
Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) 
 
Správce OÚ: Město Ústí nad Orlicí   Pověřenec pro ochranu OÚ: Zdeňka Nováková 
Sídlo správce:  Sychrova 16, Ústí nad Orlicí   telefon:   465514323 
IČ:  00279676    e-mail:   dpo@muuo.cz 
e-mail:  podatelna@muuo.cz 

 

              

Účel zpracování Podrobné vymezení účelu zpracování Důvod shromažďování 
- zákon 
- smlouva 
- jiný 

Právní základ dle 
Nařízení EP a rady 
(EU) 2016/679 

Rozsah zpracovávaných OÚ Doba 
uchování, 
archivace a 
skartace 

Předávání údajů 

Vyřizování stížností Zpracování odpovědi na stížnost. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Stěžovatel: jméno, příjmení, datum 
narození, kontaktní údaje - adresa, 
e-mail, telefon a další dle sdělení 
dané osoby. 

V/5, A/5 V případě odvolání 
postupujeme na KÚ 

Veřejnosprávní 
kontrola u příjemců 
dotací poskytnutých 
z rozpočtu města 

Poskytnutí finančních prostředků a 
kontrola jejich použití 

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

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatelé o dotace, fyzické osoby: 
jméno, příjmení, datum narození, 
adresa, e-mail, telefon 

V/10 Věcně příslušnému 
odboru MěÚ (který 
vyřizuje dotaci) a 
starostovi. Předáváno 
po ukončení kontroly.  

Interní audit Provádění interního auditu u organizace  Zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, vyhl. č. 416/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon o finanční 
kontrole 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Zaměstnanci: jméno, příjmení, 
datum narození, bydliště 

A/10 Vedoucímu 
auditovaného odboru 
MěÚ, tajemníkovi a 
starostovi.  

Havarijní a krizové 
plánování  

Ochrana obyvatelstva při krizových 
situacích - zpracovávané OÚ mají 
zpravidla evidenční a informativní 
charakter;  pouze pro havarijní a krizové 
plánování 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, 
NV č. 462/2000 Sb., zákon č. 239/2000 
Sb. o IZS, zákon č. 241/2000 o HOPKS, 
zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon. č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR; 
NV č. 139/2017 Sb., o plánování obrany 
státu  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Obyvatelé nacházející se v katastru 
obce: jméno, příjmení, trvalý pobyt, 
kontakt, pokud není zákonem 
stanoveno jinak 

S/5 mezi pracovními 
skupinami, mezi 
složkami IZS - 
organizace a 
zabezpečení plnění 
úkolů havarijního a 
krizového řízení 

Bezpečnostní rada, 
krizový štáb, 
povodňové komise 

zřízení zvláštních orgánů obce 
(Bezpečnostní rada, Krizový štáb, 
Povodňová komise obce - ORP) 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, 
NV č. 462/2000 Sb., zákon č. 239/2000 
Sb. o IZS, zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, 

čl. 6, odst. 1, písm. c) členové - titul, jméno, příjmení, 
pracovní zařazení, kontakty, trvalý 
pobyt,  

V/5 mezi pracovními 
skupinami, mezi 
složkami IZS - 
organizace a 
zabezpečení plnění 
úkolů havarijního a 
krizového řízení 



Požární ochrana Zabezpečení činnosti jednotek 
hasičského sboru 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, zpracovávané OÚ mají 
zpravidla evidenční a informativní 
charakter dle §29 odst. 1 písm. a-g)  

čl. 6, odst. 1, písm. c) dobrovolný hasič: jméno, příjmení, 
trvalý pobyt, kontakt, pokud není 
zákonem stanoveno jinak 

S/5 ne 

Ochrana 
utajovaných 
informací 

Zajištění ochrany utajovaných informací zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a bezpečnostní 
způsobilosti 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Osoby s přístupem k utajovaným 
informacím: titul, jméno, příjmení, 
rodné jméno, datum narození, místo 
narození, státní občanství; ve Výpisu 
z evidence rejstříku trestů FO je 
uvedeno  r.č. 

V/5 ne 

Speciální stavební 
úřad 

výkon speciálního stavebního úřadu pro 
pozemní komunikace - stavební 
povolení a kolaudace pozemních 
komunikací 

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatelé: jméno, příjmení, adresa, 
datum narození, u kontaktní osoby 
telefon, e-mail 

A/20 žadateli, účastníkům 
řízení, dotčeným 
orgánům 

Silniční správní úřad výkon silničního správního úřadu - 
zvláštní užívání pozemních komunikací  

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích 

čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatelé: jméno, příjmení, adresa, 
datum narození, u kontaktní osoby 
telefon, e-mail 

S/5 žadateli, účastníkům 
řízení, dotčeným 
orgánům 

Zkušební komisař 
pro řidičská 
oprávnění 

zajištění zkoušek pro žadatele o řidičské 
oprávnění 

Zákon č. 247/200 Sb., zákon č.361/2000 
Sb., zákon č. 500/2004 Sb. 

čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatelé: jméno, příjmení, adresa, 
datum narození, u kontaktní osoby 
telefon, e-mail 

S/5, S/20 žadateli, účastníkům 
řízení,  

Registr vozidel výkon registrace vozidel Zákon č. 56/2001 Sb., č. 500/2004 Sb., 
vyhlášky č. 343/2014 a 341/2014 

čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatelé: jméno, příjmení, adresa, 
datum narození, číslo OP, telefon, e-
mail 

S/1, S/5, 
S/10, S/15 

žadateli, účastníkům 
řízení,  

Přestupky v dopravě 
a na úseku 
občanského soužití 

vyřízení přestupku v dopravě Zákon č. 250/2016  Sb., 251/2016, č. 
361/2000 Sb., č. 56/2001 Sb., č. 
168/1999 Sb., č. 111/1994 Sb., č. 
111/2009 Sb., č. 119/2002 Sb., č. 
159/2006 Sb., č. 553/1991 Sb., č. 
500/2004 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Osoby podezřelé z přestupků; osoby, 
kterým byl zadržen řidičský průkaz; 
osoby, kterým se odnímá, 
podmiňuje, vrací řidičské oprávnění; 
osoby, které dosáhly 12 bodů: 
Jméno, příjmení, adresa, datum 
narození, telefon, e-mail.  

V/5 žadateli, účastníkům 
řízení, dotčeným 
orgánům 

Registr řidičů vystavení řidičských průkazů Zákon č. 361/2000 Sb., č. 111/2009 Sb., 
č. 247/2000 Sb., 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel, držitel ŘP: jméno, příjmení, 
adresa, datum narození, fotografie 

S/20 žadateli, účastníkům 
řízení, dotčeným 
orgánům 

Matrika - matriční 
úřad 

výkon matričního úřadu Zákon č. 301/2000 Sb., č. 89/2012 Sb., č. 
111/2009 Sb. 

čl. 6, odst. 1, písm. c) nově narození: jméno, příjmení, 
adresa, datum narození, u kontaktní 
osoby telefon, e-mail, číslo OP 

A/100 oprávnění žadatelé a 
součinnost státních 
orgánů, zdravotnické 
zařízení 

Matrika - evidence výkon matričního úřadu - náhradní 
doklady, potvrzení o změně údajů 
zapisovaných do občanského průkazu 
(stav a příjmení) 

Zákon č. 328/1999 Sb., č. 111/2009 Sb. čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatel: jméno, příjmení, adresa, 
číslo OP, změněný údaj v OP 

A/75 žadateli 



Matrika - evidence 
tiskopisů na úseku 
matrik (rodné listy, 
úmrtní listy apod.) 

vydávání rodných listů, úmrtních listů 
apod. 

zákon č. 301/2000 Sb., směrnice MV čj. 
MV - 151468/VS-2014 

čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatel: jméno, příjmení, účel vydání 
(např. sňatek v Německu) + spisová 
služba - náležitosti žádosti (účastníci 
řízení s veškerými osobními údaji - 
viz sloupec níže) 

A/75 žadateli, účastníkům 
řízení 

Slavnostní obřady 
(vítání, výročí) + 
svatební obřady + 
městská kronika 
(podpisy občanů) 

pozvánky a vlastní realizace obřadu, 
příprava a realizace vlastního obřadu 
(výkon státní správy - dotazník, protokol 
k uzavření manželství a příslušná 
prohlášení a povolení) 

zákon č. 301/2000 Sb., 89/2012 Sb., 
91/2012 Sb., č. 111/2009 Sb. 

čl. 6, odst. 1, písm. e) občané: jméno, příjmení, adresa, 
datum narození, u kontaktní osoby 
telefon, e-mail (jméno, příjmení, 
rodné příjmení, datum a místo 
narození, RČ, rodinný stav, bydliště, 
OP, státní občanství, skutečnosti 
vedené v matriční knize, údaje o 
rozvodu, nejvyšší dosažené vzdělání, 
počet uzavřených manželství, počet 
společných dětí, formy prohlášení 
(např. k národnostní menšině - bez 
evidence menšiny), údaje rodičích - 
jméno, příjmení, rodné příjmení, 
datum a místo narození, údaje o 
svědcích u svatebního obřadu - 
jméno, příjmení a RČ, popřípadě 
datum a místo narození apod.) 

A/75 žadateli, účastníkům 
řízení, dotčeným 
orgánům 

Evidence obyvatel evidence obyvatel Zákon č. 133/2000 Sb., č. 111/2009 Sb. čl. 6, odst. 1, písm. c) občan/žadatel: jméno, příjmení, 
adresa, datum narození 

S/1, V/5, 
S/50 

žadateli, účastníkům 
řízení, dotčeným 
orgánům 

Občanské průkazy výkon státní správy - žádost, vydání 
rozhodnutí, sdělení, souhlas 

Zákon č. 328/1999 Sb., č. 111/2009 Sb. čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatel: jméno, příjmení, adresa, 
datum narození, RČ, adresa TP, 
rodinný stav, vazební osoby, 
fotografie 

S/5, S/15 žadateli, účastníkům 
řízení, dotčeným 
orgánům 

Cestovní doklady výkon státní správy - žádost- ČR, ZÚ. 
Vydání rozhodnutí, sdělení, souhlasu 
zákonného zástupce 

Zákon č. 329/1999 Sb., č. 111/2009 Sb., 
č. 634/2004 Sb. 

čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatelé: jméno, příjmení, rodné 
číslo, datum narození, adresa, stav, 
omezení způsobilosti, děti-osobní 
údaje, biometrické údaje, fotografie 

S/15 žadateli, účastníkům 
řízení, dotčeným 
orgánům 

Požadavky občanů 
na zajištění 
investičních akcí, 
oprav a údržby. 

Žádosti, stížnosti, petice týkající se 
investičních akcí, oprav a údržby. 

Veřejný zájem. čl. 6, odst. 1, písm. e) Občané: Jméno, příjmení, adresa, e-
mail, telefon. 

V/5 Ne 

Hřbitovní agenda Smlouvy s fyzickými osobami o nájmu 
hrobového místa. 

Plnění smlouvy. čl. 6, odst. 1, písm. b) Smluvní strana: Jméno, příjmení, 
adresa, e-mail, telefon, RČ, datum 
narození. 

S/5 TEPVOS s.r.o. 



Zábory veřejného 
prostranství a 
zvláštní užívání 
místních komunikací 

Vedení přehledu aktuálních záborů 
veřejných prostranství a zvláštního 
užívání místních komunikací 

Veřejný zájem čl. 6, odst. 1, písm. e) Žadatelé: Jméno, příjmení, adresa, 
e-mail, telefon. 

S/5 Ne 

Požadavky občanů 
na rozpočet. 

Evidence požadavků a podnětů občanů Veřejný zájem čl. 6, odst. 1, písm. e) Žadatelé: Jméno, příjmení, adresa, 
e-mail, telefon. 

V/5 Ne 

Pasport komunikací Evidence majetku, podklad pro správní 
řízení… 

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích. 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Majitelé pozemků a nemovitostí: 
Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo 

A/10 Ne 

Nájemní smlouvy 
pozemky 

žádost o pronájem, nájemní smlouva, 
evidence smluv a nájemců, pronajímání 
majetku města 

zákon č. 89/2012 občanský zákoník, 
smluvní vztah 

čl. 6, odst. 1, písm. b) Nájemci: jméno a příjmení, rodné 
číslo, datum narození, adresa, 
kontakty 

A/5 v případě překročení 
částky 50 tis. Kč je 
zveřejňováno v 
registru smluv 

Nájemní smlouvy - 
nebytové prostory 

žádost o pronájem, nájemní smlouva, 
evidence smluv a nájemců, pronajímání 
majetku města 

Plnění smlouvy, zákon č. 89/2012 
občanský zákoník 

čl. 6, odst. 1, písm. b) Nájemci: jméno a příjmení, rodné 
číslo, datum narození, adresa, 
kontakty 

S/5 v případě překročení 
částky 50 tis. Kč je 
zveřejňováno v 
registru smluv 

Pojistné události Hlášení pojistné události, odvolání, 
uplatnění trvalých následků 

Zákon č. 89/2012 S., občanský zákoník, 
veřejný zájem 

čl. 6, odst. 1, písm. c); 
čl. 6 odst. 1, písm. e)  

Žadatelé o odškodnění úrazů a 
majetkových škod: jméno, příjmení, 
bydliště, RČ, č. účtu, kontakty, 
zdravotní stav, diagnóza nemocí, 
lékařské zprávy, pojistné plnění  

S/5 Pojišťovna, makléřská 
společnost 

Ostatní smlouvy žádosti - majetkoprávní úkony bez 
nutnosti vkladu do KN 

Plnění smlouvy, zákon č. 89/2012 
občanský zákoník 

čl. 6, odst. 1, písm. b) Žadatelé: jméno, příjmení, r.č., dat. 
narození, adresa, číslo účtu, e-mail, 
telefon 

V/5 v případě překročení 
částky 50 tis. Kč je 
zveřejňováno v 
registru smluv 

Smlouvy podané na 
katastrální úřad 

žádosti - majetkoprávní úkony kde je 
nutný vklad do KN 

Plnění smlouvy, zákon č. 89/2012 
občanský zákoník 

čl. 6, odst. 1, písm. b) Žadatelé: jméno, příjmení, rodné 
číslo, dat. narození, adresa, číslo 
účtu, e-mail, telefon 

A/5 v případě překročení 
částky 50 tis. Kč je 
zveřejňováno v 
registru smluv 

Smlouvy - bytové 
družstvo  

Smlouvy - družstevní podíly, evidence 
družstevních bytů, žádostí, nájemců, 
členů, družstva, kalkulace, cenový vývoj 
bytů a statistika  

Plnění smlouvy, zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník,  

čl. 6, odst. 1, písm. b) Nájemci: Jméno, příjmení, bydliště, 
rodné číslo, datum narození, RČ, 
kontakty 

V/5 Bytové družstvo 

Ztráty a nálezy Evidence a vyřizování ztát a nálezů zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník čl. 6, odst. 1, písm. c) Občané: jméno, příjmení adresa 
trvalého pobytu, popř. telefon, 
email 

S/3 ne 

Inventury plány inventur, seznamy inventurních 
komisí 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl.  
č. 410/2009 a č. 270/2010 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Inventurní komise: jméno, příjmení, 
podpis 

S/5, A/5 v listinné podobě na 
každý odbor 



Majetkoprávní 
evidence 

přehled uzavřených smluv, smluv o 
smlouvách budoucích, nabývacích titulů, 
evidence podaných žádostí s 
majetkoprávní problematikou 

Plnění smlouvy, zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

čl. 6, odst. 1, písm. e) Žadatelé: jméno, příjmení, rodné 
číslo, datum narození, bydliště, 
kontaktní údaje 

A/5 ne 

Organizační složka 
lesy - zadávaní 
samovýroby 

samovýroba palivového dřeva Plnění smlouvy čl. 6, odst. 1, písm. b) žadatelé: jméno, příjmení, datum 
narození, pobyt, telefon 

V/5 Ne 

Evidence klientů - 
sociální práce 

dokumentace sociální práce s klientem 
(záznam sociálního pracovníka), 
standardizovaný záznam sociálního 
pracovníka 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, zákon č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi 

čl. 6, odst. 1, písm. c) klient: příjmení, jméno, bydliště, 
rodné číslo nebo datum narození, 
telefon, e-mail. Dále pro posouzení 
sociální situace klienta individuálně 
zjišťujeme příjmy, náklady na 
bydlení, pohledávky, ošetřujícího 
lékaře, zdravotní stav - onemocnění, 
kontakty na rodinné příslušníky. 

V/10 Na písemnou žádost 
předáváme informace 
úřadu práce, soudu, 
PČR. 

Evidence klientů - 
sociální kurátor 

dokumentace o práci s klientem, rejstřík 
osob ve výkonu trestu, hlášenky změn z 
věznice, kartotéka, doporučení k 
poskytnutí dávky na ÚP 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, zákon č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi 

čl. 6, odst. 1, písm. c) klient: jméno, příjmení, datum 
narození nebo rodné číslo, adresa, 
telefon, e-mail, délka a druh trestu, 
počátek a konec výkonu trestu, 
umístění ve věznici, datum 
propuštění z výkonu trestu, výše 
hotovosti při propuštění, příjem pro 
účely poskytování dávek 

S/5 Údaje předáváme se 
souhlasem klienta na 
úřad práce. Na 
vyžádání soudy, policie 
ČR. 

zvláštní příjemce 
důchodu 

podání podnětu k ustanovení zvláštního 
příjemce důchodu nebo podání žádosti 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení, 
metodický pokyn KÚ 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatelé: jméno, příjmení, datum 
narození, adresa, telefon, 
důchodový výměr, vyjádření lékaře o 
schopnosti přijímat důchod a podat 
vyjádření, úmrtní list 

S/5 Ne 

Veřejný opatrovník Výkon veřejného opatrovnictví - blíže 
specifikováno v usnesení soudu o 
omezení svéprávnosti. 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník čl. 6, odst. 1, písm. c) Opatrovanec: jméno, příjmení, 
datum narození, bydliště, zdravotní 
stav, lékař, smlouvy, finanční 
prostředky, bankovní účet, exekuce, 
apod.  

S/5 Na písemnou žádost 
předáváme informace 
úřadu práce, soudu, 
PČR, kolegům ze 
správních agend. 

Jubilanti Blahopřání občanům města při 
významných životních jubileích 

veřejný zájem, zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích 

čl. 6, odst. 1, písm. e) občané: jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště 

V/5 vedení města, Ústecké 
listy, web města 

Zastupování při 
podpisu smlouvy 

možnost zajištění podpisu smlouvy s 
pobytovou sociální službou, pokud není 
klient schopen vzhledem ke svému 
stavu smlouvu podepsat či pochopit 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

čl. 6, odst. 1, písm. c) klient: jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště, rodinné zázemí, 
další údaje ze sociálního šetření, 
popis zdravotního omezení, které 
zdůvodňuje potřebu podpisu 
smlouvy v zastupování 

S/5 Ne 



Bytová agenda pro posouzení, zda žadatel splňuje 
podmínky k přijetí žádosti do evidence a 
přidělení bytu 

Veřejný zájem, plnění smlouvy čl. 6, odst. 1, písm. e); 
čl. 6, odst. 1, písm. b) 

klient: jméno a příjmení, datum 
narození, rodinný stav, kontaktní 
číslo telefonu, adresa TP, od kdy je 
občanem města, omezení 
svéprávnosti, jména spolubydlících a 
rok jejich narození, druh příjmů, 
pobírání příspěvku na péči, 
vlastnictví průkazu ZTP, současné 
bytové podmínky, dluhy žadatele a 
spolubydlících 

S/5, S/10 Bytová komise, rada 
města, správce 
bytového fondu. 

Vydávání 
parkovacích průkazů 
držitelům ZTP 

evidence vydaných a vrácených 
parkovacích průkazů ZTP 

Veřejný zájem, metodika ministerstva 
dopravy z r. 2011 a 2012 

čl. 6, odst. 1, písm. e) žadatel: jméno a příjmení, datum 
narození, číslo a doba platnosti 
vystaveného průkazu ZTP, číslo 
vráceného parkovacího průkazu 

S/5 ne 

Soudní řízení o péči 
o dítě 

zastupování dítěte při soudním řízení o 
péči 

Listina základních práv a svobod, úmluva 
o právech dítěte, Zákon o sociálně 
právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., 
Vyhláška o provedení některých 
ustanovení zákona o SPOD č. 473/2012 
Sb., Směrnice MPSV o stanovení rozsahu 
evidence dětí a obsahu spisové 
dokumentace o dětech vedené orgány 
sociálně-právní ochrany dětí a o 
stanovení rozsahu evidence a obsahu 
spisové dokumentace v oblasti náhradní 
rodinné péče, správní řád, občanský 
zákoník, zákon o zvláštním řízení 
soudním, občanský soudní řád,  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Klienti: jména, příjmení, data 
narození, adresy rodičů a dětí, 
telefonní čísla, emaily, informace o 
zdravotním stavu, zaměstnavatel, 
rodná čísla dětí, sourozenci, finanční 
situace rodiny, bydlení, širší rodina a 
údaje o ní, popis situace a péče 
rodičů, jiné osoby odpovědné za 
výchovu s OÚ, psychologické a 
psychiatrické zprávy, důkazní 
materiál získaný od účastníků řízení, 
fotodokumentace 

V/15 soudy, orgány činné v 
trestním řízení,  

Soudní řízení o péči 
o dítě se 
zahraničním prvkem 

zastupování dítěte při soudním řízení o 
péči se zahraničním prvkem 

Mezinárodně právní ochrana dětí, 
Listina základních práv a svobod, úmluva 
o právech dítěte, Zákon o sociálně 
právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., 
Vyhláška o provedení některých 
ustanovení zákona o SPOD č. 473/2012 
Sb., Směrnice MPSV o stanovení rozsahu 
evidence dětí a obsahu spisové 
dokumentace o dětech vedené orgány 
sociálně-právní ochrany dětí a o 
stanovení rozsahu evidence a obsahu 
spisové dokumentace v oblasti náhradní 
rodinné péče, správní řád, občanský 
zákoník, zákon o zvláštním řízení 
soudním, občanský soudní řád,  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Klienti: jména, příjmení, data 
narození, adresy rodičů a dětí, 
telefonní čísla, emaily, informace o 
zdravotním stavu, zaměstnavatel, 
rodná čísla dětí, sourozenci, finanční 
situace rodiny, bydlení, širší rodina a 
údaje o ní, popis situace a péče 
rodičů, jiné osoby odpovědné za 
výchovu s OÚ, psychologické a 
psychiatrické zprávy, důkazní 
materiál získaný od účastníků řízení, 
fotodokumentace, dokumenty z 
úřadu pro mezinárodně právní 
ochranu dětí 

V/15 soudy, orgány činné v 
trestním řízení, úřad 
pro mezinárodně 
právní ochranu dětí 



Práce s ohroženým 
dítětem 

ochrana ohroženého dítěte Listina základních práv a svobod, úmluva 
o právech dítěte, Zákon o sociálně 
právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., 
Vyhláška o provedení některých 
ustanovení zákona o SPOD č. 473/2012 
Sb., Směrnice MPSV o stanovení rozsahu 
evidence dětí a obsahu spisové 
dokumentace o dětech vedené orgány 
sociálně-právní ochrany dětí a o 
stanovení rozsahu evidence a obsahu 
spisové dokumentace v oblasti náhradní 
rodinné péče, správní řád, občanský 
zákoník, zákon o zvláštním řízení 
soudním, občanský soudní řád,  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Klienti: jména, příjmení, data 
narození, adresy rodičů a dětí, 
telefonní čísla, emaily, informace o 
zdravotním stavu, zaměstnavatel, 
rodná čísla dětí, sourozenci, finanční 
situace rodiny, bydlení, širší rodina a 
údaje o ní, popis situace a péče 
rodičů, jiné osoby odpovědné za 
výchovu s OÚ, psychologické a 
psychiatrické zprávy, důkazní 
materiál získaný od účastníků řízení, 
fotodokumentace, hlášení ze 
systému včasné intervence 

V/15 soudy, orgány činné v 
trestním řízení,  

Činnost kurátora pro 
mládež 

ochrana ohroženého dítěte Listina základních práv a svobod, úmluva 
o právech dítěte, Zákon o sociálně 
právní ochraně dětí 359/1999, Vyhláška 
o provedení některých ustanovení 
zákona o SPOD 473/2012, Směrnice 
MPSV o stanovení rozsahu evidence dětí 
a obsahu spisové dokumentace o dětech 
vedené orgány sociálně-právní ochrany 
dětí a o stanovení rozsahu evidence a 
obsahu spisové dokumentace v oblasti 
náhradní rodinné péče, správní řád, 
občanský zákoník, zákon o zvláštním 
řízení soudním, občanský soudní řád,  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Klienti: jména, příjmení, data 
narození, adresy rodičů a dětí, 
telefonní čísla, emaily, informace o 
zdravotním stavu, zaměstnavatel, 
rodná čísla dětí, sourozenci, finanční 
situace rodiny, bydlení, širší rodina a 
údaje o ní, popis situace a péče 
rodičů, jiné osoby odpovědné za 
výchovu s OÚ, psychologické a 
psychiatrické zprávy, důkazní 
materiál získaný od účastníků řízení, 
fotodokumentace, hlášení ze 
systému včasné intervence 

V/15 soudy, orgány činné v 
trestním řízení,  

Evidence žadatelů a 
osob pečujících o 
dítě 

evidence žadatelů a osob poskytujících 
náhradní rodinnou péči 

Zákon o sociálně právní ochraně dětí 
359/1999, Vyhláška o provedení 
některých ustanovení zákona o SPOD 
473/2012, Směrnice MPSV o stanovení 
rozsahu evidence dětí a obsahu spisové 
dokumentace o dětech vedené orgány 
sociálně-právní ochrany dětí a o 
stanovení rozsahu evidence a obsahu 
spisové dokumentace v oblasti náhradní 
rodinné péče, správní řád, občanský 
zákoník,   

čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatel, osoba pečující o dítě: 
jméno, příjmení, datum narození, 
adresa, kontaktní údaje, informace o 
zdravotním stavu, zaměstnavatel, 
finanční situace, bydlení, údaje o 
širší rodině, psychologické zprávy, 
fotodokumentace, rozhodnutí o 
vhodnosti stát se pečující osobou 

V/15 Krajský úřad, soudy 



Evidence dětí 
vyžadujících 
umístění do 
náhradní rodinné 
péče 

ochrana ohroženého dítěte Listina základních práv a svobod, úmluva 
o právech dítěte, Zákon o sociálně 
právní ochraně dětí 359/1999, Vyhláška 
o provedení některých ustanovení 
zákona o SPOD 473/2012, Směrnice 
MPSV o stanovení rozsahu evidence dětí 
a obsahu spisové dokumentace o dětech 
vedené orgány sociálně-právní ochrany 
dětí a o stanovení rozsahu evidence a 
obsahu spisové dokumentace v oblasti 
náhradní rodinné péče, správní řád, 
občanský zákoník, zákon o zvláštním 
řízení soudním, občanský soudní řád,  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Klienti: jména, příjmení, data 
narození, adresy rodičů a dětí, 
telefonní čísla, emaily, informace o 
zdravotním stavu, zaměstnavatel, 
rodná čísla dětí, sourozenci, finanční 
situace rodiny, bydlení, širší rodina a 
údaje o ní, popis situace a péče 
rodičů, jiné osoby odpovědné za 
výchovu s OÚ, psychologické a 
psychiatrické zprávy, důkazní 
materiál získaný od účastníků řízení, 
fotodokumentace 

V/15 soudy, orgány činné v 
trestním řízení,  

Evidence dětí 
umístěných do 
ústavní nebo 
ochranné výchovy 

ochrana ohroženého dítěte Listina základních práv a svobod, úmluva 
o právech dítěte, Zákon o sociálně 
právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., 
Vyhláška o provedení některých 
ustanovení zákona o SPOD č. 473/2012 
Sb., Směrnice MPSV o stanovení rozsahu 
evidence dětí a obsahu spisové 
dokumentace o dětech vedené orgány 
sociálně-právní ochrany dětí a o 
stanovení rozsahu evidence a obsahu 
spisové dokumentace v oblasti náhradní 
rodinné péče, správní řád, občanský 
zákoník, zákon o zvláštním řízení 
soudním, občanský soudní řád,  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Klienti: jména, příjmení, data 
narození, adresy rodičů a dětí, 
telefonní čísla, emaily, informace o 
zdravotním stavu, zaměstnavatel, 
rodná čísla dětí, sourozenci, finanční 
situace rodiny, bydlení, širší rodina a 
údaje o ní, popis situace a péče 
rodičů, jiné osoby odpovědné za 
výchovu s OÚ, psychologické a 
psychiatrické zprávy, důkazní 
materiál získaný od účastníků řízení, 
fotodokumentace 

V/15 soudy, orgány činné v 
trestním řízení,  

Výchovně-rekreační 
pobyt pro dětské 
klienty OSPOD 

preventivní činnost Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 
359/1999 Sb. 

čl. 6, odst. 1, písm. e) Klienti: jména, příjmení, data 
narození, adresy rodičů a dětí, 
telefonní čísla, emaily, informace o 
zdravotním stavu, zaměstnavatel, 
rodná čísla dětí, sourozenci, finanční 
situace rodiny, bydlení, širší rodina a 
údaje o ní, popis situace a péče 
rodičů, jiné osoby odpovědné za 
výchovu s OÚ, psychologické a 
psychiatrické zprávy, důkazní 
materiál získaný od účastníků řízení, 
fotodokumentace 

S/5 soudy, orgány činné v 
trestním řízení,  

Konkurzní řízení na 
ředitele PO 

zajištění agendy obsazení míst ředitelů 
Podání přihlášky do konkurzního řízení 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a 
vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisí 

čl. 6, odst. 1, písm. c) uchazeči: jméno, příjmení, datum 
narození, RČ, adresa, doklad o 
dosaženém nejvyšším vzdělání, stav, 
rejstřík trestů, do podkladů pro 
stanovení platu počet dětí jména a 
datum narození 

V/5 Pro jednání konkurzní 
komise, rady města. 
Při jmenování do 
funkce a pro 
zpracování platového 
výměru 



Cena Comenius z důvodu ocenění nejlepších žáků města 
Ústí nad Orlicí, Na zaslání pozvánek na 
slavnostní odpoledne                  

veřejný zájem, zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích 

čl. 6, odst. 1, písm. e) nominovaní: jméno, příjmení, datum 
narození a adresa, nejvyšší dosažené 
úspěchy sportovní, vědomostní, u 
rodičů oceněných žáků jméno, 
přímení, adresa. 

V/5 Ne 

Povinná předškolní a 
školní docházka 

kontrola dodržení povinnosti zápisu k 
povinnému poslednímu roku 
předškolního vzdělávání, zahájení 
povinné školní docházky 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon   čl. 6, odst. 1, písm. c) dítě, rodiče:  Jméno, příjmení, 
datum narození, bydliště 

V/5 Ne 

Školské rady Oznámení ředitelům škol o jmenování 
člena školské rady za zřizovatele.  

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon   čl. 6, odst. 1, písm. c) Člen školské rady: Jméno, příjmení, 
kontakt 

V/5 Ne 

Poskytování dotace 
do oblasti kultury, 
sportu a 
volnočasových 
aktivit 

Žádost o poskytnutí dotace do oblasti 
kultury, sportu a volnočasových aktivit, 
smlouva o poskytnutí dotace, finanční 
vypořádání dotace, předběžná 
veřejnosprávní kontrola v souvislosti s 
poskytováním dotací, průběžná a 
následná veřejnosprávní kontrola - 
protokoly o kontrole, databáze žadatelů 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, souhlas se zpracováním 
údajů je součástí formuláře žádosti o 
poskytnutí dotace 

čl. 6, odst. 1, písm. e) U žadatele FO: jméno, příjmení, 
datum narození, adresa, telefon, 
email, RČ, bankovní spojení - č. účtu 
+ název banky. U žadatele PO: 
telefon a email na statutární 
zástupce žadatele; jméno a příjmení 
a telefon a email osoby odpovědné 
za finanční vypořádání; seznam 
členů spolku (jméno a příjmení), 
jejich věk, úroveň provozovaného 
sportu (soutěžní nebo rekreační) a 
výše jejich ročního členského 
příspěvku v Kč 

V/10 Přehled žádostí o 
dotace (údaje jsou 
převzaty ze žádosti o 
poskytnutí dotace) je 
předáván k projednání 
příslušné komisy rady 
města, radě města a 
zastupitelstvu města 

Evidence pronájmu 
služebních / školních 
bytů  

poskytnutí souhlasu zřizovatele s 
pronájmem služebního bytu ze strany 
PO (škol) a k evidenci již uzavřených 
smluv o pronájmu služebních bytů 

plnění smlouvy čl. 6, odst. 1, písm. b) nájemce a osoby užívající s ním byt: 
jméno, příjmení, bydliště, datum 
narození, telefon, email, výše 
placeného nájmu 

S/10 RM - schvaluje souhlas 
s uzavřením nájemní 
smlouvy 

Evidence 
nominovaných na 
ocenění udělovaná 
městem 

k udělení ocenění města "Cena města, 
cena starosty, počin roku" (diplom, 
pozvánka, …) 

veřejný zájem, zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích 

čl. 6, odst. 1, písm. e) nominovaní: jméno, příjmení, titul, 
datum narození, kontaktní adresa, 
telefon, e-mail, zdůvodnění 
nominace - údaje o osobním či 
pracovním životě; předkladatel 
nominace: jméno, příjmení, titul, 
kontaktní adresa, telefon, email 

A/10 údaje jsou předávány k 
projednání kulturní 
komisi rady města, 
radě města a 
zastupitelstvu města 

Evidence pracovníků 
škol a školských 
zařízení, majících 
nárok na řádnou 
dovolenou po 
mateřské dovolené 

agenda pro uplatnění nároku na řádnou 
dovolenou po ukončení mateřské 
dovolené. 

Zákoník práce, §161 zákona č 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Pracovník školy: jméno, příjmení, 
titul, vykonávaná funkce, průměr na 
den pro stanovení finančních 
prostředků řádné dovolené  

A/10 Data se agregují ze 
všech škol a školských 
zařízení PO3 a předána 
odboru školství 
Krajského úřadu 
Pardubického kraje za 
účelem úpravy 
rozpočtu 



Památková péče  dotace města, dotace Pardubický kraj, 
dotace Ministerstva kultury, žádosti o 
vydání závazného 
stanoviska/rozhodnutí 

zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči, 
podmínky dotačního programu 
Pardubického kraje, MK ČR 

čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, adresa, email, telefon 

V/10, A/10 k projednání RM/ZM, 
Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
MK ČR 

Památková péče - 
přestupky 

Projednání přestupků, tvorba 
rozhodnutí, příkazu o přestupku 

zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči čl. 6, odst. 1, písm. c) obviněný z přestupku: FO - jméno, 
příjmení, dat. narození, trvalé 
bydliště, PO - název, IČ, sídlo, 
zastoupení 

A/10 MK ČR, Krajský úřad 

Památková péče - 
kontrola 
provedených prací 

tvorba protokolu o kontrole zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči čl. 6, odst. 1, písm. c) vlastník kulturní památky: jméno, 
příjmení, adresa, dat. narození, 
kontaktní e-mail, telefon. 

V/10 ne 

Databáze inzerentů 
v městském 
zpravodaji 

podání inzerce do městského 
zpravodaje 

Plnění smlouvy čl. 6, odst. 1, písm. b) Inzerent: Jméno a příjmení, datum 
narození, rodné číslo, adresa, 
telefon, e-mail 

S/5 Ne 

Projekty  EU - 
Intereg V - A  

žádosti o dotace, prezenční listiny, 
vyúčtování, fotodokumentace 

Smlouva o poskytnutí dotace čl. 6, odst. 1, písm. b) účastník projektu: jméno, příjmení, 
podpis, fotodokumentace 

V/10 Projektový manažer, 
poskytovatel dotace 

Program regenerace 
Městských 
památkových zón 

Poskytnutí finanční dotace fyzickým 
osobám ze SR a rozpočtu obce v rámci 
Programu regenerace Městských 
památkových zón 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů; 
Rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace 
z MK ČR 

čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatelé o dotaci: jméno, příjmení, 
bydliště, RČ nebo datum narození, e-
mailový, telefonický kontakt 

A/10 Ministerstvo kultury 
ČR 

Fotodokumentace v 
městském 
zpravodaji 

Zveřejnění fotografií v městském 
zpravodaji, informovanost občanů 
města 

Veřejný zájem čl. 6, odst. 1, písm. e) Obrazový záznam osob, účastníků 
společenských, kulturních a 
sportovních akcí a pod. 

A/5 Městský zpravodaj 

Propagační tiskoviny 
města 

Poskytnutí informací veřejnosti, vydání 
propagačních tiskovin (např. turistická 
nabídka, volnočasové aktivity, služby v 
cestovním ruchu, přehled kulturních, 
společenských a sportovních akcí ve 
městě) 

Veřejný zájem čl. 6, odst. 1, písm. e) Jméno a příjmení, kontakty 
pořadatele akce nebo poskytovatele 
služby, fotografie akce, provozovny 
apod. 

V/5 Městský zpravodaj 

E-mailová 
komunikace s klienty 
Turistického 
informačního centra 

Vyřízení dotazu, odeslání odpovědi, 
případně písemní odpovědi/ balíčku 
poštou, nevyžádaná e-mailová 
komunikace - dotazy občanů v rámci 
působnosti informačního centra města 
(místopis, služby v cestovním ruchu, 
propagační předměty, vstupenky …) 

Veřejný zájem čl. 6, odst. 1, písm. e) Klient: Jméno, příjmení, adresa, tel. 
kontakt 

0 Ne 

Agenda tajemníka 
povodňové komise - 
povodňový plán 
města Ústí nad Orlicí 
a ORP Ústí nad Orlicí 

Záchrana životů a majetku při 
mimořádných přírodních událostech - 
povodeň, mimořádná povodeň, zátopa 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) v 
platném znění 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Vlastníci ohrožených objektů, 
členové rybářských spolků, další 
fyzické osoby: Jméno, příjmení, 
adresa, e-mail, telefon 

A/5 ne 



Odpadové 
hospodářství - 
samospráva 

Dotační podpora - Zapůjčení/darování 
kompostérů občanům 

Smlouva o zápůjčce a následném 
darování kompostérů 

čl. 6, odst. 1, písm. b) žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, adresa bydliště 

S/5 ne 

Agenda vedoucího 
odboru samospráva 

Správcovství zeleně - žádosti a podněty 
občanů o ošetření a kácení zeleně na 
pozemcích města (vyjma lesních 
pozemků) 

Veřejný zájem čl. 6, odst. 1, písm. e) žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, adresa bydliště 

V/5 ne 

Vodoprávní úřad - 
speciální stavební 
úřad 

Rozhodnutí o povolení stavby vodního 
díla, rozhodnutí o povolení změny 
stavby před dokončením, povolení 
změny v užívání stavby, rozhodnutí o 
povolení zkušebního provozu, ověření 
pasportu stávajícího vodního díla, 
Kolaudační rozhodnutí, kolaudační 
souhlas, souhlas s užíváním stavby, 

zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel, účastníci řízení: jméno, 
příjmení, datum narození, adresa, 
telefonní číslo, e-mail 

A/50 Účastníci řízení, 
stavební úřady, 
dotčené orgány. 

Vodoprávní úřad - 
nakládání s vodami 

Rozhodnutí o povolení k odběru 
pozemních vod, rozhodnutí o povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních, rozhodnutí o povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových, rozhodnutí o povolení k 
nakládání s povrchovými nebo 
podzemními vodami, Souhlas s 
ohlášením vodních děl, rozhodnutí o 
povolení k vypouštění OV s obsahem 
zvlášť nebezpečné látky do kanalizace, 
vyjádření, rozhodnutí, závazná 
stanoviska, souhlasy, opatření obecné 
povahy stanovení ochranného pásma 
vodního zdroje, rozhodnutí o schválení 
manipulačního řádu a havarijního řádu, 
vodoprávní dozor,  

zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, adresa, telefonní číslo, e-
mail 

A/50 Účastníci řízení, 
stavební úřady, 
dotčené orgány. 

Vodoprávní úřad - 
rozhodování dle 
zákona o 
vodovodech a 
kanalizacích 

Rozhodnutí o schválení kanalizačního 
řádu 

zákon č. 274/2001 Sb. zákon o 
vodovodech a kanalizacích 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, adresa, telefonní číslo, e-
mail 

A/10 Účastníci řízení, 
stavební úřady, 
dotčené orgány. 

Vodoprávní úřad - 
přestupky 

Správní řízení o přestupku zákon č. 250/2016 Sb., zákon o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Obviněný z přestupku, svědci: 
jméno, příjmení, datum narození, 
adresa, telefonní číslo, e-mail 

V/5 Účastníkům správního 
řízení o přestupku. 

Vodoprávní úřad - 
vodoprávní evidence 

Evidence rozhodnutí, OOP, závazných 
stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž 
byl dán souhlas podle vodního zákona 

vyhláška č. 414/2013 Sb., o vodoprávní 
evidenci 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Účastníci řízení: jméno, příjmení, 
datum narození, adresa, telefonní 
číslo, e-mail 

A/5 Centrální registr 
vodoprávní evidence. 



Úsek rybářství Rozhodnutí/průkaz - rybářský lístek, 
rybářská stráž, rozhodnutí o přestupku 

zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel, obviněný z přestupku, 
svědci: jméno, příjmení, adresa, 
datum narození, číslo OP, fotografie 

V/5, A/5 kontrolní orgány 

Úsek ochrany zvířat 
proti týrání 

Rozhodnutí o zvláštním opatření, o 
předběžné náhradní péči, rozhodnutí o 
náhradě nákladů za opatření, 
rozhodnutí o propadnutí zvířete státu, 
rozhodnutí o přestupku 

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Účastníci řízení, obviněný z 
přestupku, svědci: jméno, příjmení, 
adresa, datum narození, tel. číslo 

V/5 kontrolní orgány 

Úsek státní správy 
lesů 

Rozhodnutí v pochybnostech, 
rozhodnutí o prohlášení pozemku za 
PUPFL, rozhodnutí o dělení lesních 
pozemků, rozhodnutí o odnětí lesních 
pozemků z PUPFL, rozhodnutí o 
povolení výjimky ze zákazu některých 
činností v lese, rozhodnutí o uložení 
opatření k zajištění bezpečnosti osob a 
majetku před škodami, rozhodnutí o 
uložení opatření v případě 
mimořádných okolností, o uložení 
opatření k odstranění zjištěných 
nedostatků, opatření ke zlepšení stavu 
lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení 
nebo omezení výroby nebo jiné činnosti 
v lese v případech hrozících škod, 
rozhodnutí o výjimkách ze zákazu 
provádět mýtní těžbu v porostech 
mladších 80 let, rozhodnutí o 
podmínkách lesní dopravy po cizích 
pozemcích, rozhodnutí o udělení nebo 
odnětí licence pro výkon OLH, 
rozhodnutí o přestupku, souhlas k 
vydání územního rozhodnutí, zajištění 
zpracování LHO, povolení výjimky ze 
stanovené velikosti nebo šířky holé 
seče, povolení výjimky ze zákonných 
lhůt pro zalesnění a zajištění kultur, 
rozhodnutí/průkaz - lesní stráž, 
soustřeďování údajů LHE 

zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon čl. 6, odst. 1, písm. c) Účastníci řízení, obviněný z 
přestupku, svědci: jméno, příjmení, 
adresa, datum narození, tel. číslo 

V/5, A/5, 
V/10, A/10 

příslušný stavební 
úřad, OLH, ÚHÚL, 
kontrolní orgány 

Úsek státní správy v 
odpadovém 
hospodářství 

Řízení o přestupku, závazná stanoviska zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Obviněný z přestupku, svědci, 
žadatel: jméno, příjemní, datum 
narození, adresa, telefon, e-mail 

S/5, A/5 kontrolní orgány 

Úsek státní správy v 
ochraně ovzduší 

Řízení o přestupku, závazná stanoviska zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší čl. 6, odst. 1, písm. c) Obviněný z přestupku, svědci, 
žadatel: jméno, příjemní, datum 
narození, adresa, telefon, e-mail 

S/5, V/5, A/5 kontrolní orgány 



Souhrnná vyjádření Vydání souhrnného vyjádření odboru ŽP zákon vodní, lesní, o ochraně 
zemědělského půdního fondu, odpady, 
ovzduší, ochrana přírody 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, adresa, telefon, e-mail 

S/5 příslušný stavební úřad  

Úsek ochrany 
zemědělského 
půdního fondu 

Souhlas s odnětím ze ZPF, rozhodnutí o 
odvodech ze ZPF, rozhodnutí, souhlasy, 
nápravná opatření, přestupky 

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel, účastníci řízení, obviněný z 
přestupku, svědci: jméno, příjmení, 
adresa, datum narození, telefon, e-
mail 

S/5, A/15 evidence ZPF, dotčené 
orgány státní správy, 
evidence sedimentů, 
Katastr nemovitostí 

Úsek myslivosti Přestupky, rozhodnutí o chovatelské 
přehlídce, rejstřík honebních 
společenstev, rozhodnutí/průkaz - 
myslivecká stráž, myslivecký hospodář, 
lovecký lístek 

zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel, obviněný z přestupku, 
svědci: jméno, příjmení, adresa, 
datum narození, číslo OP, fotografie 

V/5, A/10 SFŽP, registr, veřejný 
rejstřík 

Úsek ochrany 
přírody a krajiny 

Závazná stanoviska k zásahům do 
významných krajinných prvků, závazné 
stanovisko k odlesňování a zalesňování 
pozemků nad 0,5 ha, povolení k 
rozšiřování geograficky nepůvodních 
druhů rostlin a živočichů, rozhodnutí o 
stanovení odchylného postupu při 
ochraně ptáků, povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les, rozhodnutí o 
kácení dřevin rostoucích mimo les, 
souhlas k činnostem, které mohou snížit 
nebo změnit krajinný ráz, státní dozor v 
ochraně přírody a krajiny - kontrolní 
protokol, projednání záměrů na 
vyhlášení a vyhlášení stromu za 
památný, souhlas k ošetřování 
památného stromu  a činnostem 
prováděným v jeho ochranném pásmu, 
souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně 
přístupných účelových komunikací, 
stezek a pěšin, ukládání podmínek pro 
výkon činnosti, které mohou způsobit 
nedovolenou změnu chráněných částí 
přírody či tuto činnost zakázat, 
poskytnutí předběžné informace, 
projednání přestupku 

zákon č. 114/1992 sb. - o ochraně 
přírody a krajiny 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Účastníci řízení, obviněný z 
přestupku, svědci: jméno, příjmení, 
adresa, datum narození, tel. číslo 

V/5, A/5 Účastníci řízení, 
stavební úřady, 
dotčené orgány a 
oprávněné spolky. 

Náhrady škod 
způsobených zvláště 
chráněnými 
živočichy 

protokol o místním šetření zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování 
náhrad škod způsobených zvláště 
chráněnými živočichy 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel: Jméno a příjmení, datum 
narození adresa, telefonní číslo, e-
mail 

V/5 Správní orgány 
příslušné k řešení 
škody 



Registr 
živnostenského 
podnikání                     

zabezpečení agendy živnostenského 
podnikání. Registrace;  živnostenská 
kontrola; výpisy z rejstříku; servis 
podnikatele; reporty (sestavy); 
konsolidace dat;                           

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; Zákon č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů;                              

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatelé - fyzické osoby - 
podnikající, FO v postavení 
statutárních orgánů, odpovědných 
zástupců, FO-nepodnikatelé: jméno, 
příjmení, titul nebo vědecká 
hodnost, vzdělání, datum narození, 
místo narození, RČ, adresa bydliště, 
adresa sídla, státní občanství, 
identifikační číslo osoby, adresa 
místa pobytu v ČR (u ZFO), označení 
a adresa odštěpného závodu (u 
ZFO), telefonní číslo, e-mailová 
adresa, adresa DS 

S/5, V/5, 
S/10, V/10 

V souladu s 
živnostenským 
zákonem (§ 48, 55 a 68 
ŽZ) 

Evidence 
zemědělských 
podnikatelů                       

Registrace zemědělských podnikatelů, 
výpisy z EZP, sestavy 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů;        

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatelé - fyzické osoby - 
podnikající, FO v postavení 
statutárních orgánů, FO-
nepodnikatelé: jméno, příjmení, titul 
nebo vědecká hodnost, datum 
narození, místo narození, RČ, adresa 
bydliště, adresa sídla, státní 
občanství, identifikační číslo osoby, 
adresa místa pobytu v ČR (u ZFO), 
označení a adresa odštěpného 
závodu (u ZFO), telefonní číslo, e-
mailová adresa, adresa DS 

V/10 V souladu se zákonem 
(na vyžádání - soud, 
správní orgán, NKÚ) 

CzechPOINT                 výpisy ze základních registrů a jiných 
rejstříků, jiné výstupy (např. agenda 
datových schránek, konverze 
dokumentů, zprostředkovaná 
identifikace osob) 

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů                                     

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště, titul nebo 
vědecká hodnost, občanství 

S/5 Ne 

Vidimace, legalizace Ověřování shody opisu nebo kopie s 
listinou a ověřování pravosti podpisu 

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody 
opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 
pravosti podpisu a o změně některých 
zákonů (zákon o ověřování)  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel: jméno, příjmení, titul nebo 
vědecká hodnost, datum narození, 
místo narození, RČ, adresa bydliště, 
adresa místa pobytu v ČR 

S/10 V případě vyžádání 
soudy 

Vymáhání 
pohledávek 
vzniklých z činnosti 
Městského úřadu a 
Městské policie Ústí 
nad Orlicí 

vymáhání pohledávek prostřednictvím 
soudu nebo soudního exekutora 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů; zákon č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů; zákon č. 
120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Dlužník: jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště,  

S/15 Soudní exekutor, soud 



Poskytování 
informací podle 
zákona č. 106/1999 
sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

evidence žádostí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště,  

S/5 odvolací orgány, soudy 

Evidence 
dokumentů 
vydaných 
exekutorskými 
úřady  

evidence dokumentů na vědomí obci s 
rozšířenou působností  

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů; zákon 
č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

čl. 6, odst. 1, písm. c) oprávněný, povinný: jméno, 
příjmení, datum narození, bydliště, 
rodné číslo 

V/5 NE 

Bezpečnost a 
ochrana zdraví při 
práci 

evidence školení, úrazů Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 
o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu 

čl. 6, odst. 1, písm. c) zaměstnanci: jméno, příjmení, 
datum narození, bydliště, podpis, 
lékařská zpráva 

S/5 ANO, v případě úrazu 
jsou data poskytovány 
všem orgánům dle 
Nařízení vlády č. 
201/2010 Sb., o 
způsobu evidence 
úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o 
úrazu 

Opatrovnictví  zastupování fyzických osob ve správním 
řízení před správními orgány 

Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Opatrovanec: jméno, příjmení, 
datum narození, rodné číslo, 
bydliště, národnost, počet dětí, 
údaje o manželce/manželovi 

S/5 NE 

Agendy komisí RM a 
výborů ZM 

evidence členů orgánů města, evidence 
podkladových matriálů a zápisů  

zákon 312/2000 Sb., o obcích čl. 6, odst. 1, písm. c) Členové orgánů města, občané a 
žadatelé, zaměstnanci: jméno, 
příjmení, adresa, kontaktní e-mail, 
telefon. 

A/5, A/10 Rada města, 
zastupitelstvo města. 

Procesy na úseku 
stavebního řádu  

Umísťování a povolování staveb, zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, 
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 
včetně prováděcích vyhlášek 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Účastníci řízení: jméno, příjmení, 
datum narození, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliště 

V/5 Účastníci řízení, 
dotčené orgány 

Procesy na úseku 
územního plánování 

pořizování územních plánů, jejich změn 
a zpracování regulačních plánů 

zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, 
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 
včetně prováděcích vyhlášek 

čl. 6, odst. 1, písm. c) žadatelé o změnu územního plánu, 
regulačního plánu nebo studie, o 
vydání závazného stanoviska: 
jméno, příjmení, datum narození, 
rodné číslo, adresa trvalého bydliště 

A/10 Účastníci řízení, 
dotčené orgány 

Vyvlastnění Vyvlastnění pozemků nebo stavby Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Účastníci řízení: jméno, příjmení, 
datum narození, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliště 

A/5 Účastníci řízení, 
dotčené orgány 



Editace údajů v 
registru územní 
identifikace adres a 
nemovitostí 

Registrace adres a nemovitostí zákon č. 111/2009 Sb. o základních 
registrech 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliště 

S/3 Předávání údajů do 
veřejného seznamu 

Identifikace budov 
dle popisných a 
evidenčních čísel 

Přidělování čísel popisných a 
evidenčních  

zákon o obcích č. 128/2000 Sb. čl. 6, odst. 1, písm. c) Žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého bydliště 

A/5 Žadatel 

Dotace vlastníkům 
domu 

Poskytování dotace z rozpočtu města 
vlastníkům budov nacházejících se na 
územní městské památkové zóně 

veřejný zájem, plnění smlouvy  čl. 6, odst. 1, písm. e); 
čl. 6, odst. 1, písm. b) 

Žadatel: jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého bydliště, 
finanční odbor - dluh u města 

V/10 Žadatel, zastupitelstvo 
města, rada města 

Správa místních 
poplatků 

výběr místních poplatků Zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, zákon č. 280/2009 Sb., 
daňový řád 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Fyzické osoby s trvalým bydlištěm na 
území města Ústí nad Orlicí a fyzické 
osoby, které vlastní vybranou 
nemovitost na území města Ústí nad 
Orlicí: jméno, příjmení, rodné číslo, 
adresa, kontaktní údaje, další 
informace pro správu daně 

S/5 NE 

Smlouvy o výpůjčce 
z rozpočtu města 

Pro zpracování smluvní dokumentace smlouva, Statut Fondu rozvoje bydlení 
města,  

čl. 6, odst. 1, písm. b) žadatelé o půjčku: jméno, příjmení, 
rodné číslo, adresa, e-mail, telefon, 

S/5 Zastupitelstvo města 

Bezhotovostní 
platby 

identifikace osob, které provádějí 
úhradu svých závazků vůči městu 
bezhotovostně, nebo kterým město 
hradí svoje závazky bezhotovostně 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
Směrnice o oběhu účetních dokladů 

čl. 6, odst. 1, písm. c) osoby se smluvním nebo jiným 
vztahem finančního charakteru k 
městu: jméno, příjmení, rodné číslo, 
adresa 

S/5 NE 

Pokladní operace identifikace osob, které provádějí 
úhradu svých závazků vůči městu v 
hotovosti, nebo kterým město hradí 
svoje závazky v hotovosti 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
vnitřní směrnice o pokladních operacích 

čl. 6, odst. 1, písm. c) osoby se smluvním nebo jiným 
vztahem finančního charakteru k 
městu: jméno, příjmení, rodné číslo, 
adresa 

S/5 NE 

Agenda cestovních 
náhrad 

vyplácení cestovních náhrad zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
vnitřní směrnice o cestovních náhradách 

čl. 6, odst. 1, písm. c) zaměstnanci města, zastupitelé: 
jméno, příjmení, adresa 

S/5 Kancelář tajemníka 

Smlouvy o nájmu 
hrobových míst 

Pro zpracování smluvní dokumentace Plnění smlouvy čl. 6, odst. 1, písm. b) žadatelé o nájem hrobového místa: 
jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, 
e-mail, telefon, 

S/5 NE 

Agenda likvidace 
příspěvkové 
organizace Městský 
bytový podnik Ústí 
nad Orlicí MBP 

Pro účely vymáhání pohledávek po 
lhůtě splatnosti 

Plnění smlouvy čl. 6, odst. 1, písm. b) Nájemci bytů a ostatních 
nemovitostí města, které byly ve 
správě MBP: jméno, příjmení, 
adresa, datum narození, kontaktní 
e-mail, telefon 

S/5 NE 



Personální agenda výběrová řízení na pracovní pozice, 
pracovně-právní agenda, hodnocení 
zaměstnanců 

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška 304/2012 
o uznání rovnocennosti vzdělání 
úředníků územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů, 
zákoník práce, občanský zákoník 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Uchazeč: jméno, příjmení, titul, 
datum a místo narození uchazeče, 
státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního příslušníka, telefonický 
kontakt, e-mailová adresa, podpis 
uchazeče, doklad o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, profesní 
životopis, výpis z rejstříků trestů, 
lustrační osvědčení, souhlas s 
poskytnutím osobních údajů.                                 
Zaměstnanec: jméno, příjmení, titul, 
datum a místo narození uchazeče, 
státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního příslušníka, telefonický 
kontakt, e-mailová adresa, podpis 
uchazeče, doklad o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, profesní 
životopis, výpis z rejstříků trestů, 
lustrační osvědčení, souhlas s 
poskytnutím osobních údajů, číslo 
účtu, kopie OP, průkazu ZP, dokladu 
o dosažení potřebného vzdělání a 
kvalifikace, doklad o vzniku pracovní 
ho poměru, vytýkací dopisy, úpravy 
pracovní doby, převody dovolené v 
rámci let, poskytnutí neplaceného 
volna, lékařské prohlídky, hodnocení 
zaměstnance - návrh na úpravu 
osobního ohodnocení, ukončení 
pracovního poměru. 

S/5, V/5, 
S/10, V/10, 
S/30, A/50 

výběrová komise, 
tajemník MěÚ, OSSZ, 
úřad práce, finanční 
úřad, zdravotní 
pojišťovny 

Evidence 
přístupových 
oprávnění do LAN 
městského úřadu 

Zadání a kontrola přístupových 
oprávnění do lokální sítě LAN 
městského úřadu a k technickým 
prostředkům informačního systému 
města 

Zákon č.365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy, Vyhláška 
č.529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení 
informačních systémů veřejné správy 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Zaměstnanci městského úřadu, 
vedení města, městská policie, 
externí uživatelé, členové orgánů 
města: jméno, příjmení, uživatelské 
jméno, přístupové heslo, služební 
zařazení, služební telefon, služební 
e-mail 

S/5 ne 

Evidence 
přístupových 
oprávnění do 
informačního 
systému VERA 
Radnice 

Zadání a kontrola přístupových 
oprávnění do informačního systému 
VERA Radnice 

Zákon č.365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy, Vyhláška 
č.529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení 
informačních systémů veřejné správy 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Zaměstnanci městského úřadu, 
vedení města, městská policie, 
externí uživatelé, členové orgánů 
města: jméno, příjmení, uživatelské 
jméno, přístupové heslo, služební 
zařazení, telefon, e-mail 

S/5 ne 



Evidence 
přístupových 
oprávnění do 
systému 
elektronické pošty 

Zadání a kontrola přístupových 
oprávnění a parametrů komunikace v 
systému elektronické pošty 

Zákon č.365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy, Vyhláška 
č.529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení 
informačních systémů veřejné správy 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Zaměstnanci městského úřadu, 
vedení města, městská policie, 
členové orgánů města: jméno, 
příjmení, služební e-mail, 
alternativní aliasy pro služební e-
mail 

S/5 ne 

Elektronický registr 
obyvatel 

Místní evidence obyvatel pro účely 
státní a obecní správy, evidence 
subjektů správních a úředních řízení a 
majetkoprávních vztahů. Registr 
obyvatel poskytuje potřebné údaje 
všem ostatním podsystémům podle 
jejich zákonného oprávnění. 

Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel, Vyhláška MVČR č.296/2004 
Sb., kterou se provádí zákon o evidenci 
obyvatel, Zákon č. 301/2000 Sb., o 
matrikách, jménu a příjmení, Vyhláška 
MVČR č.207/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon o matrikách, jménu a příjmení, 
Zákon č.128/2000 Sb., obecní zřízení, 
Zákon č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, Zákon č.111/2009 Sb., o 
základních registrech 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Občané města Ústí nad Orlicí, 
Občané obcí správního obvodu ORP 
Ústí nad Orlicí, Externí fyzické osoby, 
účastnící se správního řízení, 
účastníci dalších úředních procesů, 
vlastníci a uživatelé místních 
nemovitostí, plátci místních 
poplatků: Jméno, příjmení, rodné 
příjmení, rodné číslo, datum, místo, 
okres a stát narození, pohlaví, státní 
občanství, svéprávnost, volební 
právo, datum, místo, okres a stát 
úmrtí, adresa trvalého nebo 
přechodného pobytu, datum 
přihlášení, další kontaktní adresa a 
adresa předchozího pobytu, UID 
městské karty, ID datové schránky.  

V/10 Jen přeneseně v 
případě konkrétní 
kontrolované agendy 
nebo případu vždy jen 
příslušnému 
kontrolnímu orgánu 
nebo soudu 

Elektronický registr 
hospodářských 
subjektů 

Místní evidence hospodářských 
subjektů pro účely státní a obecní 
správy, evidence subjektů správních a 
úředních řízení a majetkoprávních 
vztahů. Registr hospodářských subjektů 
poskytuje potřebné údaje všem 
ostatním podsystémům podle jejich 
zákonného oprávnění. 

Zákon č.128/2000 Sb., obecní zřízení, 
Zákon č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, Zákon č.111/2009 Sb., o 
základních registrech,  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Místní hospodářské subjekty, 
externí hospodářské subjekty jako 
dodavatelé, odběratelé, účastníci 
správního řízení, vlastníci a uživatelé 
místních nemovitostí, subjekty 
dalších obchodních, 
majetkoprávních a veřejnoprávních 
vztahů. U PO jméno, příjmení a 
adresa zástupců, UID městské karty. 
U FO podnikajících: jméno, příjmení, 
adresa sídla, kontaktní telefon a 
email, ID datové schránky, jméno, 
příjmení a adresa dalších zástupců, 
UID městské karty 

V/10 ne 



Systém elektronické 
pošty 

Efektivní doručování a sdílení platných 
emailových adres pro zajištění funkční 
elektronické komunikace uživatelů 
systému elektronické pošty 

veřejný zájem, oprávněný zájem  čl. 6, odst. 1, písm. e); 
čl. 6, odst. 1, písm. f) 

Zaměstnanci městského úřadu a 
městské policie, funkcionáři orgánů 
města: kontaktní jméno, příjmení, e-
mailová adresa (možno evidovat 
další údaje: firma, služební telefon, 
služební adresa, služební zařazení, 
nadřízený, asistent, služební web, 
soukromá adresa, telefon, e-mailová 
adresa a web, veřejný elektronický 
certifikát). Odesílatelé a adresáti 
doručených a odeslaných 
elektronických (e-mailových) zpráv: 
zobrazované jméno a příjmení 
adresáta nebo odesílatele, e-
mailová adresa adresáta nebo 
odesílatele. 

S/5 V případě kontroly a 
ověřování konkrétního 
obsahu a průběhu 
příslušné elektronické 
komunikace 
nadřízeným 
pracovníkům a 
internímu auditu 

Evidence uživatelů 
HW a SW, správa 
licencí, evidence 
elektronických 
certifikátů, evidence 
identit v JIP/KASS 

Komplexní řešení problematiky SAM 
(Software Asset Managementu), 
evidence přidělených elektronických 
certifikátů, evidence identit 

Zákony a usnesení vlády v oblasti řízení 
kvality a bezpečnosti IS, obecné principy 
pořizování, vytváření a provozování IS, 
usnesení vlády ČR č. 624/2001, 
navazujícím prováděcím právním 
předpisem, dle norem ISO 27000 a ISO 
27001 a ISO 19770 pro SAM. 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Klienti organizace, mobilní klienti, 
umístění počítače: jméno, příjmení, 
IP adresa počítače, MAC adresa 
počítače, kontaktní e-mail, telefon, 
organizační struktura, sériové číslo a 
druh certifikátu, přístup do agend 
Czech POINT 

S/5 Ne 

Elektronická 
evidence smluv 

Centrální evidence smluv Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), Zákon č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecních 
zřízeních). 

čl. 6, odst. 1, písm. c) Smluvní strany: jméno, příjmení, 
datum narození, adresa, kontaktní 
údaje. Zaměstnanci města, vedení 
města: jméno, příjmení, funkce, 
podpis.  

S/5 Registr smluv 

Evidence materiálů 
pro jednání a zápisů 
z jednání orgánů 
města, evidence 
úkolů z jednání RM, 
ZM 

Evidence materiálů pro jednání a zápisů 
z jednání orgánů města, evidence úkolů 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních), Úplné znění 
Jednacího řádu Rady města Ústí nad 
Orlicí (ve znění Dodatku č. 1/2011) a 
Jednací řád Zastupitelstva města Ústí 
nad Orlicí (ve znění Dodatku č. 1/2011 a 
Dodatku č. 2/2012).  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Funkcionáři města: jméno, příjmení, 
funkce. Občané: jméno, příjmení, 
místo trvalého bydliště, datum 
narození.  

A/10 Ne 

Evidence petic Evidence petic zaslaných MěÚ  Zákon č. 85/1990 Sb., o petičním právu, 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních)  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Petenti: jméno, příjmení, adresa, 
kontaktní telefon, e-mail.  

V/5 Ne 



Evidence stížností Evidence stížností zaslaných MěÚ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních.  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Stěžovatel: jméno, příjmení, datum 
narození, adresa, kontaktní telefon, 
e-mail.  

V/5 Odvolací orgány 

Úřední deska Vyvěšování dokumentů na elektronické 
úřední desce, vlastní evidence  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních).  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Občané: jméno, příjmení, datum 
narození, adresu, vlastnický podíl, 
dlužnou částku, atd. 

S/1 Elektronická úřední 
deska 

Databáze 
kontaktních údajů 
funkcionářů města, 
zaměstnanců PO, 
zástupců spádových 
obcí 

Evidence kontaktních informací na 
funkcionáře orgánů města, 
zaměstnanců PO, zástupců spádových 
obcí 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních).  

čl. 6, odst. 1, písm. c) Funkcionář, zaměstnanec PO: 
jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu, telefonní spojení, emailová 
adresa.  

A/5 Ne.  

Evidence škodních 
událostí 
zaměstnanců 

příprava podkladů pro jednání 
tajemníka a škodní komise 

Zákoník práce, občanský zákoník.  čl. 6, odst. 1, písm. c) zaměstnanec: jméno, příjmení, 
bydliště, číslo OP, číslo ŘP, datum 
narození 

S/5 Ne. 

Evidence 
objednávek 

Evidence objednávek Plnění smlouvy čl. 6, odst. 1, písm. b) Smluvní partneři, dodavatelé, 
odběratelé: jméno, příjmení, datum 
narození, RČ, bydliště, telefonický a 
e-mailový kontakt 

S/5, V/5, A/5 Ne 

Volby - evidence 
volebních okrsků, 
volebních komisí, 
kandidátních listin, 
zapisovatelů 

Registrace kandidátních listin a kontrola 
petic, sestavení a fungování okrskových 
volebních komisí, evidence zapisovatelů. 

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

čl. 6, odst. 1, písm. c) Kandidátní listiny: jméno, příjmení, 
předchozí příjmení, státní občanství, 
datum narození, místo narození, 
bydliště, omezení svéprávnosti. 
Okrskové volební komise: jméno, 
jméno, příjmení, datum narození, 
bydliště, telefonický kontakt. Voliči: 
dle stálého a zvláštního seznamu 

S/5, V/5, 
A/10 

Podklady pro  tisk 
hlasovacích lístků 
zmocněncům, ČSÚ a 
tiskárně (volby do 
senátu a komunální 
volby) 

Evidence docházky Evidence docházky - odpracovaná doba, 
dovolená, překážky v práci 

zákoník práce, č.262/2006 Sb. čl. 6, odst. 1, písm. c) zaměstnanci MěÚ, MP, DPP a DPČ; 
jméno, příjmení, osobní číslo, odbor 
MěÚ 

S/5 NE 

Mzdová evidence zpracování mezd zákon o zdravotním pojištění, sociální 
zabezpečení, zákon o daních, 
odměňování zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, zákon o obcích, 
zákony o volbách, zákon o důchodovém 
pojištění, zákon o nemocenském 
pojištění 

čl. 6, odst. 1, písm. c) zaměstnanci MěÚ, MP, ZM, RM, DPP 
a DPČ; jméno, příjmení, datum a 
místo narození, rodné číslo, bydliště, 
ZP, dosažené vzdělání, údaje o 
dětech, rodinných příslušnících, 
včetně citlivých údajů 

S/5, S/30 ZP, finanční úřad, OSSZ 



Vzdělávání 
zaměstnanců 
městského úřadu 

vzdělávání zaměstnanců MěÚ Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška 304/2012 
o uznání rovnocennosti vzdělání 
úředníků územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů 

čl. 6, odst. 1, písm. c) zaměstnanci: Jméno, příjmení, 
dosažené vzdělání, datum narození, 
místo narození, bydliště 

V/10 Zpracovatel osobních 
údajů - společnost 
Rentel, a.s., Pod 
Třešněmi 1120/18A, 
152 00 PRAHA 5 – 
Hlubočepy, IČ: 
26128233 

Evidence telefonů za účelem správy a přehledu 
používaných zařízení a telefonních čísel 

oprávněný zájem čl. 6, odst. 1, písm. b) zaměstnanci: jméno, příjmení, titul, 
telefonní číslo, typ a model 
mobilního telefonu 

S/5 Telefonní seznamy 
zveřejněny na 
webových stránkách 

Evidence smluv s 
operátorem T-
Mobile 

za účelem správy smluvních vztahů a 
správy všech poskytovaných služeb 
jakožto oprávněná osoba za všechny 
organizace obsažené v rámcové 
smlouvě Město - T-Mobile 

plnění smlouvy čl. 6, odst. 1, písm. b) účastníci smlouvy: jméno, příjmení, 
titul, datum narození, rodné číslo, 
adresa, email, telefonní číslo 

V/5 T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Webové stránky 
města 

za účelem umožnění kontaktování 
pracovníků úřadu veřejností a klienty, u 
článků s obsahem webu se zobrazuje 
zodpovědná osoba za daný obsah 

veřejný zájem čl. 6, odst. 1, písm. e) zaměstnanci: jméno, příjmení, titul, 
tel. číslo, email, funkce, u vedoucích 
pracovníků a vedení města 
fotografie 

V/5 Webové stránky města 

Evidence řidičů a 
užití služebních 
vozidel 

přehled o referentech využívajících 
služební vozidla, přehled požadavků na 
jízdu služebním vozidlem 

oprávněný zájem čl. 6, odst. 1, písm. f) zaměstnanci: jméno, příjmení, 
adresa, titul, datum narození, RČ, 
číslo účtu, pojištění 

S/5 NE 

Evidence 
shromažďování 

Evidence shromažďování zákon o shromažďování čl. 6, odst. 1, písm. c) občané: jméno, příjmení, titul, 
telefon, mail, funkce 

V/5 Městská policie, Policie 
ČR 

Provozní evidence evidence klíčů, razítek, ochranných 
pracovních prostředků, kancelářského 
materiálu 

Oprávněný zájem zaměstnavatele, 
Vyhláška č. 259/2012 Sb., § 17, odst. 2,  
o podrobnostech výkonu spisové služby, 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o 
poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků,  

čl. 6, odst. 1, písm. f); 
čl. 6, odst. 1, písm. c) 

Zaměstnanci MěÚ a pověřených 
organizací města: jméno, příjmení, 
titul, funkce, podpis, velikost 
oblečení a obuvi 

V/5 NE 

Evidence pro účely 
využití sociálního 
fondu 

Evidence poskytnutých Smluv na 
penzijní a Doplňkové penzijní pojištění a 
zaměstnaneckých půjček.  

Plnění smlouvy čl. 6, odst. 1, písm. b) zaměstnanci městského úřadu a 
městské policie: jméno, příjmení , 
titul, RČ, číslo smlouvy, adresa 
trvalého bydliště, někde údaj o 
rodinném příslušníku (jméno, 
příjmení , trvalé bydliště), platební 
údaje 

S/5 Penzijní fondy, penzijní 
společnosti (banky). 

Činnost městské 
policie 

Výkon činnosti strážníků městské policie zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii čl. 6, odst. 1, písm. c) občané: jméno, příjmení, datum 
narození, rodné číslo, bydliště, 
řidičské oprávnění, údaje o vozidle 

V/10   



Evidence 
odchycených psů 

evidence odchycených a vydaných psů veřejný zájem čl. 6, odst. 1, písm. e) majitel psa: jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště 

S/5 Ne 

Evidence zbraní a 
střeliva 

Evidence zbraní a střeliva Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních čl. 6, odst. 1, písm. c) držitel zbraně: jméno, příjmení, 
datum narození, bydliště 

V/5 ne 

Měření rychlosti Měření rychlosti vozidel Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu, zákon č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii 

čl. 6, odst. 1, písm. c) řidič: jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště, fotografie osoby 
a vozidla 

S/5 příslušným správním 
orgánům 

Městský kamerový 
dohlížecí systém 

Provozování městského kamerového 
dohlížecího systému 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii čl. 6, odst. 1, písm. c) občané: obrazový záznam osob 
pohybujících se ve veřejném 
prostoru 

30 dní příslušným OVM (PČR, 
správní orgány, soud) 

 


