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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBČANŮ MĚSTA ČESKÝ BROD 

 

Město Český Brod, IČO: 00235334, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod (dále jen 

„Město“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své občany (dále také jen 

„subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Města, včetně rozsahu 

práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Města. 

 

1. Jaké osobní údaje o Vás  Město zpracovává, k jakým účelům a na základě jakých právních 

titulů? 

Město zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; 

dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti 

ochrany osobních údajů osobní údaje dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 

dokumentu.   

Město zpracovává osobní údaje v souladu s účely dle přílohy č. 1 a v rozsahu a po dobu nezbytnou 

pro naplnění těchto stanovených účelů. 

 

2. Kdo bude mít k Vašim osobním údajům přístup? 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Města a jeho zaměstnanců 

zpracovávány také partnery Města. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat 

Vaše osobní údaje, si Město pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří 

poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo 

zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému 

zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo 

neoprávněnému přístupu k nim.  

 

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být: 

 osoby, které pro Město zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, 

které Město pro tyto služby využívá, 

 právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek Města, 

 osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Města prostřednictvím kamerových systémů se 

záznamem. 
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Město je dále povinno některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, 

např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným 

správním, trestním a občanským soudním řízením. 

 

3. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme? 

 Město zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.  

 Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou 

být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány. 

 Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů jsou kamerové záznamy 

uchovávány maximálně po dobu 20 kalendářních dnů. V případě, že Vaše osobní údaje jsou 

zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či 

jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do 

doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.  

 V případě, že Město zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním 

osobních údajů k zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od jeho udělení nebo do doby, dokud jej 

neodvoláte. 

 

4. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Města? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva: 

 Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na 

souhlasu založeno), 

 Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se 

Vás týkají, jsou či nejsou Městem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup 

k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení), 

 Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, 

běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; dále 

právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to 

technicky proveditelné), 

 Právo na opravu (právo požadovat, aby Město bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné 

osobní údaje, které se Vás týkají), 

 Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Město omezilo zpracování, mj. v případě, 

že z důvodu uplatnění práva na opravu, Město ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze 

strany Města byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz), 
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 Právo na výmaz (právo požadovat, aby Město Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu 

vymazalo, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, 

nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Městem zpracovávány a 

neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Města byly osobní 

údaje zpracovávány protiprávně), 

 Právo na námitku (právo požadovat, aby Město přestalo zpracovávat Vaše osobní údaje na 

základě právního titulu oprávněného zájmu), 

 Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

5. Jak můžete Město kontaktovat? 

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv 

se můžete obrátit na Město na níže uvedených kontaktech: 

 

Kontaktní údaje Města:  

Město Český Brod 

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod 

IČO: 00235334 

e-mail: cesbrod@cesbrod.cz  

tel.: +420 321 612 111  

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Ing. Roman Šmíd, MBA 

tel.: +420 227 031 495 roman.smid@moore-czech.cz 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Přehled zpracovávaných osobních údajů, vč. účelů a právních titulů zpracování 

 

 

 

 

 

verze: 14. 7. 2020 
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Příloha č. 1 k dokumentu „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBČANŮ MĚSTA ČESKÝ BROD“  

Přehled zpracovávaných osobních údajů, vč. účelů a právních titulů zpracování 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Cestovní doklady 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

329/1999 Sb., - Zákon o cestovních dokladech 
500/2004 Sb. - Správní řád 

vydávání 
cestovních 
dokladů 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací 
adresa, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, 
fotografie, podpis, biometrické údaje za účelem 
jedinečné identifikace fyzické osoby (podpis na 
podložce, fotografie), údaje o zdravotním stavu 
(omezení svéprávnosti), údaje členů rodiny 

Orgány veřejné 
moci 

Občanské průkazy 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

328/1999 Sb. - Zákon o občanských průkazech 
500/2004 Sb. – Správní řád 

vydávání 
občanských 
průkazů 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo a 
okres narození, kód státu narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, rodné příjmení, příjmení, adresa pro 
doručování, rodinný stav/registrované partnerství, 
čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, 
fotografie, podpis, data pro vytváření 
elektronického podpisu, biometrické údaje za 
účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (podpis 
na podložce, fotografie), údaje o zdravotním stavu 
(omezení svéprávnosti), údaje členů rodiny 

Orgány veřejné 
moci 

Evidence obyvatel 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel 
296/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí 
zákon o evidenci obyvatel 
111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech 
500/2004 Sb. - Správní řád 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
561/2004 Sb. - Školský zákon 

evidence 
obyvatel (trvalý 
pobyt, seznamy 
voličů…) 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, rodné číslo, trvalé bydliště, telefonní číslo, 
e-mailová adresa, místo pobytu, státní příslušnost, 
rodinný stav/registrované partnerství, předchozí 
pobyt, číslo občanského průkazu, omezení 
svéprávnosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná 
osoba, podpis 

Orgány veřejné 
moci 

Vedení matriky 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

301/2000 Sb. - Zákon o matrikách, jménu a 
příjmení 
207/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí 
zákon o matrikách, jménu a příjmení 
133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
111/2009 Sb.  - Zákon o základních registrech 
500/2004 Sb. - Správní řád 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník  

vedení matriky, 
změny jména a 
příjmení, 
svatební obřady 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, 
rodinný stav, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo 
narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodné číslo 
rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci, 
datum narození, rodné číslo, pohlaví, trvalé 
bydliště, datová schránka, místo narození, místo 
pobytu, číslo průkazu totožnosti, státní příslušnost, 
stav, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, 
podpis 

Osoby uvedené v 
§ 8a zákona o 
matrikách – člen 
rodiny, 
sourozenec, jejich 
zmocněnec, 
správní orgán, 
orgán církve, 
osoba, která 
prokáže 
oprávněný zájem 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Matrika předávání OÚ 
do zahraničí 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

301/2000 Sb. - Zákon o matrikách, jménu a 
příjmení 
133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
111/2009 Sb.  - Zákon o základních registrech 
500/2004 Sb. - Správní řád 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
207/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí 
zákon o matrikách, jménu a příjmení 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 

vedení matriky 
Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, 
rodinný stav, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo 
narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodné číslo 
rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci, 
datum narození, rodné číslo, pohlaví, trvalé 
bydliště, datová schránka, místo narození, místo 
pobytu, číslo průkazu totožnosti, státní příslušnost, 
stav, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, 
podpis 

Zahraniční 
subjekt na 
základě 
zvláštního zákona 

CZECH POINT 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

365/2000 Sb. – Zákon o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů 
zvláštní právní předpisy upravující podání 
správním orgánům prostřednictvím kontaktních 
míst veřejné správy, například: 
455/1991 Sb. - Zákon o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon) 
269/1994 Sb. – Zákon o Rejstříku trestů 
111/1999 Sb. – Zákon o základních registrech 
133/2000 Sb. – Zákon o evidenci obyvatel a 
rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel) 
361/2000 Sb. – Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu) 
500/2004 Sb. - Správní řád 
300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů 

vydávání 
ověřených 
výstupů z 
informačních 
systémů veřejné 
správy 
(poskytování 
výpisů z 
rejstříků, zřízení 
datové 
schránky, 
zneplatnění 
přístupových 
údajů do 
datových 
schránek) 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba – 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, místo narození, e-mailová adresa, 
číslo občanského průkazu 

Orgány veřejné 
moci 

Datové schránky 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů 
194/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení 
podrobností užívání a provozování Informačního 
systému datových schránek 
111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech 

doručování 
zásilek 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba - 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, 
rodné příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
podpis, IČO, DIČ 

Orgány veřejné 
moci, účastníci 
řízení, žadatel 

Vidimace a legalizace 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

21/2006 Sb. - Zákon o ověřování 
36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu 
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 
podpisu 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 

provedení 
úkonů vidimace 
a legalizace 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, 
trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, podpis 

  



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Vedení kroniky 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

132/2006 Sb. – Zákon o kronikách obcí 
vedení obecní 
kroniky 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště 

  

Vítání občánků 

Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci, 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

realizace 
obřadu vítání 
občánků 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-
mailová adresa a telefonní číslo (rodiče), rodinní 
příslušníci, podpis 

  

Významné životní 
události občanů 

Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci, 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

 
133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel  
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

vedení evidence 
o jubilantech a 
předávání 
dárkových 
balíčků 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, 
rodinní příslušníci, podpis 

  

Vyřizování petic a 
stížností 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

85/1990 Sb. - Zákon o právu petičním 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
500/2004 Sb. - Správní řád 
věcně příslušné zákony  

vyřizování petic 
a stížností 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová 
schránka, doručovací adresa, předmět, podpis 

  

Evidence nálezců a 
majitelů nalezených 
věcí 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
128/2000 Sb.  - Zákon o obcích 

evidence 
nálezců a 
ztotožnění 
majitelů 
nalezených věcí 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, místo pobytu, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, podpis 

Vlastník věci 

Hřbitovní agenda 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

vedení hřbitovní 
agendy 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, místo a datum narození, místo a 
datum úmrtí, trvalé bydliště, telefonní číslo, e-
mailová adresa, druh nebezpečné nemoci, podpis 

  



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Přestupky 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích 
200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích (spáchaných 
do 30. 05. 2017) 
500/2004 Sb. - Správní řád 
40/2009 Sb. - Trestní zákoník 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
520/2005 Sb. - Vyhláška, o rozsahu hotových 
výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán 
hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 
nákladů řízení 

vedení 
přestupkové 
agendy a 
evidence 
přestupků 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba – 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, datum úmrtí, trvalé bydliště, e-mailová 
adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ, fotografie, 
videozáznam, majetkové poměry, příjmy, bankovní 
spojení, datová schránka, doručovací adresa, 
zaměstnavatel, omezení způsobilosti, údaje o 
opatrovníkovi, údaje o zákonných zástupcích, spis 
přestupku, podpis 

Orgány veřejné 
moci, účastníci 
řízení, žadatel 

Volby 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

247/1995 Sb. – Zákon o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů 
130/2000 Sb. – Zákon o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů 
491/2001 Sb. - Zákon o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
62/2003 Sb. – Zákon o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů 
275/2012 Sb. – Zákon o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky) 
prováděcí právní předpisy k volebním zákonům  

zajištění výkonu 
volební agendy 
a zajištění 
průběhu voleb 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, místo pobytu, bankovní spojení, telefonní 
číslo, e-mailová adresa, zdravotní pojišťovna, 
povolání, členství v politické straně, státní 
občanství, číslo dokladu totožnosti 

Orgány veřejné 
moci, další 
subjekty – 
Tiskárna 
hlasovacích lístků 

Registrační úřad 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

247/1995 Sb. – Zákon o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů 
130/2000 Sb. – Zákon o volbách do 
zastupitelstev krajů a změně některých zákonů 
491/2001 Sb. - Zákon o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
62/2003 Sb. – Zákon o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů 
275/2012 Sb. – Zákon o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky) 
prováděcí právní předpisy k volebním zákonům  
22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu 
1/1993 Sb. - Ústava České republiky 
2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

registrace 
kandidátních 
listin a kontrolní 
činnosti v 
okrskových 
volebních 
komisích 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, trvalé 
bydliště, politická příslušnost, zaměstnání, podpis, 
politické názory, filozofické přesvědčení 

Orgány veřejné 
moci, další 
subjekty – 
Tiskárna 
hlasovacích lístků 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Spisová služba 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů 

zajištění výkonu 
spisové agendy 
(evidence 
doručených a 
vypravených 
dokumentů, 
evidence  a 
uložení 
dokumentů v 
centrální 
spisovně…) 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba – 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, doručovací adresa, IČO, 
DIČ, datová schránka 

Orgány veřejné 
moci 

Úřední deska 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
500/2004 Sb. - Správní řád 
99/1963 Sb. - Občanský soudní řád 

spravování 
úřední desky, 
plnění 
povinnosti 
zveřejnění na 
úřední desce 
stanovené 
právními 
předpisy 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba – 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, doručovací adresa, předmět zveřejnění, 
podpis 

Veřejnost, orgány 
veřejné moci, 
účastníci řízení 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Registr vozidel a 
řidičů 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích 
200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích (spáchaných 
do 30. 05. 2017) 
168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů 
247/2000 Sb. - Zákon o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů 
500/2004 Sb. - Správní řád 
40/2009 Sb. - Trestní zákoník 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích 
13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích 
111/1994 Sb. - Zákon o silniční dopravě 
255/2012 Sb. - Zákon o kontrole (kontrolní řád) 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
 
všechny zákony ve znění pozdějších předpisů, 
včetně prováděcích vyhlášek, Nařízení vlády, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

vedení evidence 
vozidel, řidičů a 
taxislužby 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
zastupující 
právnickou 
osobu, 
fyzická 
osoba 
podnikající 

Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum úmrtí, 
rodné číslo, věk, titul, datum narození, místo 
narození, trvalé bydliště, místo pobytu, číslo OP, 
číslo jiného osobního dokladu vystaveného 
systémem (pas, ŘP…), datová schránka, doručovací 
adresa, omezení způsobilosti, údaje o 
opatrovníkovi, údaje o zákonných zástupcích, spis 
přestupku, podpis, registrační značka, IČ, pohlaví, 
státní příslušnost, národnost, fotografie, majetkové 
poměry/insolvence, exekuce, přestupky, informace 
o rozsudcích, trestní záznam, počet bodů, profesní 
způsobilost řidiče, čísla a druhy elektronicky 
čitelných dokladů, údaje ze spisů, psychologické 
vyšetření, omezení svéprávnosti, zdravotní stav 

Orgány veřejné 
moci, účastníci 
řízení, pojišťovny, 
exekutoři, 
advokáti, znalci, 
žadatel, veřejné 
rejstříky 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Odborná způsobilost, 
autoškoly 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích 
200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích (spáchaných 
do 30. 05. 2017) 
168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů 
247/2000 Sb. - Zákon o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů 
500/2004 Sb. - Správní řád 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
255/2012 Sb. - Zákon o kontrole (kontrolní řád) 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
 
všechny zákony ve znění pozdějších předpisů, 
včetně prováděcích vyhlášek, Nařízení vlády, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

provádění 
zkoušek 
odborné 
způsobilosti 
řidičů, 
registrace 
autoškol a 
kontrola 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
zastupující 
právnickou 
osobu, 
fyzická 
osoba 
podnikající 

Jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, věk, 
titul, datum narození, místo narození, trvalé 
bydliště, místo pobytu, číslo OP, číslo jiného 
osobního dokladu vystaveného systémem (pas, 
ŘP…), datová schránka, doručovací adresa, údaje o 
zákonných zástupcích, podpis, státní příslušnost, 
národnost, videozáznam, přestupky, počet bodů, 
čísla a druhy elektronicky čitelný dokladů, údaje ze 
spisů, psychologické vyšetření 

Orgány veřejné 
moci, účastníci 
řízení, autoškoly, 
žadatel 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Silniční správní úřad a 
speciální stavební 
úřad 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích 
200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích (spáchaných 
do 30. 05. 2017) 
168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů 
500/2004 Sb. - Správní řád 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích 
183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a 
stavebním řádu 
13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích 
111/1994 Sb. - Zákon o silniční dopravě 
255/2012 Sb. - Zákon o kontrole (kontrolní řád) 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
 
všechny zákony ve znění pozdějších předpisů, 
včetně prováděcích vyhlášek, Nařízení vlády, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

zajištění výkonu 
agendy 
silničního 
správního úřadu 
a speciálního 
stavebního 
úřadu 

Účastník 
řízení 
(žadatel a 
ostatní 
účastníci 
řízení podle 
§ 27 
správního 
řádu), 
zástupce 
účastníka, 
osoba 
uvedená v 
protokolu o 
úkonech ve 
správním 
řízení, 
znalec, 
osoba, která 
prokázala 
právní zájem 
nahlížet do 
spisu 

Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum úmrtí, 
rodné číslo, věk, titul, datum narození, místo 
narození, trvalé bydliště, místo pobytu, číslo OP, 
číslo jiného osobního dokladu vystaveného 
systémem (pas, ŘP…), e-mailová adresa, telefonní 
číslo, datová schránka, doručovací adresa, údaje o 
opatrovníkovi, údaje o zákonných zástupcích, spis 
přestupku, podpis, IČ, státní příslušnost, 
videozáznam, přestupky 

Orgány veřejné 
moci, účastníci 
řízení, advokáti, 
znalci, žadatel 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Živnostenská a 
zemědělská agenda 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

252/1997 Sb. - Zákon o zemědělství 
250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích 
200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích (spáchaných 
do 30. 05. 2017) 
500/2004 Sb. - Správní řád 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
455/1991 Sb. - Zákon o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon) 
570/1991 Sb. - Zákon o živnostenských úřadech 
255/2012 Sb. - Zákon o kontrole (kontrolní řád) 
634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele 
353/2003 Sb. - Zákon o spotřebních daních 
247/2006 Sb. - Zákon o omezení provozu 
zastaváren a některých jiných provozoven v 
noční době 
65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 
307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
 
všechny zákony ve znění pozdějších předpisů, 
včetně prováděcích vyhlášek, Nařízení vlády, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

vedení 
živnostenského 
rejstříku, 
projednávání 
přestupků, 
kontrola 
podnikatelských 
subjektů a 
vedení rejstříku 
zemědělského 
podnikatele 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
zastupující 
právnickou 
osobu, 
fyzická 
osoba 
podnikající 

Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum úmrtí, 
rodné číslo, věk, titul, datum narození, místo 
narození, trvalé bydliště, místo pobytu, bankovní 
spojení, zdravotní pojišťovna, číslo OP, číslo jiného 
osobního dokladu vystaveného systémem (pas, 
ŘP…), e-mailová adresa, telefonní číslo, datová 
schránka, doručovací adresa, zaměstnavatel, 
omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, údaje 
o zákonných zástupcích, spis přestupku, podpis, IČ, 
DIČ, pohlaví, státní příslušnost, národnost, rodinný 
stav, majetkové poměry/insolvence, příjmy, 
exekuce, přestupky, informace o rozsudcích, trestní 
záznam, vzdělání, odbornost, zaměstnavatel, údaje 
o důchodu, čísla a druhy elektronicky čitelný 
dokladů, údaje ze spisů, omezení svéprávnosti 

Orgány veřejné 
moci, účastníci 
řízení, pojišťovny, 
exekutoři, 
advokáti, znalci, 
žadatel, veřejné 
rejstříky 

Parkovací karty 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

565/1990 Sb. – Zákon o místních poplatcích 
280/2009 Sb. - Daňový řád 
Obecně závazná vyhláška města o stanovení 
místního poplatku  
Nařízení města Český Brod, kterým se vymezují 
oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní 
komunikace užít ke stání silničních motorových 
vozidel jen za sjednanou cenu 
 
všechny zákony ve znění pozdějších předpisů, 
včetně prováděcích vyhlášek, Nařízení vlády, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

vydávání 
parkovacích 
karet 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
zastupující 
právnickou 
osobu, 
fyzická 
osoba 
podnikající 

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, adresa sídla, adresa 
provozovny, technický průkaz vozidla, rodné číslo, 
titul, podpis, IČO 

  



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Přestupky a evidence 
přestupků na úseku 
dopravy 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích 
200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích (spáchaných 
do 30. 05. 2017) 
168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů 
247/2000 Sb. - Zákon o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů 
500/2004 Sb. - Správní řád 
40/2009 Sb. - Trestní zákoník 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích 
13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích 
111/1994 Sb. - Zákon o silniční dopravě 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
 
všechny zákony ve znění pozdějších předpisů, 
včetně prováděcích vyhlášek, Nařízení vlády, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

projednávání 
přestupků a 
evidence 
přestupků na 
úseku dopravy 

Účastník 
řízení 
(žadatel a 
ostatní 
účastníci 
řízení podle 
§ 27 
správního 
řádu), 
zástupce 
účastníka, 
svědek, 
osoba 
uvedená v 
listině 
předložené 
k provedení 
důkazu, 
nestranná 
osoba 
přítomná u 
provedení 
důkazu, 
osoba 
uvedená v 
protokolu o 
úkonech ve 
správním 
řízení, 
znalec, 
osoba, která 
prokázala 
právní zájem 
nahlížet do 
spisu 

Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum úmrtí, 
rodné číslo, věk, titul, datum narození, místo 
narození, trvalé bydliště, místo pobytu, číslo OP, 
číslo jiného osobního dokladu vystaveného 
systémem (pas, ŘP…), datová schránka, doručovací 
adresa, omezení způsobilosti, údaje o 
opatrovníkovi, údaje o zákonných zástupcích, spis 
přestupku, podpis, registrační značka, IČ, pohlaví, 
státní příslušnost, národnost, fotografie, 
videozáznam, majetkové poměry/insolvence, 
příjmy, exekuce, přestupky, informace o rozsudcích, 
trestní záznam, počet bodů, vzdělání, funkce, 
pracovní zařazení, čísla a druhy elektronicky čitelný 
dokladů, údaje ze spisů, psychologické a 
psychiatrické vyšetření, omezení svéprávnosti, 
invalidita, zdravotní znevýhodnění, zdravotní stav  

Účastník řízení, 
zástupce 
účastníka, osoba, 
která prokázala 
právní zájem 
nahlížet do spisu, 
znalec, nadřízený 
správní orgán, 
správní soud, 
pojišťovny, 
exekutoři 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Stavební úřad, úřad 
územního plánování, 
vyvlastnění a 
památková péče 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 
20/1987 Sb. - Zákon o státní památkové péči 
184/2006 Sb. - Zákon odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění) 
500/2004 Sb. - Správní řád 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

vedení 
správních řízení 
podle 
stavebního 
zákona, výkonu 
státní 
památkové péče 
(vydávání 
závazných 
stanovisek nebo 
rozhodnutí), 
zpracování 
agendy 
vyvlastňovacích 
řízení  

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová 
schránka, místo pobytu, podpis 

Orgány veřejné 
moci, účastníci 
řízení 

Přidělení čísla 
popisného, 
evidenčního 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 
500/2004 Sb. - Správní řád 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech 

přidělování čísel 
popisných, 
evidenčních 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datová schránka, 
doručovací adresa, podpis 

Orgány veřejné 
moci, účastníci 
řízení 

Přestupky - stavební 
úřad 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích 
200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích (spáchaných 
do 30. 05. 2017) 
500/2004 Sb. - Správní řád 
40/2009 Sb. - Trestní zákoník 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
312/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví 
paušální částka nákladů trestního řízení 

vedení 
přestupkové 
agendy a 
evidence 
přestupků na 
úseku 
stavebního 
úřadu 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, datová schránka, doručovací adresa, 
zaměstnavatel, omezení způsobilosti, údaje o 
opatrovníkovi, údaje o zákonných zástupcích, spis 
přestupku, podpis 

Orgány veřejné 
moci, účastníci 
řízení 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Lesní hospodářství 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

289/1995 Sb. – Zákon o lesích 
995/2010 - Nařízení EU o uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh 
226/2013 Sb. - Zákon o uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

zajištění výkonu 
státní správy 
lesního 
hospodářství 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, IČO/DIČ, datum narození, 
trvalé bydliště, datová schránka, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, bankovní spojení, živnostenský list, 
podpis 

Orgány veřejné 
moci 

Myslivost 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

449/2001 Sb. - Zákon o myslivosti 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
500/2004 Sb. - Správní řád 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 

vydávání 
loveckých lístků, 
zápisu do 
rejstříku 
honebních 
společenstev 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, trvalé bydliště, rodné číslo, e-mailová 
adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, zdravotní 
stav, vzdělání, číslo průkazu totožnosti, výpis a opis 
rejstříku trestů, IČO/DIČ, datová schránka 

Orgány veřejné 
moci 

Rybářství 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

99/2004 Sb. - Zákon o rybářství 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
500/2004 Sb. - Správní řád 
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 

zajištění výkonu 
státní správy dle 
zákona o 
rybářství, 
vyřizování 
žádostí o 
rybářský lístek 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, trvalé bydliště, podpis, číslo dokladu 
totožnosti, státní příslušnost, vzdělání 

Orgány veřejné 
moci 

Odpadové 
hospodářství 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů 
související vyhlášky  

zajištění výkonu 
státní správy dle 
zákona o 
odpadech 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
doručovací adresa, číslo průkazu totožnosti, 
IČO/DIČ, datová schránka  

Orgány veřejné 
moci 

Vodoprávní úřad 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

254/2001 Sb. – Zákon o vodách 
274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu 
500/2004 Sb. - Správní řád 

zajištění výkonu 
státní správy na 
úseku vodního 
hospodářství 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, datová schránka, doručovací adresa, číslo 
průkazu totožnosti, IČO/DIČ 

Orgány veřejné 
moci 

Přestupky - životní 
prostředí 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích 
200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích (spáchaných 
do 30. 05. 2017) 
500/2004 Sb. - Správní řád 
40/2009 Sb. - Trestní zákoník 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
312/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví 
paušální částka nákladů trestního řízení 

vedení 
přestupkové 
agendy a 
evidence 
přestupků na 
úseku životního 
prostředí a 
zemědělství 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová 
schránka, doručovací adresa, omezení způsobilosti, 
údaje o opatrovníkovi, údaje o zákonných 
zástupcích, spis přestupku, podpis, finanční situace, 
IČO/DIČ 

Orgány veřejné 
moci, účastníci 
řízení 

Ochrana ovzduší 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší  
související vyhlášky 

zajištění výkonu 
státní správy dle 
zákona o 
ochraně ovzduší 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
doručovací adresa, datová schránka, číslo průkazu 
totožnosti, IČO/DIČ 

Orgány veřejné 
moci 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Ochrana přírody 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a 
krajiny 
související vyhlášky 

zajištění výkonu 
státní správy dle 
zákona o 
ochraně přírody 
a krajiny 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
doručovací adresa, datová schránka, číslo průkazu 
totožnosti, IČO/DIČ  

Orgány veřejné 
moci 

Ochrana ZPF 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

334/1992 Sb. - Zákon o ochraně zemědělského 
půdního fondu 
související vyhlášky 

zajištění výkonu 
státní správy dle 
zákona o 
ochraně ZPF  

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
doručovací adresa, IČO/DIČ, datová schránka  

Orgány veřejné 
moci 

Ochrana zvířat proti 
týrání 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

246/1992 Sb. - Zákon na ochranu zvířat proti 
týrání 
související vyhlášky 

zajištění výkonu 
státní správy dle 
zákona o 
ochraně zvířat 
proti týrání 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
doručovací adresa, datová schránka, číslo průkazu 
totožnosti, IČO/DIČ  

Orgány veřejné 
moci 

Rostlinolékařská péče 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

326/2004 Sb. - Zákon o rostlinolékařské péči a o 
změně některých souvisejících zákonů 
související vyhlášky  

zajištění výkonu 
státní správy dle 
zákona o 
rostlinolékařské 
péči 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
doručovací adresa, datová schránka, číslo průkazu 
totožnosti, IČO/DIČ  

Orgány veřejné 
moci 

Povodňová ochrana 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

254/2001 Sb. – Zákon o vodách 

zajištění výkonu 
státní správy na 
úseku vodního 
hospodářství – 
povodňové 
ochrany 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová 
schránka, doručovací adresa, číslo průkazu 
totožnosti, IČO/DIČ 

Orgány veřejné 
moci 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

OSPOD 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

359/1999 Sb. - Zákon o sociálně právní ochraně 
dětí 
108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
500/2004 Sb. - Správní řád 
ÚMLUVA o právech dítěte 

zajištění výkonu 
sociálně právní 
ochrany dětí 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
datová schránka, státní příslušnost, místo pobytu, 
zaměstnavatel, lékař, spis nezletilého dítěte, spis 
žadatelů o NRP, podpis, údaje o zdravotním stavu 

Orgány veřejné 
moci, zákonní 
zástupci 
nezletilých dětí 
nebo jiné osoby 
odpovědné za 
výchovu, školská 
a zdravotnická 
zařízení, zařízení 
pro výkon ústavní 
výchovy 

Sociální práce 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách 
111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
110/2006 Sb. - Zákon o životním a existenčním 
minimu 
500/2004 Sb. - Správní řád 

zajištění výkonu 
sociální práce 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
datová schránka, místo pobytu, průkaz totožnosti, 
zaměstnavatel, bankovní spojení, výměry důchodů, 
kopie průkazu ZTP, TP, podpis, spis klienta, údaje o 
zdravotním stavu, zdravotní pojišťovna 

Orgány veřejné 
moci 

Veřejné opatrovnictví 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

89/2012 Sb. - Občanský zákoník (§ 457 - § 488) 
108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách 
111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

zajištění výkonu 
veřejného 
opatrovnictví 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu, datová schránka, místo narození, místo 
pobytu, státní příslušnost, údaje členů rodiny, 
zdravotní pojišťovna, zdravotnická dokumentace, 
spis klienta, podpis, údaje o zdravotním stavu 

Orgány veřejné 
moci, 
provozovatelé 
pobytových 
sociálních služeb 

Zvláštní příjemce 
důchodů 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách 
111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
110/2006 Sb. - Zákon o životním a existenčním 
minimu 
500/2004 Sb. - Správní řád 
582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení 
155/1995 Sb. - Zákon o důchodovém pojištění 

zpracování 
agendy zvláštní 
příjemce 
důchodu 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, místo pobytu, státní příslušnost, 
datová schránka, zdravotní stav, spis klienta - 
sociální šetření, podpis, údaje o zdravotním stavu 

Orgány veřejné 
moci 

Sociální pohřby 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

256/2001 Sb. – Zákon o pohřebnictví 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

zajištění pohřbu 
bez příbuzných 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, rodné číslo 

Orgány veřejné 
moci, 
provozovatelé 
pohřební služby 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Parkovací průkazy pro 
osoby se zdravotním 
postižením 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

361/2000 Sb. - Zákon o silničním provozu 
13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích 
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích 

vydání 
parkovacího 
průkazu pro 
OZP 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, místo pobytu, státní příslušnost, 
podpis, fotografie, údaje z průkazů ZTP, ZTP/P 

  

Provoz Českobrodské 
dopravy pro seniory 

Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

  

zprostředkování 
služby 
Českobrodská 
doprava pro 
seniory 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, místo pobytu, podpis, údaje z průkazů ZTP, 
ZTP/P, telefonní číslo, e-mailová adresa 

Externí dodavatel 
– poskytovatel 
služby 

Činnost městské 
policie 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

553/1991 Sb. - Zákon o obecní policii 
250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

zpracování 
osobních údajů 
o účastnících 
přestupkového 
řízení, 
oznamovatelích, 
osobách v 
pátrání, 
osobách 
podezřelých z 
trestné činnosti 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 
telefonní číslo, číslo dokladu totožnosti, místo 
pobytu 

Orgány veřejné 
moci 

Kamerový systém 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

553/1991 Sb. - Zákon o obecní policii 
250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

provozování 
kamerového 
systému 
(zajištění 
ochrany osob a 
majetku města) 

Fyzická 
osoba 

Videozáznam, fotografie 
Orgány veřejné 
moci, orgány 
města (MP) 

Radary a radarové 
měření 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

553/1991 Sb. - Zákon o obecní policii 
361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích 

dodržování 
předepsané 
rychlosti a 
zajištění 
bezpečného 
provozu na 
pozemních 
komunikacích 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací 
adresa, fotografie 

Orgány města 
(MP) 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Správa a nakládání s 
majetkem města 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) 
GDPR – splnění 
smlouvy nebo 
provedení opatření 
přijatých před 
uzavřením smlouvy, 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci, 
Čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR - účely 
oprávněných zájmů 
správce či třetí strany 

89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
256/2013 Sb. - Katastrální zákon 
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných 
zakázek 
340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 

uplatňování 
práv a 
povinností 
města v oblasti 
nakládání s 
majetkem 
města (uzavírání 
smluv a 
objednávek, 
opravy, 
rekonstrukce, 
investice do 
majetku města 
a nakládání s 
movitým i 
nemovitým 
majetkem 
města, veřejné 
zakázky, 
zveřejňování v 
registru smluv) 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba – 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
datová schránka, číslo občanského průkazu, 
bankovní spojení, insolvence 

Orgány veřejné 
moci, orgány 
města (ZM a RM), 
veřejnost (v 
anonymizované 
podobě) 
 
přenositelnost 
OÚ u nájemců 
městských 
bytových a 
nebytových 
prostor: Ano 
(pokud je 
zpracování 
nezbytné pro 
splnění smlouvy, 
jejíž smluvní 
stranou je subjekt 
údajů a zároveň 
zpracování 
probíhá 
automatizovaně), 
v ostatních 
případech Ne 

Pojistné události 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 

evidence a 
vyřízení 
pojistných 
událostí  

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, místo pobytu, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, datová schránka, bankovní spojení, číslo 
pojistné smlouvy, průkaz totožnosti - kopie, 
technický průkaz vozidla, spis pojistné události, 
podpis 

Finanční 
instituce, 
účastníci pojistné 
události  

Místní poplatky 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

565/1990 Sb. - Zákon o místních poplatcích 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
280/2009 Sb. - Daňový řád 
Obecně závazná vyhláška města o stanovení 
místního poplatku 

zajištění výkonu 
agendy místních 
poplatků 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
datová schránka, místo pobytu, průkaz totožnosti, 
bankovní spojení, výměry důchodů, kopie průkazu 
ZTP / TP, plátce mzdy, zdravotní pojišťovna, rodinné 
poměry 

Orgány veřejné 
moci, finanční 
instituce 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Vedení účetnictví 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

563/1991 Sb. - Zákon o účetnictví 
235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty 
250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 
219/2000 Sb. - Zákon o majetku ČR a jejím 
vystupování v právních vztazích 
220/2013 Sb. - Vyhláška o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek 
370/2017 Sb. – Zákon o platebním styku 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

vedení 
účetnictví města 
(evidence 
účetních 
případů, 
předpisy plateb, 
sledování 
úhrad, likvidace 
faktur, 
komunikace s 
bankou…), 
rozpočtové 
hospodaření 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, sídlo podnikání, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, datová schránka, IČO/ DIČ, bankovní 
spojení, podpis 

Orgány veřejné 
moci, finanční 
instituce, 
zahraniční 
subjekt – orgány 
EU v případě 
kontrol 

Pokladna 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

563/1991 Sb. – Zákon o účetnictví 
565/1990 Sb. – Zákon o místních poplatcích 
634/2004 Sb. – Zákon o správních poplatcích 

vedení pokladny 
(příjem a výdej 
peněžních 
částek, 
vystavování 
pokladních 
dokladů…) 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba – 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, bankovní spojení, IČO, doručovací adresa 

  

Vymáhání pohledávek 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

89/2012 Sb. – Občanský zákoník 
99/1963 Sb. – Občanský soudní řád 
280/2009 Sb. – Daňový řád 

vymáhání 
pohledávek v 
samostatné a 
přenesené 
působnosti 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, plátce mzdy, 
bankovní spojení, zdravotní pojišťovna, rodinné 
poměry 

Orgány veřejné 
moci, exekutor, 
insolvenční 
správce 

Poskytování dotací z 
rozpočtu města 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) 
GDPR - splnění 
smlouvy nebo pro 
provedení opatření 
přijatých před 
uzavřením smlouvy,  
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

 
250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 
340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
rozhodnutí rady a zastupitelstva města 

poskytování 
dotací z 
rozpočtu města 
(programy 
sportu, kultury a 
volného času, 
sociální 
programy, 
dotace na 
fasády, dotace 
na MPZ…) 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba – 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, datum narození, IČO, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní 
adresa, bankovní spojení, podpis 

Orgány města 
(RM a ZM), 
orgány veřejné 
moci, veřejnost (v 
anonymizované 
podobě) 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Kontrolní činnost 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR – splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

255/2012 Sb. - Zákon o kontrole (kontrolní řád) 
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů  
(zákon o finanční kontrole) 
416/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí 
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole) 
250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 

zajištění výkonu 
následné 
veřejnosprávní 
kontroly u 
příjemců dotací 
z rozpočtu 
města, kontroly 
hospodaření 
příspěvkových 
organizací 
města 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba – 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, bankovní spojení, telefonní číslo 

Orgány města, 
příspěvkové 
organizace 
města, 
kontrolovaný 
subjekt 

Evidence smluv a 
objednávek 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) 
GDPR – splnění 
smlouvy nebo 
provedení opatření 
přijatých před 
uzavřením smlouvy, 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR – splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR - účely 
oprávněných zájmů 

128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
89/2012 Sb. - Občanský zákoník 

evidence a 
registrace smluv 
a objednávek 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba – 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa, 
telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis 

Orgány veřejné 
moci, veřejnost 
(registr smluv, 
webové stránky 
města – 
anonymizovaná 
podoba) 

Školství 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

561/2004 Sb. – školský zákon 
veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi 

vystavení faktur 
obcím za 
zajištění 
povinné školní 
docházky 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště 
Orgány veřejné 
moci 

Jednání rady a 
zastupitelstva města 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
jednací řády rady a zastupitelstva města 

evidence zápisů 
z jednání rady a 
zastupitelstva 
města, včetně 
podkladů pro 
jednání a 
usnesení 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba - 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO, 
předmět podkladu pro jednání RM/ ZM, podpis 

Orgány města, 
veřejnost (v 
anonymizované 
podobě) 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Seznam členů ZM, 
výborů, komisí, 
starostů obcí 
správního obvodu 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti,  
Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

zabezpečení 
komunikace s 
členy 
zastupitelstva 
města, s členy 
výborů 
zastupitelstva 
města, s členy 
komisí rady 
města, 
komunikace se 
starosty obcí 
správního 
obvodu 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, e-mailová 
adresa, telefonní číslo, členství v politické straně, 
hnutí (u člena zastupitelstva města) 

Veřejnost 
(jmenný seznam 
členů 
zastupitelstva a 
rady města, členů 
komisí a výborů 
na webu, v 
některých příp. 
vč. e-mailové 
adresy a 
telefonního čísla) 

Vztahy s veřejností, 
prezentace města 

Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

spravování 
internetových 
stránek a 
facebookového 
profilu města, 
vydávání 
Českobrodského 
zpravodaje a 
pořádání akcí 
městem 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající 

Jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, e-mailová 
adresa, kontaktní adresa, funkce, datová schránka, 
IČO, fotografie, videozáznam, údaje o 
skutečnostech týkajících se subjektu údajů 
významných pro informování veřejnosti 

Veřejnost, 
instituce dle 
zákona č. 
46/2000 Sb., 
tiskový zákon ve 
znění pozdějších 
předpisů 
(Ministerstvo 
kultury, 
knihovny) 

Krizové řízení 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

240/2000 Sb. – Zákon o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon) 
241/2000 Sb. – Zákon o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů 

zabezpečení 
krizového řízení, 
vedení evidence 
členů orgánů 
krizového řízení 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefonní číslo, e-
mailová adresa 

Orgány veřejné 
moci 

Ochrana utajovaných 
informací 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

412/2005 Sb. – Zákon o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti 

vedení agendy 
ochrany 
utajovaných 
informací 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací 
adresa, číslo průkazu totožnosti, výpis rejstříku 
trestů 

Orgány veřejné 
moci 

Poskytování informací 
dle zákona č. 
106/1999 Sb. 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k 
informacím 

poskytování 
informací a 
vedení evidence 
žádostí dle 
zákona č. 
106/1999 Sb. 

Fyzická 
osoba, 
fyzická 
osoba 
podnikající, 
fyzická 
osoba - 
zástupce 
právnické 
osoby 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, e-mailová 
adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, datová 
schránka, IČO 

Orgány veřejné 
moci, veřejnost 
(návštěvníci 
webových 
stránek města – 
anonymizované 
odpovědi na 
žádosti) 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Veřejná Wi-Fi  
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

127/2005 Sb, - Zákon o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů 
357/2012 Sb. - Vyhláška o uchovávání, 
předávání a likvidaci provozních a lokalizačních 
údajů 

provozování 
veřejného wi-fi 
připojení 

Fyzická 
osoba 

Telefonní číslo uživatele, identifikátor mobilního 
zařízení, adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo 
připojení uskutečněno; adresa IP a číslo portu, ze 
kterých bylo připojení uskutečněno, identifikátor 
uživatelského účtu, identifikátor protokolu 
elektronické pošty;  adresa IP a číslo portu zdroje a 
cíle přenášené zprávy, adresa elektronické pošty 
odesílatele, adresy elektronické pošty příjemců, 
identifikátor protokolu elektronické pošty 

přenositelnost 
OÚ: Ano 
 
Dle ustanovení § 
97 odst. 3 zákona 
o elektronických 
komunikacích se 
provozní a 
lokalizační údaje 
(osobní údaje) 
uchovávají po 
dobu 6 měsíců. 

Informační 
technologie 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR - účely 
oprávněných zájmů 

297/2016 Sb. – Zákon o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce 

vydávání 
certifikátů – 
elektronických 
podpisů, 
přístupových 
certifikátů 
vedení evidence 
PC, 
nainstalovaných 
programů, HW, 
evidence 
přístupů do 
jednotlivých IS a 
SW úřadu 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-
mailová adresa, IP adresa 

Externí 
dodavatelé (tzv. 
kvalifikovaný 
poskytovatel 
služeb 
vytvářejících 
důvěru) 

BOZP a požární 
ochrana 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

262/2006 Sb. - Zákoník práce 
zajištění školení 
v oblasti BOZP a 
PO 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, funkce, podpis 

Externí 
dodavatelé 
zajišťující školení 
BOZP a PO 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Personální agenda 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) 
GDPR – splnění 
smlouvy nebo 
provedení opatření 
přijatých před 
uzavřením smlouvy, 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR – splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR – účely 
oprávněných zájmů, 
Čl. 6 odst. 1 písm. a) 
GDPR – subjekt údajů 
udělil souhlas se 
zpracováním svých 
osobních údajů 

262/2006 Sb. - Zákoník práce 
435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti 
251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce 
312/2002 Sb. - Zákon o úřednících územních 
samosprávných celků 
341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě 
222/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě 
586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů 
187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění 
120/2001 Sb. - Exekuční řád 
182/2006 Sb. - Insolvenční zákon 
582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení 
589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 
155/1995 Sb. - Zákon o důchodovém pojištění 
37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev 
592/1992 Sb. - Zákon o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění 
128/2000 Sb. - Zákon o obcích 

vedení a 
zpracování 
personální 
agendy, 
zajištění 
pracovně-
právních vztahů 
a všech 
povinností s 
nimi spojených 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
datová schránka, místo narození, místo pobytu, 
státní příslušnost, pohlaví, údaje o rodinných 
příslušnících, zdravotní pojišťovna, číslo účtu, rodné 
příjmení, rodinný stav, číslo občanského průkazu, 
číslo řidičského průkazu, výpis rejstříku trestů, 
předchozí zaměstnavatel, zdravotní prohlídka, 
pracovní úrazy, nemoci z povolání, platový výměr, 
spis zaměstnance, podpis, rozhodnutí o zdravotním 
znevýhodnění, rozhodnutí o invaliditě, důchodový 
výměr, vzdělání, údaje uvedené v životopisu, 
fotografie 

Orgány veřejné 
moci, finanční 
instituce  



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Mzdová agenda 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

262/2006 Sb. - Zákoník práce 
435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti 
341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě 
222/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě 
586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů 
187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění 
582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení 
589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti  
155/1995 Sb. - Zákon o důchodovém pojištění 
592/1992 Sb. - Zákon o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění 
251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce 
120/2001 Sb. - Exekuční řád 
182/2006 Sb. - Insolvenční zákon 

zpracování 
mzdové agendy 
(zúčtování 
mezd, účetnictví 
poukázání 
mezd, 
vyúčtování 
pracovních cest 
a poskytnutí 
cestovních 
náhrad…) 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
místo narození, stát narození, státní příslušnost, 
místo pobytu, zdravotní pojišťovna, bankovní 
spojení, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatel, 
stav, rodinný příslušník, děti, doklady o vzdělání, 
doklady o důchodu, platový výměr, zdravotní 
prohlídky, invalidita, zdravotní znevýhodnění, 
žádost o příspěvky, potvrzení o pracovní 
neschopnosti, prohlášení poplatníka k dani z příjmu 
ze závislé činnosti, podpis, údaje o zdravotním 
stavu, záznamy o pracovních cestách a cestovních 
náhradách, výpis rejstříku trestů 

Orgány veřejné 
moci, finanční 
instituce 

Sociální fond 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR – splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR - účely 
oprávněných zájmů 

 
262/2006 Sb. - Zákoník práce 

poskytování 
sociálního fondu 

Fyzická 
osoba 

Jméno a příjmení, titul, datum narození   

Výběrová řízení na 
obsazení volných 
pracovních míst 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) 
GDPR – splnění 
smlouvy nebo 
provedení opatření 
přijatých před 
uzavřením smlouvy, 
Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR – splnění právní 
povinnosti 

 
262/2006 Sb. - Zákoník práce 
312/2002 Sb. - Zákon o úřednících územních 
samosprávných celků 

zpracování 
osobních údajů 
uchazečů o 
zaměstnání v 
souvislosti s 
výběrovým 
řízením 

Fyzická 
osoba 

Jméno a příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová 
adresa, údaje o dosaženém vzdělání, odborné 
znalosti a jiné dovednosti, předchozí zaměstnání, 
fotografie, další údaje poskytnuté uchazečem v 
životopisu, výpis rejstříku trestů 

  

Vzdělávání úředníků 
dle zákona č. 
312/2002 Sb. 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti 

262/2006 Sb. - Zákoník práce 
312/2002 Sb. - Zákon o úřednících územních 
samosprávných celků 

zabezpečení 
průběžného 
vzdělávání dle 
zákona o 
úřednících 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození 

Externí 
dodavatelé 
služeb v oblasti 
vzdělávání 



 

 

Název agendy Zákonnost zpracování Právní rámec Účel zpracování Subjekty OÚ Zpracovávané OÚ Příjemci OÚ 

Registr oznámení dle 
zákona o střetu zájmů 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR - splnění právní 
povinnosti, 
Čl. 6 odst. 1 písm. e) 
GDPR - splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné 
moci 

 
159/2006 Sb. – Zákon o střetu zájmů 

provádění 
činností dle 
zákona o střetu 
zájmů, zápis do 
Centrálního 
registru 
oznámení 

Fyzická 
osoba 

Jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, datum 
narození, funkce, majetkové poměry, příjmy 

Orgány veřejné 
moci, veřejnost 

 

Lhůty pro výmaz OÚ 

Po uplynutí skartační lhůty dle Spisového a skartačního plánu, který je přílohou Spisového řádu města Český Brod. 


