
Zpracovávané osobní údaje  
 

Rozsah osobních údajů koresponduje s uvedenými zákony v platném znění – stav k 30. 06. 2018 
 

Doba uchovávání údajů je stanovena vnitřní směrnicí – Spisový řád Obecního úřadu Doubrava 
 

Účel zpracování Subjekt Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců Poznámka 
osobních údajů vč. údajů  osobních údajů  
uvedení příslušného     
zákona     

     

Materiály pro Fyzické Titul ,jméno, příjmení zaměstnance; Orgány obce  
jednání orgánů osoby, Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení, datum   
obce právnické narození, adresa místa trvalého pobytu, popř.   
(zák. č. 128/2000 Sb., osoby adresa pro doručování, zdravotní stav,   
o obcích)  zaměstnavatel, příjem, telefonní číslo, e-mail   

  Právnické osoby – titul, jméno, příjmení   
  statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
  telefonní číslo, e-mail   
     

Úřední Fyzické Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení, datum Orgány obce  
korespondence jiné osoby, narození, adresa místa trvalého pobytu, popř. Úseky OÚ  
povahy právnické adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mail   

 osoby Právnické osoby –titul, jméno, příjmení   
 (žadatelé, statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
 odesílatele) telefonní číslo, e-mail   
     

Evidence smluv, Fyzické Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení, datum Orgány obce,  
zakládání smluv osoby a narození, adresa místa trvalého pobytu, popř. Úseky OÚ  

 právnické adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mail   
 osoby Právnické osoby – IČO, titul, jméno, příjmení   
 v postavení statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
 účastníků telefonní číslo, e-mail   
 smlouvy    
     



 
Nabídky uchazečů o 
veřejné zakázky a 

Fyzické osoby 
a 

Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení, datum 
narození, adresa místa trvalého pobytu, popř. 

Orgány obce, úseky 
OÚ  

veškerá související právnické adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mail   
dokumentace (zák. č. osoby Právnické osoby –titul, jméno, příjmení   
134/2016 Sb., o v postavení statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
zadávání veřejných uchazeče o telefonní číslo, e-mail   
zakázek) VZ    

     

Vyřizování stížností Fyzická Jméno, příjmení, kontaktní adresa podavatele Orgány obce  
dle ust. § 16 odst. 2 osoba stížnosti, případně jiné údaje ve stížnosti   
písm. g) zákona č.  uvedené   
128/2000 Sb., o     
obcích a dle     
„Pravidel pro     
vyřizování stížnosti a     
petic“     

     

Vyřizování petic dle Fyzická Jméno, příjmení, kontaktní adresa podavatele Orgány obce  
zákona č. 85/1990 osoba petic, petičního výboru a osob uvedených na   
Sb., o právu petičním  podpisových arších a další údaje, pokud je   
a dle Pravidel pro  petenti uvedou   
vyřizování stížností a     
petic     

     

Řízení o stížnostech Stěžovatel a Jméno, příjmení, kontaktní adresa a údaje o Stěžovatel příp.  
dle zákona č. jím uvedené osobách, které stěžovatel ve stížnosti uvede další orgány dle  
500/2004 Sb., další osoby  charakteru stížnosti  
správní řád     

     

Výkon funkce Účastník Identifikační údaje účastníka řízení dle zákona č. Obecní úřad,  
opatrovníka nebo 500/2004 Sb., správní řád opatrovanec, státní  

 účastníci  orgány  
 řízení    
     

 
 
 
 
 
 
 



Účel zpracování Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů  
osobních údajů vč.     
uvedení příslušného     
zákona     

     

Zpracování údajů Státní občané Údaje předané dle zák. č. 133/2000 Sb., MV ČR, subjekt veřejné správy,  
vedených ČR o evidenci obyvatel a prováděcí fyzická osoba, právnická osoba  
v informačním  vyhlášky č. 269/200 Sb. v rozsahu stanoveném zákonem  
systému evidence     
obyvatel     

     

Poskytování údajů z Státní občané Údaje dle zákona č. 133/2000 Sb. MVČR, subjekt údajů, subjekt  
agendového informa ČR  veřejné správy, fyzická osoba,  
čního systému   právnická osoba v rozsahu  
evidence obyvatel   stanoveném zákonem  

     

Evidence obyvatel Státní občané Osobní údaje dle zákona č. 133/2000 Osoba oprávněná ze zákona,  
dle zákona č. ČR, Sb. a prováděcí vyhlášky č. 296/2004 subjekt oprávněný ze zákona,  
133/2000 Sb., o Osoby, které Sb., zapisovatelé, notáři, MZV, soudy,  
evidenci obyvatel a pozbyly státní jméno nebo jména, příjmení, rodné exekutoři, pozemkové úřady  
rodných číslech a občanství ČR číslo, datum narození, státní občanství,   
prováděcí vyhlášky č. Cizinci, kteří adresa místa trvalého pobytu, adresa   
296/2004 Sb. jsou matkou, pro doručování písemností, zákaz   

 otcem, popř. pobytu, rodinný stav, údaje o   
 jiným zákonným manželství/registrovaném partnerství,   
 zástupcem, omezení svéprávnosti, údaje o   
 manželem, opatrovníkovi, osvojení, údaje o   
 registrovaným rodičích, manželi/registrovaném   

 
partnerem nebo 
dítětem občana partnerovi, dětech   

     



 
     

Správní řízení na Účastníci řízení, Jméno, příjmení, datum narození, trvalý Účastníci řízení, dotčené správní  
úseku přestupků dle osoby přímo pobyt popř. adresa pro doručování, orgány  
zákona č. 250/2016 postižené telefon, e-mail, pokud je uveden   
Sb., o odpovědnosti spácháním    
za přestupky a řízení přestupků,    
o nich svědci    

     

CzechPoint Žadatel Jméno, příjmení, datum narození, Nejsou  
  rodné číslo, státní občanství, číslo   
  dokladu totožnosti   
     

Vidimace a legalizace Žadatel a Jméno, příjmení, datum a místo Orgán činný v trestím řízení  
dle zákona č. svědek narození, místo trvalého pobytu, číslo   
21/2006 Sb., o  dokladu totožnosti žadatele a svědků   
ověřování     

     

Volby – projednání a Kandidáti Jméno, příjmení, datum narození, věk, ČSÚ, tiskárna hlasovacích lístků  
registrace  adresa trvalého pobytu, povolání,   
kandidátních listin  členství v politické straně/hnutí   
podle zákona č.     
491/2001 Sb., o     
volbách do     
zastupitelstev obcí     

     

Volby- personální Členové Člen OVK – jméno a příjmení, datum Zapisovatelé a členové OVK  
zajištění okrskových okrskových narození, adresa trvalého pobytu, číslo   
volebních komisí volebních telefonu,   
podle volebních komisí, Zmocněnec a zmocněná osoba – jméno   
zákonů (491/2001 zmocněnec a příjmení   
Sb., 130/2000 Sb., popř. zmocněná    
247/1995 Sb., osoba    
62/2003 Sb.,     
275/2012 Sb.,     

     

     



 
     

Místní referendum Členové Jméno, příjmení, datum narození, Nejsou  
podle zákona č. okrskové a adresa trvalého pobytu   
22/2001 Sb. místní volební    

 komise,    
 zmocněnec    
     

Evidence členů ZO a Členové ZO, Titul, jméno, příjmení, adresa místa Pro vnitřní potřebu, v omezeném  
členů výborů ZO a výborů a komisí trvalého pobytu popř. adresa pro rozsahu i pro veřejnost  
komisí RO  doručování, telefonní číslo, e-mail   

     

Konkurzní řízení na Uchazeči o Jméno, příjmení, titul, adresa trvalého MŠMT  
obsazení funkcí funkci ředitelů pobytu, číslo dokladu totožnosti,   
ředitelů příspěvkových dosažené vzdělání a další dle zákona   
příspěvkových organizací č.561/2004 Sb, (školský zákon)   
organizací     

     

Poskytování darů Dárci krve Jméno a příjmení, datum narození, Pro vnitřní potřebu a v omezeném  
dárcům krve  adresa trvalého pobytu rozsahu i pro veřejnost  

     

Rozhodování o Účastníci řízení Titul, jméno a příjmení, rodné číslo, Účastníci řízení, dotčené správní  
ustanovení  datum narození adresa trvalého orgány  
zvláštního příjemce  pobytu, popř. adresa pro doručování,   
dávky důchodového  zdravotní stav   
pojištění dle § 10     
zákona č. 582/1991     
Sb., o organizaci a     
provádění sociálního     
zabezpečení     

     

     



 
     

Výkon opatrovnictví Fyzické osoby Titul, jméno a příjmení, rodné číslo, Obecní úřad Doubrava, dotčené  
dle zákona č.  datum narození, adresa trvalého státní orgány, notáři, exekutoři,  
89/2012 Sb.,  pobytu popř. adresa pro doručování, zdravotnická a pobytová zařízení,  
občanský zákoník  zdravotní stav, majetkové poměry, peněžní ústavy, policie,  

  příjmy a výdaje, dluhy škola  
     

Agenda poskytování Fyzické osoby, Titul, jméno a příjmení, popř. adresa Orgány obce, veřejnost – smlouva  
dotací spolkům a Právnické osoby trvalého pobytu, telefonní číslo, a- o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč  
neziskovým  mailová adresa, seznam členů sport.   
organizacím dle  Klubů – jméno, příjmení dat. Narození   
zákona č. 128/2000     
Sb., o obcích     

     

     

Ztráty a nálezy podle Nálezce, majitel Jméno a příjmení, adresa trvalého Nejsou  
zákona č. 89/2012 nalezené věci pobytu, telefonní číslo   
Sb., občanský     
zákoník     

     

Příprava materiálů Kandidáti na Titul, jméno a příjmení, datum Orgány obce  
pro udělení cen udělení ceny narození, povolání, místo trvalého   
obce obce pobytu   

     

Žádost o užití znaku Žadatel Jméno, příjmení, adresa trvalého Orgány obce  
obce  pobytu popř. sídlo, telefonní číslo a e-   

  mailový kontakt   
     

Veřejná shromáždění Svolavatel Svolavatel – fyzická osoba: jméno, Policie ČR  
dle zákona č.  příjmení, datum narození, adresa   
84/1990 Sb., o právu  trvalého pobytu, telefonní číslo, e-   
shromažďovacím  mailová adresa   

  Svolavatel – právnická osoba: jméno a   
  trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail   
  

osoby zastupující právnickou osobu 
  



 
     

Procesy spisové Odesílatel, Jméno, příjmení, adresa trvalého Správci osobních údajů  
služby podle zákona adresát pobytu nebo adresa pro doručování   
č. 499/2001 Sb., o písemnosti    
archivnictví a spisové     
službě     

     

Inzerce Žadatelé, Jméno, příjmení, adresa trvalého Nejsou  
v Doubravském 
zpravodaji inzerenti pobytu, telefonní číslo, e-mail   
novinách     

     

Matrika Fyzická osoba Osobní údaje dle zákona č. 301/2000 Účastník řízení, osoba oprávněná  
  Sb., zákona o matrikách, jménu a ze zákona, zákonný zástupce,  
  příjmení a prováděcí vyhlášky č. subjekt oprávněný ze zákona,  
  207/2001 Sb., z.č. 89/2012 Sb., oddávající (údaje o snoubencích),  
  občanský zákoník, z.č. 91/2012 Sb., zákonný zástupce, místně příslušný  
  zákon o mezinárodním právu orgán, odvolací orgán, orgán činný  
  soukromém, mezinárodní smlouvy v trestním řízení, soud, exekutor,  
  různých úrovní,  z. č. 111/2009 Sb., o notář, Policie ČR, Cizinecká policie,  
  základních registrech, 365/2000 Sb., o zdravotní pojišťovna, ČSSZ, ČSÚ,  
  informačních systémech veřejné Velvyslanectví cizích států.  
  správy,   
  -jméno popř. jména, příjmení, rodné   
  příjmení, předchozí příjmení, datum a   
  místo narození, státní občanství,   
  pohlaví, rodinný stav, pohlaví, adresa   
  místa trvalého pobytu, včetně   
  předchozích adres místa trvalého   
  pobytu, adresa místa pobytu,   
  doručovací adresa, počátek trvalého   
  pobytu na území ČR, datum zrušení   
  údaje o místu trvalého pobytu na území   
  ČR, datum ukončení trvalého pobytu na   
  území ČR, omezení svéprávnosti,   
     



-jméno, popř. jména, příjmení a rodné 
číslo opatrovníka, nebylo –li mu 
přiděleno (datum, místo a okres jeho 
narození), je-li opatrovníkem ustanoven 
orgán státní správy, název a adresa 
sídla, 
-jméno, popř. jména, příjmení, rodné 
číslo otce, matky, popř. jiného 
zákonného zástupce, 
-datum a místo uzavření manželství, 
-datum, hodina a místo úmrtí, 
-datum a místo vzniku partnerství, 
-jméno popř. jména a příjmení a rodné 
číslo manžela nebo partnera, 
-jméno, popř. jména, příjmení, včetně 
předchozích a rodné číslo dítěte  
- jméno popř. jména a příjmení a rodné 
číslo svědka, v případě, že mu není 
rodné číslo přiděleno, tak datum a 
místo narození,  

- rozhodnutí o osvojení nebo 
rozhodnutí o zrušení osvojení,  

- rozsudek o určení data úmrtí soudem, 
popř. jinou oprávněnou osobou,  
- obsah žádosti a rozhodnutí o změně 
jména, příjmení nebo pohlaví,  
- údaje o dokladu totožnosti (číslo, 
datum a místo vydání, platnost do),  
- údaje o zřizovateli pohřbu (jméno, 
popř. jména a příjmení, datum 
narození, doručovací adresa)  
- údaj o těhotenství (těhotenský 
průkaz- údaje o ošetřujícím lékaři-sídlo,  



  datum vydání těhot.průkazu),   
  - lékařská zpráva o matce a narozeném   
  dítěti (porod mimo zdravotnické   
  zařízení)   
  - údaje o náboženství (matriční knihy do   
  r. 1949)   
  - příčina úmrtí (staré matriky)   
  - údaje o změně pohlaví   
  - údaje o vzdělání (statistika)   
  - pořadí manželství (statistika)   
  - údaj o provedené pitvě (statistika)   
  - příbuzenský vztah (u nahlédnutí do   
  matriční knihy nebo sbírky listin a   
  vydání výpisů z matriční knihy nebo   
  sbírky listin   
  - údaj o jiné než české národnosti   
  - tel. číslo, e-mail   
     

Výdej druhopisů Osoba, které se Jméno popř. jména a příjmení, datum a Nejsou  
matričních dokladů matriční doklad místo narození, rodné číslo, rodinný   
a vysvědčení o a vysvědčení stav, státní občanství, trvalý pobyt,   
právní způsobilosti týká -datum a místo uzavření manželství,   
k uzavření  úmrtí,   
manželství  -údaje o rodičích, manželovi a   

  snoubenci (jméno popř. jména a   
  příjmení, datum a místo narození,   
  rodné číslo, trvalý pobyt   
     

Agenda občanských Osoba, která je -jméno popř. jména a příjmení, rodné Příslušný úřad s rozšířenou  
průkazů (OP) dle §§ držitelem OP a číslo, datum, místo a okr. narození , stát působností  
9, 12, 16 z.č. osoba, která narození (u narození v cizině), adresa   
328/1999 Sb. odevzdá místa trvalého pobytu, číslo OP popř.   

 nalezený OP série   
  - popis ohlašované události   
  - důvod vydání potvrzení o OP,   
     



 
  - důvod změny (změna jména, příjmení,   
  rodného čísla, rodinného stavu,   
  partnerství) a datum její účinnosti,   
  -údaje o osobě, která OP odevzdává   
  (jméno popř. jména, příjmení)   
  - číslo vydaného potvrzení o OP nebo   
  potvrzení o změně údajů zapisovaných   
  do OP   
     

Agenda cestovních Osoba, která je -jméno popř. jména a příjmení, rodné Příslušný úřad s rozšířenou  
dokladů (CD) dle §§ držitelem CD a číslo, datum, místo a okr. narození , stát působností  
32,33 z.č. 329/1999 osoba, která narození (u narození v cizině), adresa   
Sb. odevzdá místa trvalého pobytu, číslo a druh CD,   

 nalezený CD - popis ohlašované události   
  -údaje o osobě, která CD odevzdává   
  (jméno popř. jména, příjmení)   

     
Žádost o Žadatel a Dle § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o Ministerstvo vnitra  
zprostředkování kontaktovaná evidenci obyvatel (jméno popř. jména,   
kontaktu osoba příjmení a rodné příjmení, datum   

  narození, adresa trvalého pobytu,   
  adresa posledního známého pobytu,   
  jiné upřesňující identifikační údaje o   
  kontaktované osoby, jiné kontaktní   
  údaje žadatele (e-mail, doručovací   
  adresa, telefon apod.   
     

     



 
     

Evidence o osobách, Fyzické osoby Fyzické osoby - jméno, příjmení, rodné ORP a  
které lze určit za (občané obce) číslo, adresa místa trvalého pobytu, vnitřní potřebu OÚ  
stavu ohrožení nebo a právnické telefonní číslo, e-mail   
válečného stavu osoby působící Právnické osoby –titul, jméno, příjmení   
k pracovní na území obce statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
povinnosti nebo  telefonní číslo, e-mail   
výpomoci podle     
zákona č. 222/1999     
Sb., o zajišťování     
obrany ČR     

     

Změna a rušení Účastník řízení Titul, jméno a příjmení, datum Orgány obce (Obecní úřad)  
trvalého pobytu  narození, adresa místa trvalého pobytu,   

  adresa pro doručování písemností   
     

Centrální evidence Fyzické osoby Titul, jméno a příjmení, adresa místa Orgány obce  
písemných stížností  trvalého pobytu stěžovatele, popř.   
dle ust. § 16 odst. 2  adresa pro doručování písemností,   
písm. g) zákona č.  případně další osobní údaje, pokud je   
128/2000 Sb., o  stěžovatel uvede, Jméno a příjmení,   
obcích v platném  kontaktní adresa podavatele petic,   
znění a centrální  petičního výboru případně osob   
evidence petic dle  uvedených pod peticí nebo na   
zákona č. 85/1990  podpisovém archu, jiné údaje, pokud je   
Sb.,  petenti uvedou   

     

Poskytování darů Fyzické osoby Titul, jméno a příjmení, adresa místa Orgány obce,  
fyzickým osobám  trvalého pobytu, popř. telefonní číslo či pro vnitřní potřebu OÚ a  

  e-mailová adresa v omezeném rozsahu i pro  
   veřejnost  
     

     

     



 
     

     

Vydávání a evidence Zaměstnanci Jméno a příjmení, titul, datum narození, Poskytovatel služeb vytvářejících  
kvalifikovaných a obce adresa místa trvalého pobytu, rodné důvěru  
komerčních  číslo, číslo dokladu totožnosti   
certifikátů dle     
zákona č. 297/2016     
Sb., o službách     
vytvářejících důvěru     
v elektronické     
transakce     

     

Evidence fyzických Fyzické osoby Jméno, příjmení, adresa trvalého Poskytovatel služby  
osob v aplikaci  pobytu, telefonní číslo, e-mail   
Mobilní rozhlas     

     

Evidence jednotky Fyzické osoby Jméno, příjmení, datum narození, Pro vnitřní potřebu a pojišťovny  
Sboru dobrovolných  adresa trvalého pobytu, tel. číslo, e-   
hasičů   mail   

     

 
  



 

Účel zpracování Subjekt údajů  Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů Poznámka 
osobních údajů vč.            
uvedení příslušného            
zákona            

      

Správní řízení (pro Účastníci řízení,  Oprávněná úřední osoba – titul, jméno Účastníci řízení, dotčené orgány ostatní 

vydání rozhodnutí Oprávněná  a přijmení;  státní správy subjekty 
nebo nařízení dle § úřední osoba  Účastníci řízení – Fyzická osoba: jméno,   

           

92, 94j, 94, 115, 118,   příjmení, datum narození a místo  Nadřízený 
122, 123, 124, 125,   trvalého pobytu, popřípadě jinou  orgán v rámci 
126, 127, 128, 129,   adresu pro doručování. Pokud věc  odvolacích a 
135, 137, 138, 139,   souvisí s její podnikatelskou činností,  přezkumných 
140, 141, 169 zákona   uvede fyzická osoba jméno a příjmení,  řízení dle 
č. 183/2006 Sb.,   popřípadě dodatek odlišující osobu  správního 
stavební zákon a dle   podnikatele nebo druh podnikání  řádu; 
ustanovení zákona   vztahující se k této osobě nebo jí  Osoby, které 
č. 500/2004 Sb.,   provozovanému druhu podnikání,  prokáží právní 
správní řád)   identifikační číslo osob a adresu  zájem dle § 38 

   zapsanou v obchodním rejstříku nebo  zákona č. 
   jiné zákonem upravené evidenci jako  500/2004 Sb., 
   místo podnikání, popřípadě jinou  správní řád; 
   adresu pro doručování. Právnická  správní orgány 
         

   osoba: název nebo obchodní firmu,  v rámci žádosti 
       

   identifikační číslo osob nebo obdobný  o součinnost 

   

údaj a adresu sídla, popřípadě jinou 
adresu pro doručování. 
Rovněž osoby uvádí telefonní a 
emailový kontakt nebo IDDS   

            



 
            

      

Dotazy, oznámení, Žadatel,  Oprávněná úřední osoba – titul, jméno Žadatel  

návrhy - bez vedení oprávněná  a přijmení;    
správního řízení úřední osoba  Žadatel -   
(vydání sdělení,   Fyzická osoba: jméno, příjmení, datum   

          

vyjádření v rámci   narození a místo trvalého pobytu,   
zákona č. 183/2006   popřípadě jinou adresu pro doručování.   
Sb., stavební zákon)   Pokud věc souvisí s její podnikatelskou   

   činností, uvede fyzická osoba jméno a   
   příjmení, popřípadě dodatek odlišující   
   osobu podnikatele nebo druh podnikání   
   vztahující se k této osobě nebo jí   
   provozovanému druhu podnikání,   
   identifikační číslo osob a adresu   
   zapsanou v obchodním rejstříku nebo   
   jiné zákonem upravené evidenci jako   
   místo podnikání, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování. Právnická   
         

   osoba: název nebo obchodní firmu,   
       

   identifikační číslo osob nebo obdobný   
   údaj a adresu sídla, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování.   
            



 
             

      

Řízení nebo jiné Účastníci řízení,  Oprávněná úřední osoba – titul, jméno Účastníci řízení  

opatření ve věci Oprávněná  a přijmení;    
přestupků na úseku úřední osoba  Účastníci řízení – Fyzická osoba: jméno,   

           

zák. č. 183/2006 Sb.,   příjmení, datum narození a místo   
stavební zákon   trvalého pobytu, popřípadě jinou   

   adresu pro doručování. Pokud věc   
   souvisí s její podnikatelskou činností,   
   uvede fyzická osoba jméno a příjmení,   
   popřípadě dodatek odlišující osobu   
   podnikatele nebo druh podnikání   
   vztahující se k této osobě nebo jí   
   provozovanému druhu podnikání,   
   identifikační číslo osob a adresu   
   zapsanou v obchodním rejstříku nebo   
   jiné zákonem upravené evidenci jako   
   místo podnikání, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování. Právnická   
         

   osoba: název nebo obchodní firmu,   
       

   identifikační číslo osob nebo obdobný   
   údaj a adresu sídla, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování.   
   Rovněž osoby uvádí telefonní a   
       

   emailový kontakt nebo IDDS   
      

Vydání jiných Žadatel,  Oprávněná úřední osoba – titul, jméno Žadatel,  

opatření dle zákona oprávněná  a přijmení;  oprávněná úřední osoba, další  
č. 183/2006 Sb., úřední osoba,  Dotčené osoby – Fyzická osoba: jméno, osoby stanovené právními  

        

stavební zákon – další osoby  příjmení, datum narození a místo předpisy, dotčené orgány státní  
souhlasy dle § 96, stanovené  trvalého pobytu, popřípadě jinou správy  
96a, 106, 118, 122, právními  adresu pro doručování. Pokud věc   
127; ověření předpisy  souvisí s její podnikatelskou činností,   
pasportu stavby dle   uvede fyzická osoba jméno a příjmení,   

             



 
§ 125; výzvy dle §   popřípadě dodatek odlišující osobu   
133, 134;   podnikatele nebo druh podnikání   
veřejnoprávní   vztahující se k této osobě nebo jí   
smlouvy dle § 78 a,   provozovanému druhu podnikání,   
116)   identifikační číslo osob a adresu   

   zapsanou v obchodním rejstříku nebo   
   jiné zákonem upravené evidenci jako   
   místo podnikání, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování. Právnická   
             

   osoba: název nebo obchodní firmu,   
           

   identifikační číslo osob nebo obdobný   
   údaj a adresu sídla, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování.   
   Rovněž osoby uvádí telefonní a   
          

   emailový kontakt nebo IDDS   
        

Evidence kontrolních Oprávněná  Oprávněná úřední osoba – titul, jméno Pouze OÚ  
prohlídek úřední osoba  a přijmení;    

             
             
      

Exekuce dle Povinný,  Oprávněná úřední osoba – titul, jméno Povinný, další osoby stanovené  

správního řádu oprávněná  a přijmení;  v rozhodnutí;  
 úřední osoba  Účastníci řízení – Fyzická osoba: jméno,   
        

   příjmení, datum narození a místo   
   trvalého pobytu, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování. Pokud věc   
   souvisí s její podnikatelskou činností,   
   uvede fyzická osoba jméno a příjmení,   
   popřípadě dodatek odlišující osobu   
   podnikatele nebo druh podnikání   
   vztahující se k této osobě nebo jí   
   provozovanému druhu podnikání,   
   identifikační číslo osob a adresu   
   zapsanou v obchodním rejstříku nebo   
             



 
  jiné zákonem upravené evidenci jako   
   místo podnikání, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování. Právnická   
             

   osoba: název nebo obchodní firmu,   
           

   identifikační číslo osob nebo obdobný   
   údaj a adresu sídla, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování.   
   Rovněž osoby uvádí telefonní a   
          

   emailový kontakt nebo IDDS   
       

Podklady pro zápis Oprávněná  Oprávněná úřední osoba – titul, jméno Oprávnění k přístupu do ISÚI  

stavebních záměrů úřední osoba,  a přijmení;    
do ISÚI, včetně spisů stavebník  Stavebník: titul, jméno a příjmení, nebo   

        

k reklamacím od   název obchodní společnosti;   
ČÚZK             

       

Podklady pro Stavebník,  Oprávněná úřední osoba – titul, jméno Český statistický úřad  

zpracování oprávněná  a přijmení;    
elektronických úřední osoba  Stavebník: jméno a přijmení, nebo   

        

statistických výkazů   název u právnické osoby;   
      

Dokumenty na Oznamovatel  Fyzická osoba: jméno, příjmení, datum Pouze OÚ  
       

vědomí (nejsou (fyzická i  narození a místo trvalého pobytu,   
podnětem právnická  popřípadě jinou adresu pro doručování.   
k úřednímu jednání, osoba, dotčené  Pokud věc souvisí s její podnikatelskou   
nevyřizují se) orgány státní  činností, uvede fyzická osoba jméno a   

 správy)  příjmení, popřípadě dodatek odlišující   
   osobu podnikatele nebo druh podnikání   
   vztahující se k této osobě nebo jí   
   provozovanému druhu podnikání,   
   identifikační číslo osob a adresu   
   zapsanou v obchodním rejstříku nebo   
   jiné zákonem upravené evidenci jako   
   místo podnikání, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování. Právnická   
        

   osoba: název nebo obchodní firmu,   
             



 
   identifikační číslo osob nebo obdobný   
   údaj a adresu sídla, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování;   
   Dotčené orgány státní správy: titul,   
             

  jméno a přijmení oprávněné úřední   
   osoby;   
   Rovněž osoby uvádí telefonní a   
            

   emailový kontakt nebo IDDS   
      

Postoupení věcně Žadatel,  Oprávněná úřední osoba – titul, jméno Správní orgán, kterému byl  

nebo místně oprávněná  a přijmení;  postoupen spis  
nepříslušné úřední osoba  Žadatel -   
záležitosti   Fyzická osoba: jméno, příjmení, datum   

          

   narození a místo trvalého pobytu,   
   popřípadě jinou adresu pro doručování.   
   Pokud věc souvisí s její podnikatelskou   
   činností, uvede fyzická osoba jméno a   
   příjmení, popřípadě dodatek odlišující   
   osobu podnikatele nebo druh podnikání   
   vztahující se k této osobě nebo jí   
   provozovanému druhu podnikání,   
   identifikační číslo osob a adresu   
   zapsanou v obchodním rejstříku nebo   
   jiné zákonem upravené evidenci jako   
   místo podnikání, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování. Právnická   
         

   osoba: název nebo obchodní firmu,   
       

   identifikační číslo osob nebo obdobný   
   údaj a adresu sídla, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování.   
   Rovněž osoby uvádí telefonní a   
       

   emailový kontakt nebo IDDS   
      

Souhlasy a závazná žadatel,  Oprávněná úřední osoba – titul, jméno žadatel  

stanoviska dle § 15 oprávněná  a přijmení;    
             



 
zákona č. 183/2006 úřední osoba  Žadatel -   
Sb., stavební zákon   Fyzická osoba: jméno, příjmení, datum   

           

   narození a místo trvalého pobytu,   
   popřípadě jinou adresu pro doručování.   
   Pokud věc souvisí s její podnikatelskou   
   činností, uvede fyzická osoba jméno a   
   příjmení, popřípadě dodatek odlišující   
   osobu podnikatele nebo druh podnikání   
   vztahující se k této osobě nebo jí   
   provozovanému druhu podnikání,   
   identifikační číslo osob a adresu   
   zapsanou v obchodním rejstříku nebo   
   jiné zákonem upravené evidenci jako   
   místo podnikání, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování. Právnická   
          

   osoba: název nebo obchodní firmu,   
        

   identifikační číslo osob nebo obdobný   
   údaj a adresu sídla, popřípadě jinou   
   adresu pro doručování.   
   Rovněž osoby uvádí telefonní a   
       

   emailový kontakt nebo IDDS   
      

Vyjádření a jiná Fyzické osoby a  Titul, jméno, příjmení zaměstnance Žadatel  
stanoviska právnické osoby  Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení,   

 v postavení  datum narození, adresa místa trvalého   
 žadatele  pobytu, popř. adresa pro doručování,   
   telefonní číslo, e-mail   
   Právnické osoby –titul, jméno, příjmení   
   statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
   telefonní číslo, e-mail   
      

Územní plánování, Žadatelé, fyzické  Titul, jméno, příjmení zaměstnance Pro vnitřní potřebu, žadatel, ORP  
návrhy na změny ÚP a právnické  Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení,   
dle zákona č. osoby  datum narození, adresa místa trvalého   
183/2006 Sb., o   pobytu, popř. adresa pro doručování,   

           



 
územním plánování  telefonní číslo, e-mail   
a stavebním řádu  Právnické osoby – titul, jméno, příjmení   

  statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
  telefonní číslo, e-mail   
     

Žádost o vyjádření z Žadatelé – Titul, jméno, příjmení zaměstnance Žadatel  
hlediska územně fyzické a Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení,   
plánovací právnické osoby datum narození, adresa místa trvalého   
dokumentace  pobytu, popř. adresa pro doručování,   

  telefonní číslo, e-mail   
  Právnické osoby –titul, jméno, příjmení   
  statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
  telefonní číslo, e-mail   
     

Výkon státní správy a Fyzické osoby a Titul, jméno, příjmení zaměstnance Žadatel, Účastníci řízení, dotčené  
samosprávy na právnické osoby Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení, správní orgány,  
úseku dopravy a v postavení datum narození, adresa místa trvalého   
silničního žadatele pobytu, popř. adresa pro doručování,   
hospodářství podle Účastníci řízení telefonní číslo, e-mail   
zákona č. 13/1997  Právnické osoby –titul, jméno, příjmení   
Sb., o pozemních  statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
komunikacích, zák. č.  telefonní číslo, e-mail   
361/2000 Sb. , o     
provozu na     
pozemních     
komunikacích,     
     
     
     
     
zák. č.     
500/2004 Sb.,     
správní řád a zákona     
č. 128/2000 Sb., o     
obcích     

     



 
Evidence žadatelů o Fyzické osoby Titul, jméno, příjmení zaměstnance Orgány obce, úseky OÚ,  
uzavření nájemní v postavení Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení,   
smlouvy k bytu ve žadatele popř. datum narození, adresa místa trvalého   
vlastnictví obce rodinní pobytu, popř. adresa pro doručování,   

 příslušníci zdravotní stav, zaměstnavatel, příjem,   
  telefonní číslo, e-mail   
     

Správní řízení na Fyzické osoby a Titul, jméno, příjmení zaměstnance Žadatel, Účastníci řízení, dotčené  
úseku ochrany právnické osoby Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení, orgány  
krajiny a přírody dle v postavení datum narození, adresa místa trvalého   
zák. č. 114/1992 Sb., žadatele pobytu, popř. adresa pro doručování,   
(povolování kácení Účastníci řízení telefonní číslo, e-mail   

stromů rostoucích  
Právnické osoby – IČO, titul, jméno, 
příjmení   

mimo les)  statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
  telefonní číslo, e-mail   
     

Zajištění slušného Zemřelá fyzická Titul, jméno, příjmení zaměstnance Obec Doubrava  
pohřbení dle zák. č. osoba popř. Zemřelá osoba –titul,jméno, příjmení, Pohřební služba, notář  
256/2001 Sb., o rodinní datum narození, datum úmrtí, poslední   
pohřebnictví příslušníci adresa;   

  Fyzická osoba=rodinní příslušníci - Titul,   
  jméno a příjmení, adresa místa trvalého   
  pobytu popř. adresa pro doručování,   
  telefon a e-mail   
     

Personální evidence Fyzické osoby – Jméno, příjmení, datum narození Obec Doubrava  
a zajišťování zaměstnanci    
odborných školení obce, členové    
zaměstnanců obce JSDH    
popř. jiných osob     
(členů jednotky PO)     
v BOZP a PO     

     

Evidence pracovních Fyzické osoby – Titul, jméno, příjmení zaměstnance Obec Doubrava, pojišťovny,  
úrazů zaměstnanců v postavení Fyzické osoby - Inspektorát práce  
obce zaměstnanců Jméno, příjmením, datum narození,   

 obce, popř. adresa místa trvalého pobytu, popř.   
     



 
 jejich rodinní adresa pro doručování, telefonní číslo,   
 příslušníci e-mail, číslo účtu, zdravotní pojišťovna,   
  údaje o úrazu   
     

Evidence čísel Fyzické osoby a Titul, jméno, příjmení zaměstnance Žadatel, úseky OÚ, katastrální  
popisných a právnické osoby Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení, úřad  
evidenčních v postavení datum narození, adresa místa trvalého   

 žadatele pobytu, popř. adresa pro doručování,   
  telefonní číslo, e-mail   
  Právnické osoby –titul, jméno, příjmení   
  statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
  telefonní číslo, e-mail   
     

     

Chov a ochrana Fyzické osoby, Titul, jméno, příjmení zaměstnance Obec Doubrava, útulky, fyzické  
zvířat právnická osoba Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení, osoby  

  datum narození, číslo dokladu   
  totožnosti, adresa místa trvalého   
  pobytu, popř. adresa pro doručování,   

  
telefonní číslo, e-mailů  
Právnické osoby   

  – IČO, titul, jméno, příjmení statutárního   
  zástupce, adresa sídla PO, telefonní   
  číslo, e-mail   
     

Bytové hospodářství Fyzické osoby, Titul, jméno, příjmení zaměstnance Úseky OÚ, Fyzické osoby,  
včetně nebytových právnická osoba Fyzické osoby - Titul, jméno a příjmení, právnická osoba v postavení  
objektů v postavení datum narození, číslo dokladu nájemníků bytů a nebyt. prostor,  

 nájemníků bytů totožnosti, adresa místa trvalého dodavatelé služeb spojených  
 a nebyt. prostor pobytu, popř. adresa pro doručování, s nájmem a provozem objektů  
  telefonní číslo, e-mail; Právnické osoby   
  –titul, jméno, příjmení statutárního   
  zástupce, adresa sídla PO, telefonní   
  číslo, e-mail   
     



 
 
 
 

Účel zpracování Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů  
osobních údajů vč.     
uvedení příslušného     
zákona     

     

Mzdová agenda dle Zaměstnanci Zaměstnanci -titul, jméno, příjmení, Kontrolní orgány, zdravotní  
Zákoníku práce obce, členové datum narození, rodné číslo, adresa pojišťovny, Kooperativa  
262/2006 Sb., ZO, členové místa trvalého pobytu, číslo účtu, číslo OSSZ a ČSSZ, soudy, exekutoři,  
v platném znění výborů O, telefonu, zdravotní pojišťovna, výše insolvenční správci,  
zaměstnanců obce komisí RO, platových složek a další údaje insolvenční rejstřík,  
na základě členové související se zpracováním mezd, Úřady práce, finanční úřady,  
pracovních smluv a volebních penzijní fond z důvodu příspěvku bankovní společnosti,  
dohod konaných komisí zaměstnavatele, penzijní společnosti, stavební  
mimo pracovní  Rodinní příslušníci – manžel- oddací list, spořitelny, hlavní zaměstnavatelé  
poměr DPP a DPČ,  registrovaný partner, děti rodné listy – zaměstnanců, konajících pro město  
radních, členů  jméno, příjmení, rodné číslo, adresa práci na základě DPP, DPČ, členů  
zastupitelstva obce,  místa trvalého pobytu zastupitelstva, členů volebních  
členy výborů  údaje od zaměstnavatele manžela, komisí  
zastupitelstva, členů  partnera k nároku na poskytnutí   
komisí rady obce,  daňového zvýhodnění na děti, doklady   
členů  volebních  k provedení ročního zúčtování daně –   
komisí  dary, životní pojištění, úroky z úvěrů,   

  školkovné, odborové příspěvky-   
  potvrzení jednotlivých institucí   
     



 
Nájemní smlouvy vč. Žadatel, Titul, jméno a příjmení, datum Orgány obce, správce domů,  
dodatků, nájemce, narození, rodné číslo, adresa místa úřady práce, soudy, exekutoři  
evidenčních listů a podnájemce trvalého pobytu, popř. adresa pro   
dohod dle zák. č.  doručování, zaměstnavatel, telefonní   
89/2012 Sb.,  číslo   
občanský zákoník     
(vč. vymáhání     
pohledávek).     
Potvrzení o trvání     
nájemních vztahů     

     

Nájemní smlouvy Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum Orgány obce, správce  
k nebytovým (nájemce) příp. narození, rodné číslo, adresa místa nemovitosti, soudy, exekutoři  
prostorám vč. podnájemce trvalého pobytu popř. adresa pro   
dodatků,  doručování, telefonní číslo, e-mail   
evidenčních listů a     
dohod dle zák. č.     
89/2012 Sb.,     
občanský zákoník,     
vč. nájmu hrobových     
míst, jejích výpovědí     
a převodu na nového     
nájemce     
(vč. vymáhání     
pohledávek)     

     

Nakládání Žadatel Titul, jméno, příjmení, datum narození, Orgány obce, katastrální úřad  
s majetkem dle zák. č Zástupce na rodné číslo, adresa místa trvalého   
89/2012 Sb., základě plné pobytu popř. adresa pro doručování   
občanský zákoník a moci telefonní číslo, e-mail   

zák. č. 128/2000 Sb.,  
Právnické osoby – IČO, titul, jméno, 
příjmení   

o obcích:  statutárního zástupce, adresa sídla PO,   
Návrhy včetně 
uzavření 
majetkoprávních 
smluv  telefonní číslo, e-mail   

     



 
     

Daňové řízení – Daňový subjekt Jméno, příjmení, rodné číslo, datum Daňový subjekt, poplatník, plátce,  
řízení o místních – poplatník, narození, místo a okres narození, správce daně  
poplatcích v souladu plátce datum, místo a okres úmrtí, státní   
se zák. č. 128/2000  občanství, identifikační číslo je-li   
Sb., o obcích, zák. č.  přiděleno, adresa místa trvalého   
280/2009 Sb.,  pobytu, adresa sídla, popř. adresa pro   
daňový řád, zák. č.  doručování písemností, předmět   
565/1990 Sb., o  poplatku, výše přeplatku či nedoplatku ,   
místních poplatcích  číslo účtu, tel. číslo, e-mail, zaměstnání   

  – název zaměstnavatele, u cizinců navíc   
  druh a adresa místa pobytu na území   
  České republiky, počátek pobytu,   
  popřípadě datum ukončení pobytu na   
  území ČR.   
  §16 zákona 565/1990 Sb., přístup do   
  základního registru obyvatel   
     

Daňové řízení – Daňový subjekt Jméno, příjmení, název, identifikace, Účastník řízení, správce daně  
správní poplatky – účastník řízení rodné číslo, datum narození, adresa   

  místa trvalého pobytu, sídlo, popř.   
  adresa pro doručování, předmět řízení,   
  výše přeplatku či nedoplatku   
     

Rozhodování dle Účastník řízení Jméno, příjmení, název, identifikace, Účastník řízení, dotčené správní  
zákona č. 186/20016  rodné číslo, datum narození, orgány  
Sb., o hazardních  identifikační číslo, adresa místa   
hrách  trvalého pobytu, adresa sídla, adresa   

  místa provozovny, schéma kamerového   
  systému, podnájemní smlouva   
     

Vystavení potvrzení Žadatel Jméno, příjmení, název, identifikace, Žadatel  
o bezdlužnosti  rodné číslo, datum narození,   

  identifikační číslo, adresa místa   
  trvalého pobytu, adresa sídla, popř.   
     



 
  adresa pro doručování, evidence   
  platebních povinností   
     

Evidence poplatků a Poplatníci, Jméno, příjmení, název, identifikace, Správce poplatku  
nedoplatků plátci, účastníci rodné číslo, datum narození,   

 řízení identifikační číslo, adresa místa   
  trvalého pobytu, adresa sídla, popř.   
  adresa pro doručování, evidence   
  platebních povinností   
     

Oběh účetních Fyzické osoby, Jméno, příjmení, název, identifikace, Obec Doubrava  
dokladů právnické osoby rodné číslo, datum narození,   

  identifikační číslo, adresa místa   
  trvalého pobytu, adresa sídla, popř.   
  adresa pro doručování, evidence   
  platebních povinností   
     

Pojištění souboru Fyzické osoby, Jméno, příjmení, název, identifikace, Obec Doubrava  
věcí a budov, právnické rodné číslo, datum narození, Pojišťovny  
odpovědnosti, osoby, identifikační číslo, adresa místa Policie ĆR  
vozidel a cestovní pojistník, trvalého pobytu, adresa sídla, popř.   
pojištění dle pojištěný adresa pro doručování, číslo účtu,   
platných pojistných  výpovědi svědků, usnesení Policie ČR,   
smluv  rozsah škody, faktury, rozpočty   

     

Exekuční příkaz na Daňový dlužník, Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, Správce daně, plátce mzdy, Banky  
srážky ze mzdy a plátce datum narození, adresa místa trvalého   
exekuční příkaz na  pobytu, popřípadě adresa pro   
přikázání pohledávky  doručování, výše nedoplatku,   
z účtu dle zákona č.  zaměstnavatel, identifikace   
280/2009 Sb. daňový  zaměstnavatele,   
řád, s přiměřeným     
použitím zákona č.     
99/1963 Sb.,     
občanský soudní řád     

     

Součinnosti třetích Daňový dlužník, Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, Správci daně, Pojišťovny, Banky,  
osob, dle zákona č. plátce datum narození, adresa místa trvalého Vězeňská služba  

     



 
280/2009 Sb. daňový  pobytu, popřípadě doručovací adresa,   
řád (Poskytování  zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna,   
informací správci  stav pojištění, číslo pojištěnce, přehled   
daně)  stavu a pohybu na bankovních účtech,   

  informace o výkonu trestu – délka   
  trestu, datum od kdy do kdy, popř. zda   
  je tam zaměstnán   
     

Prokázání totožnosti Fyzická osoba Jméno, příjmení, datum narození, Obec Doubrava  
– předání hotovosti  rodné číslo, adresa trvalého pobytu,   
(pokladna)  číslo občanského průkazu   

     



 
 
 
 
 

Účel zpracování Subjekt údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů  
osobních údajů vč.     
uvedení příslušného     
zákona     

     

Agenda platů Ředitelé PO Titul, jméno a příjmení, datum Orgány obce  
ředitelů PO  narození, rodné číslo, adresa místa   

  trvalého pobytu popř. adresa pro   
  doručování, výše platových složek a   
  další údaje související se zpracováním   
  mezd   
     

Personální evidence Zaměstnanci Titul, jméno, příjmení datum narození, Kontrolní orgány, vzdělávací  
zaměstnanců obce obce rodné číslo, adresa místa trvalého instituce, zdravotní pojišťovny  

  pobytu, vzdělání, praxe, údaj o trestní   
  bezúhonnosti, údaje dle zákona č.   
  451/1991 Sb., posouzení zdravotní   
  způsobilosti k práci, číslo dokladu   
  totožnosti, číslo účtu, údaje o rodinných   
  příslušnících a další údaje, související se   
  vznikem, trváním pracovního poměru   
     

Evidence a příprava Uchazeči o Titul, jméno, příjmení, datum a místo Obec Doubrava, kontrolní orgány  
podkladů pro zaměstnání narození, státní občanství, adresa místa   
výběrová řízení na  trvalého pobytu, číslo občanského   
obsazení pracovních  průkazu nebo číslo dokladu o povolení   

     



 
míst  k pobytu, vzdělání, praxe, údaj o trestní   

  bezúhonnosti, údaje dle zák. č.   
  451/1991 Sb., a další údaje uvedené   
  uchazeči v materiálech k výběrovému   
  řízení   
     

Příprava materiálů Kandidáti na Titul, jméno a příjmení, datum a místo Okresní soud, zastupitelstvo obce  
pro volbu přísedících přísedící narození, adresa místa trvalého pobytu,   
okresního soudu dle  místo výkonu práce, státní občanství   
zák. č. 6/2002 Sb., o     
soudech a soudcích     

     

Centrální evidence Žadatelé - Titul, jméno a příjmení, datum Orgány obce  
žádosti o poskytnutí fyzické osoby a narození, adresa místa trvalého pobytu   
informací dle zák. č. právnické osoby popř. adresa pro doručování, popř. další   
106/1999 Sb., o  osobní údaje, které žadatel uvede na   
svobodném přístupu  žádosti   
k informacím     

     

Registr oznámení o Veřejní Titul, jméno a příjmení, datum Žadatelé o nahlížení do  
střetu zájmů dle zák. funkcionáři narození, místo trvalého pobytu, údaje registru oznámení  
č. 159/2006 Sb.  o vykonávaných činnostech, o majetku,   

  o příjmech, darech a závazcích   
     

      


