
     Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) poslední aktualizace 23.05.2018

Správce OÚ: Město Lázně Bělohrad Pověřenec pro OÚ: Mgr. Zbyšek Malík
Sídlo správce: nám. K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad telefon: 

e-mail: mesto@lazne-belohrad.cz e-mail: malik@ak-bmmo.cz
IČO: 271730

Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje (členěno podle kategorií) v rozsahu:

Kategorie určující skupinu osob: Občan

id Název agendy Účel zpracování Rozsah zpracovávaných OÚ Zákonnost zpracování Doba zpracování Příjemci OÚ

1 Vyjádření města ke stavebním akcím, vstupům 
do pozemků a projektům

účelem je stanovení podmínek města jako vlastníka 
pozemků ke vstupům do těchto pozemků, vyjádření k 
jednotlivým stavebním záměrům jako vlastník 
sousedního pozemku, nebo dotčený orgán v dané 
věci 

jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, číslo 
pozemkové či stavební parcely a zcela výjimečně 
datum narození v případě, kdy jméno a příjmení s 
adresou trvalého bydliště jsou totožná u dvou osob

a) Se souhlasem subjektu OÚ, b) Pro splnění smlouvy, 
c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu, f) Pro účely 
oprávněných zájmů správce či třetí strany 

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ

2 Vydávání periodik obce 128/2000 Sb., zákon o obcích, 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, 46/200 Sb., o právech a povinnostech při 
vydávání tisku a o změně nějkterých dalších zákonů; 
informovat občany o dění v obci

Jméno, příjmení, adresa, telefon, email, fotografie e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu Spisový a skartační 
řád

3 Organizace společenských a kultur. akcí 128/2000 Sb., zákon o obcích, 89/2012 Sb., občanský 
zákoník; pořádání akcí pro veřejnost

Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, fotografie, 
RČ, IČ

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu Spisový a skartační 
řád

veřejnost, agendy města

9 Kamerový systém města Ochrana majetku Kamerové záznamy e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu Policie, Právník města, Agendy města

11 Zabezpečovací systém Jablotron Ochrana majetku Jméno, příjmení, telefonní číslo e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu Agendy města

13 Pronájmy bytových a nebytových prostor Údaje jsou zpracovávány a ukládány za účelem 
realizace nájmu bytových a nebytových prostor a 
zpracování dokumentace s tím spojené, včetně 
zúčtování nájemného a služeb

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, 
typ místa pobytu, státní příslušnost, email, telefon, 
datová schránka, zaměstnavatel, výše příjmu, osoby 
sdílející společnou domácnost, nesvéprávnost, 
insolvence, stav, příbuzenský vztah, průkaz totožnosti, 
podpis, údaje o zdravotním stavu

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu, f) Pro účely oprávněných zájmů 
správce či třetí strany 

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Právník města, 
Agendy města, Orgány města

14 Správa nemovitostí Údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování 
dokumentace nemovitého majetku, jeho prodeje, 
nákupu nebo pronájmu. Dále pro vkládání věcných 
břemen, převodu pozemků. Provádění údržby a oprav 
nemovitého majetku.

jméno, příjmení, adresa, telefon, email, datová 
schvánka, rodné číslo, datum narození

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu, f) Pro účely oprávněných zájmů 
správce či třetí strany 

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Právník města, Agendy města, 
Orgány města

15 Veřejné zakázky Údaje jsou zpracovávány a ukládány za účelem 
realizace výběrových řízení, zpracování zadávací 
dokumentace, vyhotovení smluv, evidence smluv, 
vyhotovení dokumentace o průběhu výběrových 
řízení, pozdější opravy a servis, zajištění servisních 
oprav, pravidelných revizí, 

Jméno, příjmení, adresa, telefon, email, rodné číslo (u 
r.č. doplnit proč, v jakých případech)

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Právník města, Agendy města, 
Orgány města

16 Investice města Údaje jsou zpracovávány a ukládány za účelem 
realizace výběrových řízení, zpracování zadávací 
dokumentace, vyhotovení smluv, evidence smluv, 
vyhotovení dokumentace o průběhu vř, pozdější 
opravy a servis, revize

jméno, příjmení, adresa, telefon, email, rodné číslo, 
datum narození, ič, DS

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Právník města, Agendy města, 
Orgány měst

17 Dotační management údaje jsou zpracovávány a uchovávány za účelem 
zpracování žádosti o dotaci, jehoho vyúčtování a 
uchovádání dokumentace v průběhu udržitelnosti 
projektu

jméno, příjmení, adresa, telefon, email, rodné číslo, 
datum narození, ič, funkce

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Právník města, Agendy města, 
Orgány města

18 Městská knihovna 257/2001 Sb., knihovní zákon, 128/2000 Sb., zákon o 
obcích,

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-
mail, telefon, podpis, RČ, IČ

b) Pro splnění smlouvy, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Dotčené orgány státní správy, 
Agendy města

Osoba jejíž osobní údaje jsou zpracovávány může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u dozorového orgánu a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. 
Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Informace o případném předávání osobních údajů do jiných států 
jsou uvedeny ve sloupci Příjemci OÚ. Do jiné země mimo EU jsou OÚ předávány pouze pokud to vyžaduje zákon.



19 Místní poplatek za KO  (A42) 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích, 128/2000 
Sb., zákon o obcích, 280/2009 Sb., daňový řád, 
634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

Jméno, příjmení, titul, datum, místo a stát narození (v 
případě, že se narodil v cizině),  datum úmrtí, rodné 
číslo, státní občanství, jméno a příjmení zákonných 
zástupců, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová 
schránka, místo pobytu, průkaz totožnosti, bankovní 
spojení, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Právník města, 
Agendy města, Orgány města

21 CzechPOINT  (A345) 128/2000 Sb., zákon o obcích, 361/2000 Sb., zákon o 
provozu 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, 269/1994 Sb., zákon o 
Rejstříku trestů, 256/2013 Sb., zákon o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), 133/2000 Sb., zákon 
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), 
300/2008 Sb. zákon o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, 365/2000 Sb. 
zákon o informačních systémech veřejné správy, 
vyhláška č. 364/2009 Sb., o kontaktních místech 
veřejné správy, vyhláška č. 193/2009 Sb, o stanovení 
podrobností provádění autorizované konverze 
dokumentů 

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

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Agendy města

22 Datové schránky (zřízení, zrušení, změna) 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů,  vyhláška č. 
194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a 
provozování Informačního systému datových 
schránek, 111/2009 Sb., zákon o základních registrech

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, 
rodné příjmení, e-mail, telefon, podpis, IČ

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Dotčené orgány státní správy

23 Katastr nemivitostí - CzechPOINT 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), vyhláška č. 357/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), 21/2006 
Sb., zákon o ověřování, vyhláška č. 36/2006 Sb., o 
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o 
ověřování pravosti podpisu, 634/2004 Sb., zákon o 
správních poplatcích

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
bydliště, datová schránka,

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Dotčené orgány státní správy, 
Agendy města

24 Evidence obyvatel (A115) 111/2009 Sb., zákon o základních registrech, 
133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel, vyhláška č. 
296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci 
obyvatel, 500/2004 Sb., správní řád, 634/2004 Sb., 
zákon o správních poplatcích, 561/2004 Sb., školský 
zákon

Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, 
rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, 
předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje 
o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Agendy města

25 Matrika (A414, A46) 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, vyhláška č. 207/2001 
Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a 
příjmení, 89/2012 Sb., občanský zákoník

Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, 
rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo narození rodičů, 
rodné příjmení rodičů, rodné číslo rodičů, datum 
narození rodičů, manžel, děti, svědci, datum narození, 
rodné číslo, pohlaví, místo narození, státní 
příslušnost, stav, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Dotčené orgány státní správy, Soudy, 
Policie

26 Matrika - předávání OÚ do zahrničí (A414, A46) 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, vyhláška č. 207/2001 
Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a 
příjmení, 89/2012 Sb., občanský zákoník

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

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Dotčené orgány státní správy, Soudy, 
Policie



27 Vidimace, legalizace (A1342) 21/2006 Sb., zákon o ověřování, vyhláška č. 36/2006 
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o 
ověřování pravosti podpisu, 634/2004 Sb., zákon o 
správních poplatcích

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

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Agendy města

28 Významné životní události občanů 128/2000 Sb., zákon o obcích, 133/2000 Sb., zákon o 
evidenci obyvatel

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

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

SPOZ

29 Poskytování informací (A1261) 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k 
informacím

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, č. OP, e-mail, telefon, datová schránka, 
doručovací adresa,  podpis

a) Se souhlasem subjektu OÚ, b) Pro splnění smlouvy, 
c) Pro splnění právní povinnosti

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy

30 Stížnosti, petice 128/2000 Sb., zákon o obcích, 500/2004 Sb., správní 
řád, 85/1990 Sb., zákon o právu petičním, věcně 
příslušné zákony

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, č. OP, e-mail, telefon, datová schránka, 
doručovací adresa, předmět, podpis

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy

31 Přestupky (A1149+A3787) příjem a postupování 
podnětů

250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, 251/2016 Sb., zákon o některých 
přestupcích, 40/2009 Sb., trestní zákoník, 128/2000 
Sb., zákon o obcích, 500/2004 Sb., správní řád, 
89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhláška č. 312/1995 
Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů 
trestního řízení, 200/1990 Sb., zákon o přestupcích 
(spáchaných do 30.05.2017) 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová 
schránka, doručovací adresa, podpis

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Policie

32 Registrační úřad 130/2000 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev 
krajů, 491/2001 Sb., zákon o volbách do 
zastupitelstev obcí, 247/1995 Sb., zákon o volbách do 
Parlamentu České republiky, 62/2003 Sb., zákon o 
volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., 
zákon o volbě prezidenta republiky, 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

Jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé bydliště, 
politická příslušnost, zaměstnání, podpis

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Orgány města

33 Volby, voličské seznamy, voličské průkazy 
(A1282, A1281, A1183, A1262, A1133, A1095, 
A1601)

130/2000 Sb., ákon o volbách do zastupitelstev krajů, 
491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí, 
247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu České 
republiky, 62/2003 Sb., zákon o volbách do 
Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., zákon o volbě 
prezidenta republiky, 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, 118/2010Sb., krajské 
referendum 

Jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé bydliště, 
č. OP, omezená svéprávnost, podpis

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Orgány města

34 Školství - konkurzy na pracovní místa ředitelů 
(A3082)

128/2000 Sb., zákon o obcích, 561/2004 Sb., zákon o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzděléní (školský zákon), vyhláška č. 54/2005 
o náležitostech konkurzního řízení

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, trvalé bydliště, č. OP, e-mail, telefon, 
datová schránka, doručovací adresa, podpis

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Orgány města

35 Rybářské lístky (A946) 99/2004 Sb., zákon o rybářství, 128/2000 Sb., zákon o 
obcích, 500/2004 Sb., srávní řád, 634/2004 Sb., zákon 
o správních poplatcích

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo 
narození, trvalé bydliště, č. OP, č. RL, podpis

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní 
povinnosti

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy



36 Odpady (A1186) 128/2000 Sb., zákon o obcích, 500/2004 Sb., správní 
řád, 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, 251/2016 Sb., zákon o 
některých přestupcích, 634/2004 Sb., zákon o 
správních poplatcích, 114/1992 Sb., zákon o ochraně 
přírody a krajiny, 334/1992 Sb., zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu, 185/2001 Sb., zákon o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 
93/2016 Sb., o katalogu odpadů, vyhláška č. 352/2008 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, 
vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich 
evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních 
ke sběru a zpracování autovraků a o informačním 
systému sledování toků vybraných autovraků (o 
podrobnostech nakládání s autovraky), vyhláška č. 
437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů 
na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně 
vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady), Speciální (složkové) 
zákony a vyhlášky na jednotlivých úsecích vykonávané 

Jméno, příjmení, titul, název, IČ, DIČ, sídlo, trvalý 
pobyt, adresa provozovny, datum narození, rodné 
číslo, datová schránka, e-mail, telefon, podpis

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Agendy města

37 Odpady - autovraky (A1186) 128/2000 Sb., zákon o obcích, 500/2004 Sb., správní 
řád, 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, 
334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského 
půdního fondu, 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 
352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z 
autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení 
jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v 
zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o 
informačním systému sledování toků vybraných 
autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, č. OP,  e-mail, telefon, datová 
schránka, doručovací adresa, podpis

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy

38 Podklady pro jednání RM a ZM 128/2000 S., zákon o obcích Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, předmět podkladu pro jednání RM/ ZM, 
podpis, RČ

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Právník města, 
Agendy města, Orgány města

39 Zápisy z jednání RM a ZM, Zvukové záznamy ze 
zasedání zatupitelstva

128/2000 Sb., zákon o obcích Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, předmět podkladu pro jednání RM/ZM, RČ

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Právník města, 
Agendy města, Orgány města

40 Úřední deska - zveřejňování dokumentů 128/2000 Sb., zákon o obcích, 500/2004 Sb., správní 
řád, 99/1963 Sb., občanský soudní řád

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

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Veřejnost, Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené 
orgány státní správy, Soudy, Policie, Právník 
města, Agendy města, Orgány města

42 Hřbitovní agendy  (A32) Sociální pohřby, Péče o 
válečné hroby (A549)

256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví, 128/2000 Sb., 
zákon o obcích, 122/2004 Sb., zákon o válečných 
hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů

Jméno, příjmení, titul, datum narození, datum úmrtí, 
trvalé bydliště, číslo hrobu, rodné číslo, datová 
schránka, adresa v době úmrtí, státní příslušnost, 
místo pobytu, spis klienta, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Policie, Soudy

43 Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí 89/2012 Sb., občanský zákoník, 128/2000 Sb., zákon o 
obcích

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, místo pobytu, telefon, podpis, RČ, e-mail, 
číslo OP

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Policie

44 Evidence nalezenců (nalezená zvířata - psi) 
(A1182)

246/1992 Sb., zákon České národní rady na ochranu 
zvířat proti týrání

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mail, telefon, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Agendy města



45 Vyúčtování pokutových bloků 128/2000 Sb., zákon o obcích, 250/2016 Sb., zákon o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, 
místo pobytu, podpis, kopie pokutového bloku

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Dotčené orgány státní správy

46 Výherní hrací přístroje - VHP (A28)   186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, 128/2000 
Sb., zákon o obcích

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, 
místo pobytu, podpis, číslo přístroje, číslo známky

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Právník města, 
Agendy města

47 Plakátování propagace akcí města i jiných akcí v regionu, další 
oznámení pro občany

Jméno, příjmení, titul, název právnické osoby, trvalé 
bydliště, adresa sídla, doručovací adresa, e-mail, 
telefon, datová schránka, IČ, DIČ

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Agendy města

50 Pokladna města LB 128/2000 Sb., zákon o obcích, 563/1991 Sb. zákon o 
účetnictví

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, název, adresa, IČ, 
DIČ, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Agendy města, Orgány města

51 Fakturace KOF a KDF 28/2000 Sb., zákon o obcích, 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 134/2016 Sb., zákon o 
zadávání veřejných zakázek, 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, kontaktní adresa, emial, telefon, datová 
schránka, bankovní spojení, IČO/DIČ, podpis, 
smlouva, objednávka, faktura

b) Pro splnění smlouvy, c) Pro splnění právní 
povinnosti, e) Pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Agendy města

52 Komunikace s bankou příjem a výdej finančních prostředků na účtech 
města,  563/1991 Sb., zákon o účetnictví, 93/2009 
Sb., zákon o auditorech, 128/2000 Sb., zákon o obcích

Jméno, příjmení, název, bankovní účet číslo, IČ c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Právnické osoby

53 Účetnictví 128/2000 Sb., zákon o obcích, 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, 
vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, sídlo podnikání, e-mail, telefon, datová 
schránka, IČO/ DIČ, bankovní spojení, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Právník města, 
Agendy města, Orgány města

57 Pojistné události 128/2000 Sb., zákon o obcích, 89/2012 Sb., občanský 
zákoník

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, místo pobytu, e-mail, telefon, datová 
schránka, bankovní spojení, číslo pojistné smlouvy, 
spis pojistné události, podpis,

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Právník města, 
Agendy města

58 Střet zájmů (A1941) 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, datová schránka

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Dotčené orgány státní správy

62 Archivnictví a spisová služba (A1343) 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů

vše: Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné 
číslo, trvalé bydliště, e-mail, telefon, 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, osobní spis, platový výměr, výpis z resjtříku 
trestů, 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, název, IČ, DIČ, sídlo, adresa provozovny, datová 
schránka....

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Právník města, 
Agendy města, Orgány města

63 Objednávky centrální vedení seznamu objednávek Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, kontaktní adresa, e-mail, telefon, datová 
schránka, bankovní spojení, IČO/DIČ, podpis

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu Spisový a skartační 
řád

Agendy města

67 Texty na webových stránkách města Zpravodajská činnost jméno, příjmení, pracovné pozice, telefon, e-mail e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu Veřejnost

68 Veřejné sbírky charitata na podpodu různých spolků, sdružení, 
hendikepovaných občanů

jméno, příjmení, trvalé bydliště, e-mail, telefonní číslo e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu Spisový a skartační 
řád

Dotčené orgány státní správy

70 Požární ochrana - JSDH (A341) 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně jméno, příjmení, datum narození, podpis c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy



71 Smlouvy - dotace z rozpočtu města LB 128/2000 Sb., zákon o obcích; podpora místních 
sdružení, spolků a fyzických osob

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, sídlo podnikání, e-mail, telefon, datová 
schránka, IČO/ DIČ, bankovní spojení, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Právník města, Agendy města

72  Poskytování technických služeb 185/2001 Sb., zákon o odpadech, pracovní činnosti za 
účelem zvelebení města, činnosti na základě 
objednávek občanů a firem na území města  

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, kontaktní adresa, emial, telefon, datová 
schránka, bankovní spojení, IČO/DIČ, podpis, 
smlouva, objednávka, faktura,

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Agendy města

73 Provozování SD a KK (nakládání s odpady) 185/2001 Sb., zákon o odpadech, vyhláška č. 93/2016 
Sb., o Katalogu odpadů, ochrana majetku města

Jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, kontaktní 
adresa, adresa nemovitosti na území města, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

Agendy města

74 OPP - tresty 141/1961 Sb., trestní řád, 21/2003 Sb., zákon o 
soudnictví ve věcech mládeže, 257/2000 Sb., zákon o 
Probační a mediační službě

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, 
místo pobytu

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie

75 Kamerové záznamy a fotografie (Město, MKS, 
Knihovna)

Zpravodajské činnost, informování veřejnosti o akcích 
města

kamerové záznamy a fotografie občanů města  z akcí 
města

e) Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu veřejnost

76 Lesní hospodářství 995/2010 Sb., 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; prodej dřeva, obnova 
lesů po kalamitách, zajištění bezpečnosti/bezpečného 
průchodu v městských lesích pro občany

Jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, bankovní 
spojení, IČ, DIČ, podpis

c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

agendy města

77 Včelstva 326/2004 Sb., zákon o rostlinolékařské péči, 
327/2012 Sb., vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podpis, 
kontaktní údaje: telefon, email

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy

78 Pečovatelská služba 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní 
číslo, e-mail, informace ozdravotním stavu a 
rodinných poměrech

a) Se souhlasem subjektu OÚ, b) Pro splnění smlouvy, 
d) Pro ochranu životně důležitých zájmů

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Agendy města

79 Ustanovení zvláštního příjemce dávek 
důchodového pojištění

582/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
(ustanovení § 10 a § 118)

jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, 
informace o zdravotním stavu

a) Se souhlasem subjektu OÚ, c) Pro splnění právní 
povinnosti, d) Pro ochranu životně důležitých zájmů

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy

80 Opatrovnictví zletilých osob 89/2012 Sb., občanský zákoník, (V případě omezení 
osoby ve svéprávnosti je stanoven soudem veřejný 
opatrovník)

jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, 
lékařské diagnózy, 

c) Pro splnění právní povinnosti, d) Pro ochranu 
životně důležitých zájmů

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Agendy města, 
Orgány města, Lékaři

81 Sociálně právní ochrana dětí 359/1999 Sb., zákon o sociálně právní ochraně dětí, 
vyhláška č. 473/2012 o provedení některých 
ustanovení zákona SPOD

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, 
rodinná anamnéza

c) Pro splnění právní povinnosti, d) Pro ochranu 
životně důležitých zájmů

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Agendy města

82 Sociální práce 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, 
telefonní kontakt, sociální anamnéza

c) Pro splnění právní povinnosti, d) Pro ochranu 
životně důležitých zájmů, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu, f) Pro účely 
oprávněných zájmů správce či třetí strany 

Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie, Právník města, 
Agendy města, Orgány města

83 Evidence žadatelů o byt v DPS starost o bytovou, sociální a zdravotní situaci starších 
občanů města, zpracování žádostí z důvodu  přidělení 
bytu v DPS

jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, vyjádření 
lékaře

b) Pro splnění smlouvy Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Dotčené orgány státní správy, 
Orgány města

84 Přidělování čísel popisných 183/2006 Sb., stavební zákon, 500/2004 Sb., správní 
řád, 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, 
111/2009 Sb., zákon o základních registrech, 
128/2000 Sb., zákon o obcích

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datová schránka, 
doručovací adresa, podpis, datum narození, rodné 
číslo

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy

85 Stavební úřad 183/2006 Sb., stavební zákon, 500/2004 Sb., správní 
řád, 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, 
250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, 20/1987 Sb., zákon o státní památkové 
péči, 128/2000 Sb., zákon o obcích

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo 
pobytu, podpis, rodné číslo

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie

86 Silniční správní úřad 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, 
128/2000 Sb., zákon o obcích, 634/2004 Sb., zákon o 
správních poplatcích, 500/2004 Sb., správní řád, 
89/2012 Sb., občanský zákoník

Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé 
bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo 
pobytu, podpis, spis řízení, rodné číslo

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie



87 Správní řízení v oblasti životního prostředí 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, 
201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, 254/2001 Sb., 
zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 634/2004 Sb., zákon o 
správních poplatcích, 500/2004 Sb., správní řád, 
89/2012 Sb., občanský zákoník, 128/2000 Sb., zákon o 
obcích, + další složkové zákony z oblasti ochrany 
životního prostředí

Jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, e-mail, telefon, 
místo pobytu, číslo pozemku, podpis, spis řízení, 
rodné číslo, datum narození

c) Pro splnění právní povinnosti Spisový a skartační 
řád

Subjekt OÚ, Právnické osoby, Dotčené orgány 
státní správy, Soudy, Policie

89 Kronika města 132/2006 Sb., zákon o kronikách obcí, informovanost 
veřejnosti

jméno, příjmení, podpis c) Pro splnění právní povinnosti, e) Pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu

Spisový a skartační 
řád

veřejnost


