
Stránka 1

agenda

správce DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

zpracovatel DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

účel zpracování

e) „výkon veřejné moci“e) „výkon veřejné moci“e) „výkon veřejné moci“e) „výkon veřejné moci“e) „výkon veřejné moci“e) „výkon veřejné moci“e) „výkon veřejné moci“e) „výkon veřejné moci“e) „výkon veřejné moci“e) „výkon veřejné moci“e) „výkon veřejné moci“

konkrétní právní základ

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

kategorie subjektů údajů účastníci MU účastníci MU účastníci MU účastníci MU

kategorie osobních údajů identifikační, zvláštní identifikační, zvláštní identifikační identifikační identifikační, adresné

kategorie příjemců údajů

--- provozovatel --- DI provozovatel provozovatel ---

--- --- --- --- ---

skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let skartační lhůta 30 let

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

identifikační údaje (jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, služební číslo), včetně možného podpisu ZoD = zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

adresní údaje (adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, datová schránka) ZP = zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

kontaktní údaje (telefon, mail) ZSS – zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

finanční (plat, bankovní účet, průměrný a roční příjem, slevy na dani, nezdanitelné částky apod.) SŘ = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

RČ – rodné číslo ZoSZ = zákon č. 582/1991 Sb., o sociálním zabezpečení

ZoDP = zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

DZ = zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

MU – výsledky pitvy těl 
obětí a výsledky 

zkoušek provedených 
na vzorcích 

odebraných z těl obětí

MU – výsledky 
výslechů dotčených 

osob, záznamy o 
výpovědích

MU – výsledky 
zkoušek zaměřených 
na zjištění přítomnosti 

alkoholu nebo jiné 
návykové látky a 

případných dalších 
lékařských vyšetření u 

dotčených osob

MU – podání 
vysvětlení pro DI

MU – zdravotní 
způsobilost dotčených 

osob

MU – služební 
průkazy, licence 
strojvedoucích, 

průkazy způsobilosti k 
řízení drážního vozidla

MU – výsledky šetření 
provozovatelů 

(vyhodnocení MU)

MU – úkony šetření 
(dožádání, pečetění, 
zajištění a vrácení 

věci, trosek, zařízení 
apod.)

MU – ostatní úkony 
šetření (ohledání MU, 

projednání zprávy, 
informace o šetření 

apod.)

MU – úkony šetření 
(ohledání místa)

MU – dokumentace 
provozovatele

MU – hlasová 
komunikace

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU

bezpečnostní šetření 
MU, ochrana DI a jejich 

zaměstnanců

právní titul zpracování dle 
Nařízení GDPR

f) „oprávněné zájmy 
DI“

§ 53d odst. 1 písm. e) 
ZoD

§ 53d odst. 1 písm. f) 
ZoD, § 9 odst. 2 

vyhlášky č. 376/2006 
Sb.

§ 53d odst. 1 písm. g) 
ZoD

§ 53d odst. 1 písm. h) 
ZoD

§ 53d odst. 1 písm. i) 
ZoD

§ 53d odst. 1 písm. i) 
ZoD

§ 53d odst. 1 písm. i) 
ZoD, § 10 odst. 6 

vyhlášky č. 376/2006 
Sb.

§ 53d odst. 1 písm. b), 
c), d), i) ZoD

§ 53b odst. 4, § 53d 
odst. 1 písm. a), i), § 

53e odst. 1 ZoD

§ 53d odst. 1 písm. a), 
i) ZoD

§ 53d odst. 1 písm. i) 
ZoD, § 9 odst. 2 a 4 

vyhlášky č. 376/2006 
Sb.

§ 53b odst. 3 ZoD, § 7 
odst. 5 vyhlášky 

376/2006 Sb.

povinnost poskytnutí 
osobních údajů a důsledky 
neposkytnutí

účastníci, svědci MU, 
zaměstnanci 

provozovatelů

účastníci, svědci MU, 
inspektoři DI 

(konzultant), popř. 
zástupce účastníka 

(svědka)

účastníci MU, 
pověřená osoba 

provozovatele, popř. 
zástupce 

provozovatele

pověřená osoba, popř. 
zástupce 

provozovatele, 
inspektoři DI 
(konzultant)

inspektoři DI 
(konzultant), popř. 

zástupce 
provozovatele

účastníci, popř. svědci 
MU

zaměstnanci 
provozovatele a ostatní 

účastníci MU, svědci

pověřené osoby, popř. 
zástupce 

provozovatele, 
inspektoři COP a ÚI

adresní, identifikační, 
kontaktní, popř. 

zvláštní

adresní, identifikační, 
kontaktní

identifikační, popř. 
zvláštní

identifikační, adresní, 
popř. kontaktní a 

zvláštní

kontaktní, popř. 
identifikační, adresní, 

zvláštní

identifikační, popř. 
adresné a kontaktní, 

zvláštní

biometrické, 
identifikační, popř. 

kontaktní

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant); v 
anonymizované formě: 

příjemci ZZ

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant); v 
anonymizované formě: 

příjemci ZZ

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant); v 
anonymizované formě: 

příjemci ZZ

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant); v 
anonymizované formě: 

příjemci ZZ

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant); v 
anonymizované formě: 

příjemci ZZ

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant); v 
anonymizované formě: 

příjemci ZZ

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant); v 
anonymizované formě: 

příjemci ZZ

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant), 
provozovatel

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant), a dle 
jednotlivých úkonů 
provozovatel, DÚ, 

adresáti úkonu

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant); v 
anonymizované formě: 

příjemci ZZ

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI (popř. 

konzultant); v 
anonymizované formě: 

příjemci ZZ

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI

zdroj osobních údajů, pokud 
je neposkytl subjekt údajů

orgány činné v trestním 
řízení, popř. 

provozovatel, lékařské 
zařízení

orgány činné v trestním 
řízení, provozovatel

orgány činné v trestním 
řízení, popř. 

provozovatel, lékařské 
zařízení

provozovatelé, popř. 
lékařská zařízení

subjekt údajů, popř. 
provozovatel

„citlivé osobní údaje“ a 
konkrétní právní základ

ANO - § 53d odst. 1 
písm. e) ZoD

ANO - § 53d odst. 1 
písm. f) ZoD

ANO - § 53d odst. 1 
písm. g) ZoD

ANO - § 53d odst. 1 
písm. i) ZoD

ANO - § 53d odst. 1 
písm. i) ZoD, § 10 odst. 
6 vyhlášky č. 376/2006 

Sb.

ANO - § 53d odst. 1 
písm. a), i)

ANO - § 53d odst. 1 
písm. i)

doba uchování osobních 
údajů (nestanoví-li subjekt 
údajů lhůtu delší v souhlasu)

předání osobních údajů do 
třetí země
automatizované individuální 
rozhodování



Stránka 2

MU – přestupky kamerové systémy plné moci smlouvy

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

e) „výkon veřejné moci“

§ 159 odst. 1 ZSS § 24 a související ZSS

ANO ANO ANO ANO ANO

identifikační, adresní identifikační, adresní biometrické identifikační

--- --- případně Rejstřík trestů --- --- --- --- --- --- dle dané agendy dle dané agendy

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- popř. dle dané agendy popř. dle dané agendy

skartační lhůta 5 let skartační lhůta 5 let skartační lhůta 10 let skartační lhůta 10 let skartační lhůta 10 let skartační lhůta 5 let skartační lhůta 5 let

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

StS – řízení ve věcech 
služby dle žádosti

StS – výběrová řízení 
podklady (rejstříky 
trestů, životopisy, 
doklady o vzdělání 

apod.)

platy – podklady pro 
určení platu

pracovnělékařské 
služby

pracovní úrazy a 
nemoci z povolání – 

hlášení a administrace 
záznamů, evidence

péče o zaměstnance – 
vzdělávání

žádost o svobodném 
přístupu k informacím

jiné úkony správního 
orgánu

Databázový systém DI 
„DOHLED“

vymahatelnost 
oprávnění DI

přijetí do služebního 
poměru, zařazení, 

jmenování na místo, 
změna a skončení 

služebního poměru, 
povolování

posuzování žádostí a 
výběr nejvhodnějšího 

uchazeče

určení platové třídy a 
stupně dle doložených 

dokladů, zejména 
předchozí praxe, 

kvalifikace

preventivní, 
pracovněprávní 

lékařství

hlášení a administrace 
záznamů, vedení 

evidence pracovních 
úrazů a nemocí z 

povolání

jazykové vzdělávání, 
odborné kurzy, 
semináře apod.

ochrana DI, jejich 
zaměstnanců, popř. 

návštěvníků prostor DI

umožnění zastupování 
či vyřízení příslušné 

věci

uzavírání smluv s 
externími subjekty, 
včetně stanovení 
kontaktních osob

vyřízení žádosti o 
svobodném přístupu k 

informací

provedení úkonu dle 
dané agendy

administrace 
jednotlivých agend 
(docházky, výkazy 
cest, objednávky, 
faktury, MU, CSS)

c) „splnění právní 
povinnosti“// a) 

„souhlas subjektu 
údajů“

c) „splnění právní 
povinnosti“// a) 

„souhlas subjektu 
údajů“

c) „splnění právní 
povinnosti“// a) 

„souhlas subjektu 
údajů“

c) „splnění právní 
povinnosti“// a) 

„souhlas subjektu 
údajů“

c) „splnění právní 
povinnosti“

e) „splnění úkolu“ // a) 
„souhlas subjektu 

údajů“

f) „oprávněné zájmy 
DI“

a) „souhlas subjektu 
údajů“

c) „splnění právní 
povinnosti“ // f) 

„oprávněné zájmy DI“

 a) „souhlas subjektu 
údajů“ // c) „splnění 
právní povinnosti“

e) „výkon veřejné moci“ 
// a) „souhlas subjektu 

údajů“

c) „splnění právní 
povinnosti“ // e) „výkon 

veřejné moci“

§ 52a odst. 1 písm. a) 
ve spojení s § 50 odst. 
1 písm. i), § 51 odst. 1 

písm. l) ZoD

§ 144 a násled. ZSS, § 
122 a násled. ZP

§ 53 a násled. zákona 
č. 373/2011 Sb.

nařízení vlády č. 
201/2010 Sb., č. 

276/2015 Sb. a č. 
406/2017 Sb., v 

návaznosti na § 105 
ZP a § 124 ZSS

§ 107 ZSS, § 227 a 
související ZP

§ 248 odst. 1 ZP, § 14 
odst. 3 a 4 zákona č. 

219/2000 Sb.

např. § 142 odst. 6 ZP, 
§ 30 odst. 3 a § 33 

odst. 1 SŘ

OZ, § 12 odst. 1 
219/2000 Sb.

§ 14 a § 2 a související 
zákona č. 106/1999 

Sb.

SŘ, resp. dle příslušné 
agendy

dle příslušné agendy, 
zejména ZP a ZSS

NE, nemožnost 
rozhodnutí o žádosti

ANO // NE, nemožnost 
posouzení splnění 

předpokladů a 
požadavků a 

rozhodnutí o přijetí 
(zařazení, jmenování)

ANO // NE, nemožnost 
určení vyššího platu

ANO // NE, nemožnost 
zajištění osvědčení o 
zdravotní způsobilosti

ANO // NE, 
neumožnění účasti a 

absolvování vzdělávání 

NE, nemožnost 
vyřízení dané věci v 

zastoupení nebo 
účastnit se úkonu

NE, nemožnost 
vyřízení žádosti // ANO

ANO // NE, nemožnost 
vyřízení dané věci

účastník (fyzická 
osoba, zástupce 

provozovatele), popř. 
jeho zástupce, 

zaměstnanci DI 

zaměstnanci DI, 
uchazeči o zaměstnání

zaměstnanci DI, 
uchazeči o zaměstnání

zaměstnanci DI, popř. 
uchazeči o zaměstnání

zaměstnanci DI, 
uchazeči o zaměstnání

zaměstnanci DI, popř. 
svědci

zaměstnanci DI, popř. 
lektor

osoby vstupující do 
prostor DI

zaměstnanci DI, popř. 
jiné osoby dle agendy

zaměstnanci DI, 
fyzické osoby smluvní 

strany

žadatel o informaci, 
zaměstnanci DI

zaměstnanci DI, 
účastníci daného 

úkonu

zaměstnanci DI, popř. 
jejich osoby blízké 
nebo další fyzické 
osoby dle agendy 

(dokumentu)

identifikační, adresní, 
popř. kontaktní

identifikační, adresní, 
kontaktní, popř. jiné dle 

obsahu dokumentu

identifikační, adresné, 
popř. finanční

identifikační, adresní, 
zvláštní

identifikační, popř. 
kontaktní

identifikační, adresní, 
kontaktní

identifikační, adresní, 
popř. kontaktní

identifikační, popř. 
adresní, kontaktní 

apod.

identifikační, popř. 
adresní, kontaktní, 
finanční, zvláštní

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI, 
účastník, popř. 

odvolací orgán a 
správní soudy

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI, popř. 

odvolací orgán a 
správní soudy

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI, 
poskytovatele 

pracovněprávního 
lékařství

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI, dále 

inspektorát práce, 
Zdr.P, odbory, popř. 

PČR

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI, popř. 

subjekt zajišťující 
vzdělávací akci

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI, 
zástupci smluvní 

strany

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI; 
omezený rozsah: 

žadatel; 
anonymizovaná forma: 

web DI

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI, 
účastníci daného 

úkonu

plný rozsah: určení 
zaměstnanci DI, 

omezený rozsah: dle 
jednotlivých oprávnění 

zaměstnanců DI

subjekt údajů, popř. 
zdravotnické zařízení

subjekt údajů, smluvní 
strana

ANO – nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb. a č. 

276/2015 Sb.

skartační lhůta 10 let 
po skončení 

služebního poměru

30 dní, popř. skartační 
lhůta dle trestního 

nebo přestupkového 
řízení

skartační lhůta dle 
dané agendy

skartační lhůta dle 
dané agendy

skartační lhůta dle 
dané agendy

skartační lhůta dle 
dané agendy


