
Aktualizováno dne: 3.4.2019

Odbor/úsek
Agenda + Účel 

zpracování 

Zákonnost 

zpracování (čl. 6)
Právní základ Výčet osobních údajů 

Výčet zvláštních 

(citlivých) údajů 

Kategorie subjektu 

údajů
Kategorie příjemců údajů Zdroje osob.údajů Doba uchování údajů

Využívá se spolupráce se 

zpracovatelem OÚ?

Název 

odboru/oddělení

/úseku

Popis oblasti 

zpracování OÚ, agendy, 

procesu, a také důvodu 

nakládání s OÚ - včetně 

odkazu na zákon

Povinná položka. Lze 

uvést i více možností 

(dle konkrétních os. 

údajů).

Možnosti: Souhlas 

subjektu, Plnění 

smlouvy, Zákonná 

povinnost, Ochrana 

životně důležitých 

zájmů, Oprávněný 

zájem (pak je třeba 

balanční test), Veřejný 

zájem nebo výkon 

veřejné moci.

Uvést konkrétní adresní, 

identifikační údaje, 

(příklady na Listu2, e-mail, 

telefon atd...)

Uvést (pokud se 

zpracovávají) 

citlivé údaje (čl. 9 

Nař.) : zdravotní 

stav, trestná 

činnost, 

náboženství...

(příklady na Listu2)

Např. občan ČR, 

cizinec, FO-žadatel o 

příspěvek na péči, 

zaměstnanec, dítě (tj. 

zvláště zranitelný 

subjekt)..

Např. město Jičín, MěÚ 

Jičín,  jiní příjemci, externí 

příjemci, včetně zemí 

mimo EU...

Např.  od subjektu 

údajů, z veřejných 

zdrojů, od jiného 

správce

Počet let a odkaz na zákon, příp. odkaz na spis a skart.řád (SSŘ), pomůcka: 

LOGO__MV1EF4BA13-skartacni-znaky-a-lhuty.pdf

Zpracovatel je zpravidla 

třetí strana, která 

poskytuje např. službu. 

Jedná se o typicky 

outsourcing.

Pokud je odpověď ANO, 

uveďte název zpracovatele.

 
Ekonomický 

úsek
Zaměstnanecká agenda Zákonná povinnost

262/2006 Sb., - Zákoník práce,

435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,

251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,

341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě,

586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,

187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,

120/2001 Sb., - Exekuční řád,

182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,

582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení,

589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,

592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění,

373/2011 Sb., - Zákon o specifických zdravotních 

službách,

Vyhl. 79/2013 Sb., - o provedení některých ustanovení 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a 

některých druzích posudkové péče),

Kontaktní údaje 

zaměstnance: jméno, 

příjmení, datum narození, 

rodné číslo, OP, trvalé 

bydliště, telefon, email (obsah 

pracovního spisu dle ZP);  

výpis z rejstříku trestů, 

sjednaná mzda, KPI, bonusy, 

pracovní zařazení, zúčtování 

mezd v jednotlivých měsících, 

čerpání dovolené, 

nemocenská, odvody státu, 

odvody ZP, Osobní dotazník, 

formulář na číslo účtu 

zaměstnance, oddací list, 

rodné listy dětí zaměstnance, 

tiskopis zdravotní způsobilosti

zdravotní stav zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů

117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků  

117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10

117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5

117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5

118 Pracovní poměr  

118.1 Osobní spisy S 45 - rodné listy, oddací listy

118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5

118.3 Snížení pracovního úvazku S5

118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5

118.5 Náhrada škody S5

118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10

118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10

118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5

118.9 Žádosti o zaměstnání S5

119 Záležitosti pracovně právní  

119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5

119.2 Postihy podle zákoníku práce S5

119.3 Pracovně právní spory    V10

119.4 Absence S5

119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5

120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí  

120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5

120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů  

120.3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5

120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů    S5

120.3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení    S5

121 Mzdy, půjčky zaměstnancům  

121.1 Platový řád V5

121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S5

121.3 Platy  

121.3.3 Platy: podklady k odměnám S3

121.4 Mzdové listy S50

121.5 Daň z příjmu fyzických osob S10

121.6 Výplatní pásky S5

121.7 Půjčky zaměstnancům S5

122 Péče o pracovníky  

122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů  

122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10

122.1.2 Úrazy - ostatní S5

x

Ekonomický 

úsek
Účetnictví Zákonná povinnost

586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,                      

563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
příjmení, jméno, adresa, IČ, 

DIČ, kontakty
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů

181 Účetnictví  

181.1 Účetní výkazy  

181.1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10

181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10

181.10 Vyúčtování z výherních automatů S5

181.11 Agenda dotací V20

181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5

181.13 Cenné papíry, akcie V10

181.14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V10

181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10

181.3 Faktury S10

181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10

181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je 

nahrazujících) S5

181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5

181.7 Ostatní účetní dokumenty S5

181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků 

S10

181.9 Účetní doklady z prostředků EU S10

Správa hřbitovů
Smlouva o nájmu 

hrobové mista 
Zákonná povinnost zákon 193/2017 Sb.

příjmení, jméno, datum 

narození, kontakty
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů I.3.1. dle zákona 193/2017  A 100 po uzavření

Správa hřbitovů
objednávky služeb - 

hrobnické práce
Plnění smlouvy

příjmení, jméno, datum 

narození, kontakty
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Správa hřbitovů
objednávky služeb - 

nadstandardtní péče
Plnění smlouvy

příjmení, jméno, datum 

narození, kontakty
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Správa hřbitovů evidenční kniha hřbitovní Zákonná povinnost zákon 193/2017 Sb.
příjmení, jméno, datum 

narození, kontakty
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů I.3.1. dle zákona 193/2017  A 100 po skončení platnosti

Informace o zpracování osobních údajů, čl. 13 a 14 GDPR ve smyslu shromažďování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Martin Hlava, Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, tel. 493545110, mobil 737269884, hlava@mujicin.cz

Správce/zpracovatel: Technické služby města Jičína
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Odbor/úsek
Agenda + Účel 

zpracování 

Zákonnost 

zpracování (čl. 6)
Právní základ Výčet osobních údajů 

Výčet zvláštních 

(citlivých) údajů 

Kategorie subjektu 

údajů
Kategorie příjemců údajů Zdroje osob.údajů Doba uchování údajů

Využívá se spolupráce se 

zpracovatelem OÚ?

Název 

odboru/oddělení

/úseku

Popis oblasti 

zpracování OÚ, agendy, 

procesu, a také důvodu 

nakládání s OÚ - včetně 

odkazu na zákon

Povinná položka. Lze 

uvést i více možností 

(dle konkrétních os. 

údajů).

Možnosti: Souhlas 

subjektu, Plnění 

smlouvy, Zákonná 

povinnost, Ochrana 

životně důležitých 

zájmů, Oprávněný 

zájem (pak je třeba 

balanční test), Veřejný 

zájem nebo výkon 

veřejné moci.

Uvést konkrétní adresní, 

identifikační údaje, 

(příklady na Listu2, e-mail, 

telefon atd...)

Uvést (pokud se 

zpracovávají) 

citlivé údaje (čl. 9 

Nař.) : zdravotní 

stav, trestná 

činnost, 

náboženství...

(příklady na Listu2)

Např. občan ČR, 

cizinec, FO-žadatel o 

příspěvek na péči, 

zaměstnanec, dítě (tj. 

zvláště zranitelný 

subjekt)..

Např. město Jičín, MěÚ 

Jičín,  jiní příjemci, externí 

příjemci, včetně zemí 

mimo EU...

Např.  od subjektu 

údajů, z veřejných 

zdrojů, od jiného 

správce

Počet let a odkaz na zákon, příp. odkaz na spis a skart.řád (SSŘ), pomůcka: 

LOGO__MV1EF4BA13-skartacni-znaky-a-lhuty.pdf

Zpracovatel je zpravidla 

třetí strana, která 

poskytuje např. službu. 

Jedná se o typicky 

outsourcing.

Pokud je odpověď ANO, 

uveďte název zpracovatele.

Správa hřbitovů
faktura + kontační doklad 

vydané faktury
Zákonná povinnost zákon o účetnictví příjmení, jméno x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Správa hřbitovů

usnesení - soudní 

rozhodnutí dědického 

řízení

Zákonná povinnost zákon 193/2017 Sb.
příjmení, jméno, datum 

narození, kontakty
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Správa hřbitovů smlouva kupní, darovací Plnění smlouvy zákon 193/2017 Sb.
příjmení, jméno, datum 

narození, kontakty
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Správa hřbitovů dohoda dědiců Plnění smlouvy zákon 193/2017 Sb.
příjmení, jméno, datum 

narození, kontakty
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Správa hřbitovů korespondence zájem oprávněný Komunikace s klientem
příjmení, jméno, datum 

narození, kontakty
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Správa hřbitovů čestné prohlášení zájem oprávněný Prokázání oprávněnosti nároku
příjmení, jméno, datum 

narození, kontakty
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Pohřební služba
objednávka pohřbu vč. 

obj. hud. produkce
Plnění smlouvy

příjmení, jméno, datum 

narození
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Pohřební služba
objednávka smutečního 

projevu
Plnění smlouvy

osobní data sdělená 

pozůstalými
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Pohřební služba
faktrua + kontační 

doklady vydané faktury
Zákonná povinnost zákon o účetnictví Příjmení, jméno, adresa x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

Pohřební služba
kniha výdaje zpopelněých 

LO v urnách
zájem oprávněný Prokázání vyzvednutí urny s LO

jmén, příjmení, adresa, 

tel.kontatk
x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S10

 doprava stazky a alonže Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb. jméno, příjmení, adresa zaměstnanec TS města Jičína od subjektu S10 x

doprava objednávky Plnění smlouvy
jméno, příjmení, adresa, IČO, 

DIČ, telefon, e-mail
občané, firmy TS města Jičína od subjektu S5 x

doprava měsíční výkazy práce Zákonná povinnost Zákon 262/2006 Sb. jméno, příjmení, osobní číslo zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

doprava školení řidičů, strojníků Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb.
jméno, příjmení, adresa, číslo 

ŘP
zaměstnanec TS města Jičína od subjektu S5 x

doprava evidence vozidel a STK Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb. firma, IČO, DIČ, RZ zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

doprava zdravotní prohlídky Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb.
jméno, příjmení, adresa, karta 

ZP
zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

doprava výběrová řízení Zákonná povinnost Zákon 134/2016 Sb
jméno, příjmení, adresa, IČO, 

DIČ, telefon, e-mail
firmy TS města Jičína od subjektu x

doprava telefonní seznam zam. oprávněný zájem Komunikace s veřejností
jméno, příjmení, funkce, e-

mail, telefon
zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

doprava web tsjc oprávněný zájem Komunikace s veřejností
jméno, příjmení, funkce, e-

mail, telefon
zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

doprava zákonné pojištění vozidel Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb. RZ, adresa, IČO zaměstnanec TS města Jičína od subjektu S5 x

doprava havarijní pojištění vozidel Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb. RZ, adresa, IČO zaměstnanec TS města Jičína od subjektu S5 x

doprava
pojištění odpovědnosti za 

škody
Zákonná povinnost Zákon 277/2009 Sb

jméno, příjmení, adresa, RČ, 

funkce
zaměstnanec TS města Jičína od subjektu S5 x

doprava evidence docházky Zákonná povinnost Zákon 262/2006 Sb. jméno, příjmení, funkce zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

veřejné 

osvětlení
stazky a alonže Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb. jméno, příjmení, adresa zaměstnanec TS města Jičína od subjektu S5 x

veřejné 

osvětlení
objednávky Plnění smlouvy

jméno, příjmení, adresa, IČO, 

DIČ, telefon, e-mail
občané, firmy TS města Jičína od subjektu x

veřejné 

osvětlení
měsíční výkazy práce Zákonná povinnost Zákon 262/2006 Sb. jméno, příjmení, osobní číslo zaměstnanec TS města Jičína od subjektu S5 x

veřejné 

osvětlení
školení řidičů, strojníků Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb.

jméno, příjmení, adresa, číslo 

ŘP
zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

veřejné 

osvětlení
evidence vozidel a STK Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb. firma, IČO, DIČ, RZ zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

veřejné 

osvětlení
zdravotní prohlídky Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb.

jméno, příjmení, adresa, karta 

ZP
zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

veřejné 

osvětlení
výběrová řízení Zákonná povinnost Zákon 134/2016 Sb

jméno, příjmení, adresa, IČO, 

DIČ, telefon, e-mail
firmy TS města Jičína od subjektu x

veřejné 

osvětlení
telefonní seznam zam. oprávněný zájem Komunikace s veřejností

jméno, příjmení, funkce, e-

mail, telefon
zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

veřejné 

osvětlení
web tsjc oprávněný zájem Komunikace s veřejností

jméno, příjmení, funkce, e-

mail, telefon
zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

veřejné 

osvětlení
zákonné pojištění vozidel Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb. RZ, adresa, IČO zaměstnanec TS města Jičína od subjektu S5 x

veřejné 

osvětlení
havarijní pojištění vozidel Zákonná povinnost Zákon 361/2000 Sb. RZ, adresa, IČO zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x
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Odbor/úsek
Agenda + Účel 

zpracování 

Zákonnost 

zpracování (čl. 6)
Právní základ Výčet osobních údajů 

Výčet zvláštních 

(citlivých) údajů 

Kategorie subjektu 

údajů
Kategorie příjemců údajů Zdroje osob.údajů Doba uchování údajů

Využívá se spolupráce se 

zpracovatelem OÚ?

Název 

odboru/oddělení

/úseku

Popis oblasti 

zpracování OÚ, agendy, 

procesu, a také důvodu 

nakládání s OÚ - včetně 

odkazu na zákon

Povinná položka. Lze 

uvést i více možností 

(dle konkrétních os. 

údajů).

Možnosti: Souhlas 

subjektu, Plnění 

smlouvy, Zákonná 

povinnost, Ochrana 

životně důležitých 

zájmů, Oprávněný 

zájem (pak je třeba 

balanční test), Veřejný 

zájem nebo výkon 

veřejné moci.

Uvést konkrétní adresní, 

identifikační údaje, 

(příklady na Listu2, e-mail, 

telefon atd...)

Uvést (pokud se 

zpracovávají) 

citlivé údaje (čl. 9 

Nař.) : zdravotní 

stav, trestná 

činnost, 

náboženství...

(příklady na Listu2)

Např. občan ČR, 

cizinec, FO-žadatel o 

příspěvek na péči, 

zaměstnanec, dítě (tj. 

zvláště zranitelný 

subjekt)..

Např. město Jičín, MěÚ 

Jičín,  jiní příjemci, externí 

příjemci, včetně zemí 

mimo EU...

Např.  od subjektu 

údajů, z veřejných 

zdrojů, od jiného 

správce

Počet let a odkaz na zákon, příp. odkaz na spis a skart.řád (SSŘ), pomůcka: 

LOGO__MV1EF4BA13-skartacni-znaky-a-lhuty.pdf

Zpracovatel je zpravidla 

třetí strana, která 

poskytuje např. službu. 

Jedná se o typicky 

outsourcing.

Pokud je odpověď ANO, 

uveďte název zpracovatele.

veřejné 

osvětlení

pojištění odpovědnosti za 

škody
Zákonná povinnost Zákon 277/2009 Sb

jméno, příjmení, adresa, RČ, 

funkce
zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

veřejné 

osvětlení
evidence docházky Zákonná povinnost Zákon 262/2006 Sb. jméno, příjmení, funkce zaměstnanec TS města Jičína od subjektu x

 
veřejné 

osvětlení
projekty, vyjádření k sítím Zákonná povinnost Zákon 183/2006 Sb.

jméno, příjmení, adresa, IČO, 

DIČ, telefon, e-mail
občané, firmy TS města Jičína od subjektu V5 x

SKO
Evidence a výdejj SKO 

nádob
oprávněný zájem Ekonomický zájem jméno, příjmení, adresa x fyzická osobA TS Jičín Od subjektu údajů S10

b) Revize, kontroly 

budov, zařízení, strojů 

Zákonná povinnost dáno příslušnými zákony, nařízením vlády, normami k 

jednotlivým strojům (budovám) z nichž vyplývá 

povinnost provádění revizí (kontrol) v periodách

jméno, příjmení, telefon, 

asdresa, popř. email 

dodavatele na výstupní 

revizní zprávě, či protokolu

x Externí firma (s.r.o, 

OSVČ)

TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace Revizní zprávy, zápisy z kontrol - lhůta V5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

c) Revize, kontroly 

budov, zařízení, strojů 

oprávněný zájem Komunikace s klientem jméno, příjmení, telefonní 

kontakt na dodavatele

x Externí firma (s.r.o, 

OSVČ)

TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace Telefonní seznamy - lhůta S5 (zákon  č. 499/2004 Sb., ? Spisový řád TSJC)  x

Skládka, Sběrný 

dvůr a třídírna
Příjem odpadu Zákonná povinnost

185/2001 Sb., - Zákon o odpadech,schválený provozní 

řád

383/2001 Sb., - Vyhláška o podrobnostech nakládání s 

odpady

Jméno, příjmení, titul, trvalé 

bydliště
x občan ČR TS Jičín Od subjektu údajů

249 Odpadové hospodářství

249.4 Evidence hlášení  S/5 NE

Sběrný dvůr a 

třídírna

Příjem a výkup odpadu 

dle §8 Vyhl. 383/2001
Zákonná povinnost

185/2001 Sb., - Zákon o odpadech,schválený provozní 

řád

383/2001 Sb.,§8 - Vyhláška o podrobnostech 

nakládání s odpady

jméno, příjmení, data 

narození, adresy trvalého 

pobytu nebo pobytu a čísla 

občanského průkazu nebo 

jiného průkazu totožnosti 

x občan ČR TS Jičín Od subjektu údajů

249 Odpadové hospodářství

249.4 Evidence hlášení  S/5 NE

Sběrný dvůr a 

třídírna
obecně prospěšné práce Zákonná povinnost zák.141/1961 o trestním řízení soudním

jméno, příjmení, data 

narození, adresy trvalého 

pobytu 

občan ČR PMS Jičín 1 rok NE

Sběrný dvůr a 

třídírna
výkon veřejné služby plnění smlouvy smlouva o organizování veřejné služby

jméno, příjmení, data 

narození, adresy trvalého 

pobytu 

občan ČR Úřad práce Jičín 1 rok NE

Poskytování technických 

služeb
Zákonná povinnost 185/2001 Sb., - Zákon o odpadech,

Jméno, příjmení, titul, trvalé 

bydliště
x občan ČR TS Jičín Od subjektu údajů

611 Hospodářsko-provozní záležitosti

611.4  Objednávky pro zajištění hospodářsko-provozní činnosti  S/5

 
Stavební 

středisko
Zaměstnanecká agenda Zákonná povinnost

262/2006 Sb. - Zákoník práce 

89/2012 Sb. - Občanský zákoník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích                                                  

183/2006 Sb. - Stavební zákon

Kontaktní údaje 

zaměstnance: jméno, 

příjmení, telefon,            

pracovní zařazení;            

Zpracování záborů na 

místních komunikacích - 

telefon, adresa odpov. osob

x
zaměstnanec                      

občan, firma
TS Jičín                           

Od subjektu údajů     

MěÚ Jičín
S5 x

 Čištění města měsíční výkazy práce Zákonná povinnost 262/2006 Sb. - Zákoník práce Jméno, příjmení, osobní číslo x zaměstnanec TS Jičín od subjektu S5 x

 BIO
nové žádosti o bio 

popelnici
 oprávněný zájem oddělený svoz BIO zákon 185/2001 Sb.

Jméno, příjmení, adresa, e-

mail, telefon, umístění 

popelnice, 

x občané TS Jičín od subjektu S5 x

Kasárna
smluvy o nájmu z 

kasáren
Plnění smlouva

jméno, příjmení, adresa, e-

mail, telefon, IĆO 
x

občané+podnikající 

subjekty
TS Jičín od subjektu S10

BUS
smlouvy autobusové 

nádraží
Plnění smlouvy

jméno, příjmení, adresa, IČO, 

č. účtu
x podnikající osoby TS Jičín od subjektu S5

kontakty oprávněný zájem komunikace s klinetem
jméno, příjmení, email, 

telefon
x

občané+podnikající 

subjekty
x

od subjektů , z 

veřejných zdrojů
S5

Čištění města
záznamy o školení 

zaměstanců
zákoná povinnost 262/2006 Sb., - Zákoník práce

Jméno, příjmení, osobní číslo, 

profese
x zaměstnanec TS Jičín od subjektu S5

Trhy seznam trhovců pro FÚ Zákonná povinnost
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon)

jméno, příjmení, adresa, IČO, 

datum narození
x

občané+podnikající 

subjekty
TS Jičín

od subjektů , z 

veřejných zdrojů
S10

seznam místenek oprváněný zájem Organizace trhu
jméno, příjmení, adresa, čílso 

místenky
x

občané+podnikající 

subjekty
TS Jičín Od subjektu údajů S5

parkovací karty Plnění smlouvy jméno, příjmení, adresa, SPZ x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S5

Mobilní síť smlouva Plnění mlouvy

jméno, příjmení, adresa, 

telefon, RČ (od 06/2018 bez 

RČ)

x fyzická osoba TS Jičín Od subjektu údajů S5

Správa/objekty

kamerový systém 

(správa, skládka, sběrný 

dvůr, pohřební služba)

oprávněný zájem 

(ochrana)
Ochrana majetku obrazová identifikace x

občané+podnikající 

subjekty, zaměstnanec
TS Jičín od subjektu údajů 7 dnů
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Odbor/úsek
Agenda + Účel 

zpracování 

Zákonnost 

zpracování (čl. 6)
Právní základ Výčet osobních údajů 

Výčet zvláštních 

(citlivých) údajů 

Kategorie subjektu 

údajů
Kategorie příjemců údajů Zdroje osob.údajů Doba uchování údajů

Využívá se spolupráce se 

zpracovatelem OÚ?

Název 

odboru/oddělení

/úseku

Popis oblasti 

zpracování OÚ, agendy, 

procesu, a také důvodu 

nakládání s OÚ - včetně 

odkazu na zákon

Povinná položka. Lze 

uvést i více možností 

(dle konkrétních os. 

údajů).

Možnosti: Souhlas 

subjektu, Plnění 

smlouvy, Zákonná 

povinnost, Ochrana 

životně důležitých 

zájmů, Oprávněný 

zájem (pak je třeba 

balanční test), Veřejný 

zájem nebo výkon 

veřejné moci.

Uvést konkrétní adresní, 

identifikační údaje, 

(příklady na Listu2, e-mail, 

telefon atd...)

Uvést (pokud se 

zpracovávají) 

citlivé údaje (čl. 9 

Nař.) : zdravotní 

stav, trestná 

činnost, 

náboženství...

(příklady na Listu2)

Např. občan ČR, 

cizinec, FO-žadatel o 

příspěvek na péči, 

zaměstnanec, dítě (tj. 

zvláště zranitelný 

subjekt)..

Např. město Jičín, MěÚ 

Jičín,  jiní příjemci, externí 

příjemci, včetně zemí 

mimo EU...

Např.  od subjektu 

údajů, z veřejných 

zdrojů, od jiného 

správce

Počet let a odkaz na zákon, příp. odkaz na spis a skart.řád (SSŘ), pomůcka: 

LOGO__MV1EF4BA13-skartacni-znaky-a-lhuty.pdf

Zpracovatel je zpravidla 

třetí strana, která 

poskytuje např. službu. 

Jedná se o typicky 

outsourcing.

Pokud je odpověď ANO, 

uveďte název zpracovatele.

 

BOZP a) Protokoly o interním 

školení vedoucích a 

zaměstnanců (vstupní, 

periodické),

Zákonná povinnost
povinnost zaměstnavatele (OZO) v BOZP, zákoník 

práce č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. (v 

platné znění)

jméno, příjmení, osobní číslo, 

profese, školitel-jméno, 

příjmení, profese 

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace BOZP, školení - lhůta V5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

b) Prezenční listiny o 

speciálních školení, 

Osvědčení o školení 

(1.pomoc, Tlakové 

nádoby, Kotle …) 

Zákonná povinnost
dáno u Tlakových nádob dle ČSN 690012, dáno u 

Kotlů dle vyhl.ČÚBP č. 91/1993 Sb., vyhl. č. 21/1979, 

dáno u 1. pomoci povinností zaměstnavatele (OZO) v 

BOZP, mimo jiné zákoník práce č. 262/2006 Sb.

jméno, příjmení, středisko, 

rodné číslo

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace BOZP, školení - lhůta V5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

c)  Protokol – Kniha 

úrazů, Záznam o úraze

Zákonná povinnost
dáno povinností zaměstnavatele (OZO) v BOZP,  

mimo jiné zákoník práce č. 262/2006 Sb., NV č. 

201/2010 Sb.

jméno, příjmení, datum 

narození, profese, adresa-

bydliště, podrobnosti k úrazu

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace BOZP, záznamy o úraze, kniha úrazů - lhůta S 5, V5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád 

TSJC)  
x

d) Směrnice, popř. 

vnitropodnikové předpisy, 

Místní provozně-

bezpečností předpisy  

Zákonná povinnost dáno povinností zaměstnavatele (OZO) v BOZP,  

mimo jiné zákoník práce č. 262/2006 Sb. a zákon č. 

309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSN ISO 

12 480-1, vyhláška 180/2015 Sb., NV 361/2007 Sb., 

NV 378/2001 Sb., NV 495/2001 Sb., NV 362/2005 Sb., 

NV 101/2005 Sb., NV 339/2017, vyhláška č. 50/1978 

Sb.

jméno, příjmení, profese 

zpracovatele, popř. jméno, 

příjmení osoby, pro kterou 

vyplývají povinnosti 

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace BOZP - lhůta S 5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

e) Zdravotní prohlídky 

(vstupní, periodické)

Zákonná povinnost
dáno povinností zaměstnavatele (OZO) v BOZP,  

mimo jiné zákoník práce č. 262/2006 Sb. , zákon č. 

373/2011 Sb., vyhláška 79/2013 ve znění pozdějších 

předpisů

jméno, příjmení, datum, 

adresy bydliště, zdravotní 

pojišťovna, profese,  podpis 

posuzované osoby, podpis 

oprávněné osoby   

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace BOZP - lhůta S 5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

f) Doklad o fasování 

ochranného nápoje ( proti 

chladu, proti teplu)

Zákonná povinnost
dáno povinností zaměstnavatele (OZO) v BOZP,  

mimo jiné zákoník práce č. 262/2006 Sb., NV 

361/2007 Sb.,

jméno, příjmení, datum, 

profese, podpis posuzované 

osoby, podpis a jméno 

vedoucího   

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace BOZP - lhůta S 5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

g) Zápis z provedené 

dechové zkoušky na 

požití alkoholu

Zákonná povinnost

dáno povinností zaměstnavatele (OZO) v BOZP,  

mimo jiné zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon č. 

65/2017 Sb.

jméno, příjmení, datum, 

pracovní zařazení, výsledek, 

podpis, dále podpis 

kontrolora, podpis další 

zúčastněné osoby   

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace BOZP - lhůta S 5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

h) Záznam o školení 

dodavatelských 

organizací

Zákonná povinnost
dáno povinností zaměstnavatele (OZO) v BOZP,  

mimo jiné zákoník práce č. 262/2006 Sb.

jméno, příjmení, popř. název 

firmy, adresa, ičo, datum 

x dodavatelský subjekt TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace BOZP - lhůta S 5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

 

PO a) Protokol o interním 

školení vedoucích a 

zaměstnanců (vstupní, 

periodické), odborné 

přípravě preventivní 

požární hlídky 

Zákonná povinnost

dáno zákonem o pož.ochraně č. 133/1985 Sb. 

jméno, příjmení, osobní číslo, 

profese, školitel-jméno, 

příjmení, profese 

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace PO, školení - lhůta V5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

 

b) Vyvěšené 

vypracované dokumenty ( 

Požární poplachové 

směrnice, Požární řád ) 

Zákonná povinnost
dáno zákonem o pož.ochraně č. 133/1985 Sb., 

vyhláškou o požární, prevenci č. 246/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

jméno, příjmení, profese – 

kdo má povinnost, kdo 

zodpovídá, kdo vypracoval 

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace PO - lhůta V5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

c)  Směrnice Stanovení 

organizace zabezpečení 

PO

Zákonná povinnost
dáno zákonem o pož.ochraně č. 133/1985 Sb., 

vyhláškou o požární prevenci č. 246/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

jméno, příjmení, profese 

zpracovatele, jméno, příjmení 

osoby, pro kterou vyplývají 

povinnosti 

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace PO - lhůta V5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

Správa Dopravně provozní řád Zákonná povinnost

dáno nařízením vlády č. 168/2002 Sb.

jméno, příjmení, profese 

zpracovatele, jména, příjmení 

osob (řidičů-zaměstnanců) 

seznámených s řádem

x zaměstnanec TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace Dopravní značení, místní úprava provozu - lhůta S5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád 

TSJC)  
x

Správa Revize, kontroly budov, 

zařízení, strojů 

Zákonná povinnosti
dáno příslušnými zákony, nařízením vlády, normami k 

jednotlivým strojům (budovám) z nichž vyplývá 

povinnost provádění revizí (kontrol) v periodách

jméno, příjmení, telefon, 

asdresa, popř. email 

dodavatele na výstupní 

revizní zprávě, či protokolu

x Externí firma (s.r.o, 

OSVČ)

TS Jičín Od subjektu údajů Dokumentace Revizní zprávy, zápisy z kontrol - lhůta V5 (zákon  č. 499/2004 Sb., Spisový řád TSJC)  x

22

23
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Odbor/úsek
Agenda + Účel 

zpracování 

Zákonnost 

zpracování (čl. 6)
Právní základ Výčet osobních údajů 

Výčet zvláštních 

(citlivých) údajů 

Kategorie subjektu 

údajů
Kategorie příjemců údajů Zdroje osob.údajů Doba uchování údajů

Využívá se spolupráce se 

zpracovatelem OÚ?

Název 

odboru/oddělení

/úseku

Popis oblasti 

zpracování OÚ, agendy, 

procesu, a také důvodu 

nakládání s OÚ - včetně 

odkazu na zákon

Povinná položka. Lze 

uvést i více možností 

(dle konkrétních os. 

údajů).

Možnosti: Souhlas 

subjektu, Plnění 

smlouvy, Zákonná 

povinnost, Ochrana 

životně důležitých 

zájmů, Oprávněný 

zájem (pak je třeba 

balanční test), Veřejný 

zájem nebo výkon 

veřejné moci.

Uvést konkrétní adresní, 

identifikační údaje, 

(příklady na Listu2, e-mail, 

telefon atd...)

Uvést (pokud se 

zpracovávají) 

citlivé údaje (čl. 9 

Nař.) : zdravotní 

stav, trestná 

činnost, 

náboženství...

(příklady na Listu2)

Např. občan ČR, 

cizinec, FO-žadatel o 

příspěvek na péči, 

zaměstnanec, dítě (tj. 

zvláště zranitelný 

subjekt)..

Např. město Jičín, MěÚ 

Jičín,  jiní příjemci, externí 

příjemci, včetně zemí 

mimo EU...

Např.  od subjektu 

údajů, z veřejných 

zdrojů, od jiného 

správce

Počet let a odkaz na zákon, příp. odkaz na spis a skart.řád (SSŘ), pomůcka: 

LOGO__MV1EF4BA13-skartacni-znaky-a-lhuty.pdf

Zpracovatel je zpravidla 

třetí strana, která 

poskytuje např. službu. 

Jedná se o typicky 

outsourcing.

Pokud je odpověď ANO, 

uveďte název zpracovatele.

Použité zkratky: FO - fyzická osoba

PO - pránická osoba

SSŘ - Spisový a 

skartační řád
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