovat testování zaměstnanců na přítomnost 

nákazy COVID-19 dle Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 

5.3.2021 Č.j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN

základní identifikační údaje 

zaměstnance (jméno, 

příjmení, číslo pojištěnce, 

důvod výjimky z testování)

zaměstnanci KÚ zdravotní pojišťovny do zrušení 

mimořádného opatření 

k provádění povinného 

testování zaměstnanců 

a k nezbytné kontrole 

zpracování plateb a 

nároků, které mohou v 

důsledku testování 

vzniknout.

informační systém, 

spisová služba listiná 

podoba


