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1) Splnění smlouvy 

Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 
Daňové 
doklady, 
faktury, 
účetnictví 

Ekonomické 
agendy 

Jméno, 
příjmení, 
adresa 

Dodavatel 
Odběratel 
 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vytváří se na PC 
a tisknou se, 
zakládají 

NE 

Smlouvy, 
dohody , 
personální a 
platová 
agenda٭) 

Evidence smluv jméno, 
příjmení, 
adresa, 
datum 
narození 

Smluvní 
strana 

Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení); 
zákon č. 89/2012 občanský zákoník; zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce;  zákon č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých 
zákonů;  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení); zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon); zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení; zákon č. 
582/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti; zákon č. 592/1992 Sb., o 

o dílo, 
pronájmy, 
nájmy, 
pracovněprávní 
vztahy. 
Vytváří se na PC 
a tisknou se, 
zakládají 

NE 
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pojistném na veřejné zdravotní pojištění; 
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů; zákon č. 435/2005 Sb., 
o zaměstnanosti, 

Pronájem 
hrobových 
míst 

Ekonomické 
agendy 

jméno, 
příjmení, 
adresa, 
datum 
narození 

Smluvní 
strana 

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

 

Smlouvy o 
pronájmu 
hrobových míst 

NE 

 
2) Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů anebo jiné FO 

Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 
Adresář, 
seznam 
kontaktů – 
majitelů chat 

Pro komunikaci 
např. při 
povodni 

jméno, 
příjmení, 
adresa, 
email, 
telefon 

Zaměstnan-
ci úřadu, 
IZS ČR 

Zákon č. 240/2000 Sb.Zákon o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon) 

Adresa není 
v tomto 
seznamu 
podstatná. 

NE 

 
3) Splnění právní povinnosti 

Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 
Žádosti a 
rozhodnutí 

rozhodování 
obce v 
samostatné I 
přenesené 
působnosti 

jméno, 
příjmení, 
adresa 
kontakty 

Žadatel Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny (dřeviny); zákon č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon (sjezdy k domu); zákon 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

kácení stromů, 
sjezdy k domu, 
napojení na 
komunikaci, 
ž. o byt, o 
zaměstnání 

NE 

Záznam o 
školení ٭),  
Zdravotní 
potvrzení 

BOZP 
 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

Městys Zákoník práce,   NE 
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4) Úkol prováděný ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci 

Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 
Ověřování 
podpisů 
(legalizace); 
Ověřování 
listin 
(vidimace) 

Na žádost jméno, 
příjmení, 
adresa 
číslo OP 

úřad Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody 

opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 

pravosti podpisu a o změně některých 

zákonů  

 NE 

Agenda 
spojená s 
volbami 

Zabezpečení 
voleb 

jméno, 
příjmení, 
adresa, 
datum 
narození 

Členové 
OkVK 

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

Vytváří se na PC 
a tisknou se, 
zakládají 

NE 

Stížnosti rozhodování 
obce v 
přenesené I 
samostatné 
působnosti 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

Stěžovatel Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) 

Vytváří se na PC, 
tiskne se, 
zakládají 

NE 

matrika Činnost obce v 
přenesené 
působnosti 

jméno, 
příjmení, 
adresa, 
datum 
narození 

Osoby 
uvedené v 
§ 8a 
zákona o 
matrikách 

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, 

vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 301/2000 Sb., o 
matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů. 

  

Kácení dřevin 
rostoucích 
mimo les 
 

Činnost obce v 
přenesené 
působnosti 

jméno, 
příjmení, 
adresa, 
datum 
narození, 
bydliště 

úřad 114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a 
krajiny, 
Vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o ochraně přírody 
a krajiny, 

 NE 
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Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 
Žádosti o 
informace dle 
zák. Č. 106/99 

Činnost obce v 
samostatné 
působnosti 

jméno, 
příjmení, 
adresa, 
email, IDDS 

Žadatel Zákon č. 106/1999 Sb.Zákon o svobodném 
přístupu k informacím 

Vytváří se na PC, 
tiskne se, 
zakládají 

NE 

Zápisy z 
 jednání 
zastupitelstva 

Ukládá zákon jméno, 
příjmení, 

starosta Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích Zveřejňují se 
anonimizo- 
vané, ukládají se 
i s údaji. 

NE 

Dary fyzickým 
a právnickým 
osobám 

Evidence žádosti 
a poskytnutých 
darů 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

Žadatel o 
dar 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
s tím související zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) – upravuje některé 
podmínky poskytnutí daru  

 NE 

Dotace Evidence žádostí 
o dotaci 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

Žadatel o 
dotaci 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů 

 NE 

Územní  plán 
obce 

Sestavování 
plánu, 
k dispozici 
občanům 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

úřad Jedná se o opatření obecné povahy , vydává 
jej zastupitelstvo platí Stavební  
zákon 183/2006 Sb. 

Připomínky 
občanů, návrhy 
na změnu 

NE 

Včelaři Hlášení 
stanovišť 
včelstev  v obci 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

úřad Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči a související 
Vyhláška č. 327/2012 Sb. O ochraně včel, 
zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin 

 NE 
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Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 
Czech Point,  Ukládá zákon Jméno, 

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

úřad 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, 
364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních 
místech veřejné správy, 
193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení 
podrobností provádění autorizované 
konverze dokumentů 
 

 NE 

Katastr 
nemovitostí 

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

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

 NE 
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Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 
Evidence 
obyvatel 

Ukládá zákon Jméno, 
příjmení, 
datum 
narození, 
místo 
narození, 
rodné číslo, 
trvalé 
bydliště, 
doručovací 
adresa, 
předchozí 
pobyt, číslo 
OP, 
omezení 
způsobilosti
, údaje o 
opatrovní-
kovi, 
oprávněná 
osoba, 
podpis 
 

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

 NE 

Spisová služba Ukládá zákon Jméno, 
příjmení, 
datum 
narození, 
místo 
narození, 
rodné číslo, 
trvalé 
bydliště, 
doručovací 
adresa, 

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

 NE 

Ztráty a nálezy Ukládá zákon Jméno, 
příjmení, 

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

 NE 
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5) Oprávněné zájmy příslušného správce anebo třetí strany 

Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 
Evidence psů Pří ztrátě psa a 

při nalezení psa 
pro kontakt 
majitele 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

úřad Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  NE 

Správa 
veřejného 
pohřebiště 

Evidence  Jméno, 
příjmení, 
rodné číslo, 
trvalé 
bydliště, 
číslo hrobu, 
podpis 
 

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

 

 NE 

Knihovna evidence Jméno, 
příjmení, 
datum 
narození, 
trvalé 
bydliště, 
podpis, 
 

 257/2001 Sb., - Zákon o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), 
128/2000 Sb., - Zákon o obcích 
 

 NE 

Seznam – Žáci 
do 1. třídy 

Seznam pro 
řízení školy a 
zajištění 
potřebných míst 
v 1. třídě 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

Ředitel ZŠ, 
matrikářka 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Před zápisem do 
1. ročníku ZŠ 

NE 

Děti do školky Seznam pro 
řízení školky a 
zajištění 
potřebných míst 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

Ředitel ZŠ, 
matrikářka 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Před zápisem 
dětí do MŠ  

NE 

Webové 
stránky٭) 

Ze zákona Jméno,  
Příjmení, 
Fotografie, 
 

občané Organizačně technické opatření  NE 

Vedení kroniky 
obce 

Ze zákona Jméno, 
Příjmení; 

občané Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí  NE 

Přehled klíčů 
od budovy 

Zabezpečení 
prostor OÚ  

kód klíče, 
jméno, 
příjmení 

Starosta Organizačně technické opatření Seznam klíčů a 
osob. 

NE 
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Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 

Úřední razítka 
Razítka a 
razítka 
městyse 

Evidence dle 
spisového řádu 

číslo 
razítko, 
jméno, 
příjmení 

Zaměstnan-
ci úřadu, 

Zákon č. 97/1974 o archivnictví  NE 

Vítání občánků Seznam pro 
přípravu aktu 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

Zastupitel Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
související se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů  

Upozornění v 
pozvánce na 
akci 

NE 

Kamerový 
system  

Prostory kolem 
hřiště, náměstí 

fotografie starosta 553/1991 Sb., - Zákon o obecní policii, 
128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, 
251/2016 Sb., - Zákon o některých 
přestupcích, 
nebo nezbytné pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu 
 

 NE 

Připojení wifi 
v obci٭) 

Evidence wifi a 
řešení dotazů a 
problémů 
s připojením 
(vzdálená 
správa) 

jméno, 
příjmení, 
adresa, IP, 
identifikace 
modemu 

Starosta 
 

Organizačně technické opatření  ANO 
Bude v 

seznamu 
riziko-
vých 

adresář v  
mobilním 
telefonu 

Pro komunikaci 
např. při havárii 

příjmení,  
telefon 
 

Držitelé 
obecní SIM 
karty 

Zákon č. 240/2000 Sb.Zákon o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon) 

Zabezpečit 
telefon proti 
neoprávněnému 
přístupu 

NE 

e-mailový 
adresář v  PC  
(system SMS 
infokanál ٭) 

Pro komunikaci 
s občany 
 

jméno, 
příjmení 
email,  

Zaměstnan-
ci úřadu 

Organizačně technické opatření Zabezpečit PC 
heslem,  

NE 
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Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 

Samovýroba 
dřeva v lesích 
městyse 
Stádlec 

Evidence 
uvádění dřeva 
na trh 

Jméno,  
Příjmení, 
Adresa; 
telefon 

OLH 
Výbor pro 
lesní 
hospodá-
řství 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010,kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky (dále jen nařízení), 
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh; 
 

Žádosti se 
evidují rok 

Ne 

 
 
6) Souhlas se zpracováním 

 Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon Komentář Rizikový 
Zápůjčky Zapůjčení 

majetku obce 
pracovníkům, 
ale i občanům 

jméno, 
příjmení, 
adresa 

Referent 
úřadu 

Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích  NE 

Stádlecký 
zpravodaj 

Gratulace 
jubilantům 

Jméno,  
Příjmení, 
Adresa; 
Věk 

občané Organizačně technické opatření  NE 

 
 zajišťováno dodavetelským subjektem – (٭
 
 
 
 
 


