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1. Finanční Odbor 

1.1. Agenda Místní poplatky 

Účel zpracování: Poplatek ze psa včetně exekučních řízení, Poplatek za komunální odpad včetně 
exekučních řízení, Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z veřejného prostranství, Poplatek za 
rekreační pobyt. Postup potřebný ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových 
povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat 
nebo kontrolovat podle vyhlášky a zákona jejich splnění ve stanovené výši a době (§ 2 zák. 
280/2009 Sb. + § 16 zák. 565/1990 Sb.).                                                                                                                                         
Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby povinné dle vyhlášky a zákona. 

Dokumentace a formuláře: Odhlášení psa z evidence místního poplatku ze psů, Ohlášení vzniku 
poplatkové povinnosti k místnímu poplatku ze psů, Oznámení o užívání veřejného prostranství dle 
vyhlášky o místních poplatcích, Prohlášení ve věci osvobození od platby poplatku za komunální 
odpad, Prohlášení ve věci osvobození od platby dle OZV o místních poplatcích, Registrace k 
místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odvoz odpadu), Žádost o provádění platby za 
odpady přes inkaso (SIPO), Žádost o vrácení přeplatku vzniklého u platby poplatku za komunální 
odpad. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon, email, 
doručovací adresa, obecný identifikátor pro úhradu poplatku. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Sociální profilace pro osvobození od poplatků. 
Kategorie příjemců údajů: Město Vrbno a pověření zaměstnanci. Subjekty v souladu s § 53 až 55 
zák. 280/2009 Sb. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. Veřejný zájem. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích, 280/2009 Sb., zákon 
daňový řád, Obecně závazná vyhláška MĚSTA VRBNO č. 1/2016 (exekuce), Obecně závazná 
vyhláška MĚSTA VRBNO č. 4/2017. 

Doba Uchovávání: Místní daně a poplatky S/10. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do el. 
spisové služby). Spisová služba GINIS (modul DDP). 

Zodpovědnost: Vedoucí finančního odboru. 

1.2. Agenda Žádost o dotaci. 

Účel zpracování: Žádost o dotaci z obecního rozpočtu. 
Kategorie subjektů údajů: Žadatel o dotaci. 

Dokumentace a formuláře: Žádost o přidělení dotace. 

Kategorie osobních údajů: Kontaktní údaje fyzické osoby, jednatele, žadatele dotace. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou.  
Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci a posuzovatelé dle pověření.  

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. Příprava a plnění smlouvy. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Zákon č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
Doba uchovávání: Účelové dotace, granty, víceleté granty V/5. 
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Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Listinná podoba: Z+H, 
Směrnice "Ochrana Osobních údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" 
(management přístupů do el. spisové služby) 

Zodpovědnost: Vedoucí finančního odboru. 

1.3. Agenda Pokladna 

Účel zpracování: Příjem a výdej finančních prostředků. Podklady pro finanční operace převzaty z 
jednotlivých agend ostatních odborů prostřednictvím el. spisové služby GINIS. Vystavování 
příjmových a pokladních dokladů s uvedením identifikačních a lokačních osobních údajů a 
přiděleným identifikátorem pro úhradu. 

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby - příjemci a vkladatelé finančních prostředků. 

Dokumentace a formuláře: Pokladní doklady Příjem a Výdej. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště. Identifikátor úhrady, 
textově účel platby. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Město Vrbno a pověření zaměstnanci. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 
Zákony, vyhlášky, předpisy: 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 

Doba uchovávání: Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S/10. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 

Zodpovědnost: Vedoucí finančního odboru. 

1.4. Agenda Účetnictví 

Účel zpracování: Komplexní vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
Prvotní doklady s osobními údaji zaevidovány v el. spisové službě v rámci ostatních agend správce. 

Kategorie subjektů údajů: Subjekty údajů uvedené v ostatních agendách správce. 
Dokumentace a formuláře:  

Kategorie osobních údajů: Identifikační a lokační údaje Subjektů údajů. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou.  

Kategorie příjemců údajů: Město Vrbno a pověření zaměstnanci. 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 563/1991 Sb., zákon o účetnictví.  

Doba uchovávání: Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A/10. Měsíční účetní výkazy, 
měsíční účetní závěrky S/10. Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S/10. Faktury S/10. 
Účetní doklady o nakládání s majetkem S/10. Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob 
nebo účetních písemností) S/5. Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S/5. 
Ostatní účetní dokumenty S/5. Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či 
nesplněných závazků S/10. Účetní doklady z prostředků EU S/10.  Vyúčtování z výherních automatů 
S/5. Agenda dotací V/20. Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S/5. Cenné papíry, akcie 
S/10. Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví S/10. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do el. 
spisové služby-konkrétně modulů pro účetnictví a knih analytické evidence). 
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Zodpovědnost: Vedoucí finančního odboru. 

1.5. Agenda Personální a Mzdová agenda 

Účel zpracování: Vedení mzdové agendy. Osobní spisy zaměstnanců v listinné podobě (obsah dle 
ZP). Platové zařazení zaměstnanců, sjednání mzdy. Evidence docházky zaměstnanců z 
elektronického systému evidence docházky. Zúčtování a výplata mezd - SW VEMA. Výkaznictví.  

Kategorie subjektů údajů: Zaměstnanci. 

Dokumentace a formuláře: Veškeré osobní údaje jsou získávány přes spis dotazníky zaměstnanců 
u tajemníka. 
Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, OP, trvalé bydliště, 
doručovací adresa, pohlaví, telefon, email. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Rodinný stav, zdravotní pojišťovna, údaje o vyživovaných 
osobách, číslo účtu k poukázání mzdy, dosažené vzdělání, průběh předchozí praxe pro stanovení 
platu, sjednaný plat/mzda. 

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci úřadu. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. Souhlas. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 262/2006 Sb., - Zákoník práce. Zákony související se zaměstnaneckým 
poměrem nebo jiným pracovním kontextem vůči Městu. 341/2017 Sb., - NV o platových poměrech 
zaměstnanců 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 org. a provádění sociálního zabezpečení, 589/1992 Sb., - Zákon o 
pojistném na sociální zabezpečení, 155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění, 592/1992 Sb., - 
Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní poj, 373/2011 Sb., - Zákon o specifických zdravot. 
službách, 79/2013 Sb., - Vyhl. o provedení některých ust. zákona č. 373/2011 Sb. 

Doba uchovávání: Osobní spisy (zejména: pracovní smlouva, funkční zařazení, jmenování, platový 
výměr, osobní dotazník, doklady o školení a zdravotní způsobilosti, pracovní hodnocení, pracovní 
náplň, propouštěcí listy, uvolnění do veřejných funkcí) S/30. Pracovní doba (pracovní volno, úlevy 
v práci, práce přesčas, docházka) S/5. Vedlejší činnost - dohody o pracovní činnosti S/10. Vedlejší 
činnost - dohody o provedení práce S/5 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management IT přístupů do 
elektronické evidence, zpracovatelská smlouva) 

Zodpovědnost: Tajemník, Vedoucí finančního odboru. 

2. Majetkoprávní odbor 

2.1. Bytová agenda. 

Účel zpracování: Přijímání žádostí o pronájem bytu, vyhotovování nájemních smluv, evidenčních 
listů, budoucí kupní smlouvy, odpovědi na žádosti o informace od Úřadu práce, Okresního soudu. 
Stanovení nájemného a služeb v městských bytech, upomínky, spolupráce s exekutory, insolvence 
apod. Vyúčtování služeb městských bytů. Evidence majetku města. Protokoly o předávání a 
přebírání bytů. Zajišťování oprav a údržby domů a bytů.  Řešení realizace oprav – předání 
kontaktních údajů dodavatelům. Vyřizování žádostí, stížností, požadavků nájemníků.  

Kategorie subjektů údajů: Nájemníci. 
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Dokumentace a formuláře: Stížnost na narušování soužití v domě. Vyjádření lékaře k žádosti o 
přidělení bytu v Domově s pečovatelskou službou. Žádost o pronájem bytu. Žádost o pronájem 
bytu zvláštního určení v Domově s pečovatelskou službou. Žádost o převod práv a povinností 
k bytu. Žádost o schválení výměny bytu. Žádost o souhlas k provedení úprav v bytě. 
Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa pro 
doručování, email, telefon, Čísla běžných účtů, ze kterých je hrazen nájem. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Sociálně zdravotní profilace pro potřebu posouzení žádosti. 

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci úřadu. 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost - žádosti o informace-vůči Úřadu práce, Soudu. 
Souhlas - kontaktní údaje nájemců - předávány dodavatelům oprav a služeb.  

Zákony, vyhlášky, předpisy: 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 134/2016 Sb., Zákon o zadávání 
veřejných zakázek 262/2006 Sb., Zákon č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

Doba uchovávání: Hospodaření s byty (přidělování, směna bytů) S/10. Modernizace a adaptace 
bytů, nájemné S/5.  

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do el. 
spisové služby a spec. aplikací) El. evidence: el. spisová služba (modul UCR, faktury, majetek), 
aplikace cent pro výběrová řízení, aplikace Intra Doc, aplikace Realbyt. 

Zodpovědnost: Vedoucí majetkoprávního odboru. 

2.2. Agenda Pronájem nebytových prostor, pozemků. Smlouvy o výpůjčce. 

Účel zpracování: Uzavírání smluv o pronájmu, pachtovní smlouvy, smlouvy o výpůjčce. 

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby-nájemníci. 

Dokumentace a formuláře: Žádost o odkoupení pozemku, Žádost o pronájem pozemku, Žádost o 
uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene. Různé typy smluv. 
Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození a číslo OP. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou.  

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci úřadu.  

Zákonný důvod ke zpracovávání: Příprava a plnění smlouvy. 
Zákony, vyhlášky, předpisy: 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Doba uchovávání: Pronájem a výpůjčky nemovitého majetku S/10. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice „Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do el. 
spisové služby a spec. aplikací). 

Zodpovědnost: Vedoucí majetkoprávního odboru. 

2.3. Agenda Převody pozemků a nemovitostí. 

Účel zpracování: Prodej a nákup nemovitého majetku města. Příprava smlouvy, uzavření smlouvy. 
Vedení archivu smluv. 

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby - smluvní subjekty. 

Dokumentace a formuláře: Typy smluv. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození a číslo OP, číslo bankovního 
účtu. 
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Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Katastrální úřad, Finanční odbor MěÚ. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Příprava a plnění smlouvy. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 256/2013 Sb., Zákon o katastru 
nemovitostí. 

Doba uchovávání: Nabývání majetku (koupě) A/10, Převod majetku (prodej, darování, směna) 
A/10.  Převod práva hospodaření s majetkem A/10. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do el. 
spisové služby a spec. aplikací) 

Zodpovědnost: Vedoucí majetkoprávního odboru. 

2.4. Agenda Projekty, Dotace, Partnerství města. 

Účel zpracování: Příprava a realizace Projektů města hrazených z dotací. Euroregion Praděd. 
Uzavírání smluv o dílo, příkazních smluv. Partnerství města - Glogówek. Personální činnost 
související s Projekty (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).  

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby -smluvní subjekty 
Dokumentace a formuláře: Různé typy smluv. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Finanční odbor MěÚ, CRR ČR, Euroregion Praděd, Moravskoslezský kraj, 
MV ČR, SFŽP. 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 262/2006 Sb., Zákoník práce. 

Doba uchovávání: Účelové dotace, granty, víceleté granty V/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do el. 
spisové služby a spec. aplikací), administrace projektů v aplikac ISKP14+ 

Zodpovědnost: Vedoucí majetkoprávního odboru. 

3. Odbor vnitřních věcí 

3.1. Agenda Czech POINT - výpisy  

Účel zpracování: Kontaktní místo Czech POINT - vydává na žádost ověřené výstupy z informačních 
systémů veřejné správy či základních registrů (zejména z katastru nemovitostí, obchodního 
rejstříku, veřejné části živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů), umožňuje podání vůči státní 
správě, provádí konverzi dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě 
nebo datovém souboru a naopak. Žadatel je povinen za výpisy správnímu úřadu uhradit správní 
poplatek dle Zákona o správních poplatcích - vyměření, výběr poplatků." 

Kategorie subjektů údajů: Žadatelé o službu. 
Dokumentace a formuláře:  Jen ústní žádost. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého 
pobytu, číslo OP. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje z veřejných rejstříků. 



Příloha č. 3 Směrnice pro ochranu osobních údajů 
 

© EDUM.EU s.r.o, vytvořeno pro použití Město Vrbno pod Pradědem – chráněno prvkem Steganografie 
9/31 

Kategorie příjemců údajů: Nejsou. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 364/2009 Sb., Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy;  

128/2000 Sb., Zákon o obcích, 111/2009 Sb., Zákon o základních registrech, v pozdějším znění jsou 
provozovány základní registry, 365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy, 
500/2004 Sb., Správní řád, 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, 133/2000 Sb., Zákon o 
evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, 193/2009 Sb., Vyhláška o 
stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, 300/2008 Sb. Zákon o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 269/1994 Sb., Zákon o Rejstříku 
trestů, 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 253/2008 Sb., Vyhláška o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 269/1994 
Sb., Zákon o Rejstříku trestů. 
Doba uchovávání: Písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů včetně úředně ověřených plných mocí 
S/2. Evidence provedených autorizovaných konverzí dokumentů S/10. Žádosti o výpis z 
informačního systému veřejné správy S/5. Žádosti o výpis – ostatní S/1. Evidence vydaných 
ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy S/5. Datové schránky – žádosti, 
potvrzení, oznámení S/3. 
Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (administrace-tajemník, přístup-
pověřená pracovnice odboru). Přístup přes rozhraní Czechpoint@office.cz - pro orgány veřejné 
správy - nastavení přístupů pověřených zaměstnanců. 
Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.2. Agenda Vidimace a legalizace. 

Účel zpracování: Ověřování podpisů a kopií listin na základě žádosti dle zákona č. 21/2006 Sb. o 
ověřování. Žadatel je povinen za tyto úkon uhradit správní poplatek dle zákona o správních 
poplatcích - vyměření, výběr poplatků. 

Kategorie subjektů údajů: Žadatelé. 

Dokumentace a formuláře: Jen ústní žádost. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, 
číslo OP. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje z ověřovaných listin. 

Kategorie příjemců údajů: Žadatelé (předmětné dokumenty). Finanční odbor MěÚ (správní 
poplatky). 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 21/2006 Sb., Zákon o ověřování, 634/2004 Sb., Zákon o správních 
poplatcích, 500/2004 Sb., Správní řád. 

Doba uchovávání: Pověření zaměstnanců k provádění vidimace a legalizace A/10. Dle skartační 
lhůty dle skartačního a spisového řádu. (S/10). 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" Zodpovědnost: Vedoucí odboru 
vnitřních věcí. 
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3.3. Agenda Matrika  

Účel zpracování: Činnosti agendy matričního úřadu - Uzavírání manželství (Žádost o církevní 
sňatek, Vysvědčení o právní způsobilosti a její prominutí). Vydávání matričních dokladů (rodný, 
oddací a úmrtní list, doklad o partnerství). Změna jména a příjmení (Žádost). Zápis o určení 
otcovství (Souhlasné prohlášení rodičů). Úmrtí. Nahlížení do matričních knih a sbírky listin. Zápisy 
do zvláštní matriky.  Na žádost - Vydání druhopisu matričního dokladu. Vydání doslovného výpisu 
z matriční knihy. Vydání matričních dokladů do ciziny. Tyto úkony jsou zpoplatněny dle zákona o 
správních poplatcích - vyměření, výběr poplatků. 
Kategorie subjektů údajů: Občané, žadatelé. 

Dokumentace a formuláře:  Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství ve lhůtě 
do šesti měsíců po rozvodu manželství. Prohlášení o užívání druhého jména do roku 1949. 
Prohlášení o volbě druhého jména - nezletilé dítě. Prohlášení o volbě druhého jména. Souhlas 
manžela/manželky se změnou příjmení druhého z manželů. Souhlas nezletilého dítěte staršího 15 
ti let se změnou jeho jména/příjmení. Souhlas otce/matky nezletilého dítěte se změnou 
jména/příjmení nezletilého dítěte. Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy. Žádost o 
povolení nahlédnutí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958. Žádost 
o povolení změny jména/příjmení nezletilé dítěte. Žádost o povolení změny jména/příjmení. 
Žádost o vystavení duplikátů z matričního dokladu. Žádost o vydání Vysvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství. Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (narození). Žádost o 
zápis příjmení v mužském tvaru starší 15 ti let. Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, 
státní občanství, trvalý pobyt, rodinný stav, číslo OP, státní občanství.  

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Zdravotnická zařízení v případě určení otcovství. Krajský úřad a MZV 
Praha případně Generální konzulát v případě Žádosti o MD do ciziny. 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: "301/2000 Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů. 207/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí 
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 
251/2016 Sb., Zákon o některých přestupcích. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 634/2004 Sb., Zákon 
o správních poplatcích. 500/2004 Sb., Správní řád; 

Doba uchovávání: Knihy narození A/100. Knihy manželství A/75. Knihy partnerství A/75. Knihy 
úmrtí A/75. Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S/3. Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky 
listin S/3. Výměna matrik S/3. Nahlížení do matriční knihy a sbírky listin S/3. Zápis o rodičovství 
(otcovství) se souhlasným prohlášením rodičů S/3. Kopie oznámení o matričních událostech S/1.  
Matriční doklady do ciziny S/3. Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství S/3. Rozhodování v 
matričních věcech S/5. Dozor a kontrola vedení matrik S/5. Záležitosti matrikářů a matriční obvody 
V/5. Matrika – všeobecná korespondence S/3. Oznamovací povinnost (matriční listiny) S/3.  Žádosti 
o přidělení, ověření nebo potvrzení rodného čísla S/3. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 
Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 
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3.4. Agenda Evidence obyvatel - listinná evidence "přihlašovacích lístků" 

Účel zpracování: Agenda spojená s místem trvalého pobytu občanů podle zákona č. 133/2000 Sb. 
o evidenci obyvatel a rodných číslech. 

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby. 
Dokumentace a formuláře: Přihlašovací lístek.  

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, předchozí údaj o místě trvalého 
pobytu, nová adresa místa trvalého pobytu, rodné číslo. Údaje oprávněné osobě – jméno, příjmení, 
r. č., číslo OP, CP, nebo průkazu o povolení pobytu cizince, obchodní firma (název), sídlo u právnické 
osoby. Starší typy přihlašovacích lístků – údaje o rodičích, zaměstnání, stavu, zaměstnavatel, údaje 
o dětech, datum a místo úmrtí, místo a způsob provedení pohřbu. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Nejsou. 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: "133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech (§ 10 odst. 
5), 296/2004 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel - § 4 odst. 1 - Náležitosti 
přihlašovacího lístku. 
Doba uchovávání: Hlášení k evidenci obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním 
úkonům, zákaz pobytu) V/5. Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvod, stěhování aj.) 
S/2. Rozhodování o zrušení trvalého pobytu S/5. Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A/50. 
Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S/1. Žádost o poskytnutí údajů z 
informačního systému evidence obyvatel S/10. Evidence obyvatel – všeobecně /dotazy, 
upozornění, sdělení, informace S/5. Evidence obyvatel – odstranění nesouladu S/5. Evidence 
obyvatel – stanoviska, vyjádření S/5. Žádosti o osvědčení státního občanství ČR (kopie) S/1. 
Nevyzvednuté zásilky osob s místem trvalého pobytu v sídle ohlašovny S/1. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních údajů" 
Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.5. Agenda Volby, voličské seznamy, voličské průkazy. 

Účel zpracování: Zajištění průběhu voleb. Evidence ve spisové službě GINIS. Volební seznamy v 
listinné podobě. 
Kategorie subjektů údajů: Občané, kandidáti – v případě tvoření kandidátních listin 

Dokumentace a formuláře: Voličské průkazy dané státem. Volební listiny. Kandidátní listiny. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého 
pobytu, doručovací adresa. 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Svéprávnost. 

Kategorie příjemců údajů: Zapisovatelky – seznamy předány do okrskových volebních komisí. 
Odpovědný pracovník odboru – zajištění průběhu voleb. Ministerstvo vnitra – v případě zápis do 
ZSV v zahraničí. 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 491/2001 Sb., 
- Zákon o volbách do zastupitelstev obcí, 247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České 
republiky, 62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu, 275/2012 Sb., - Zákon o 
volbě prezidenta republiky, 22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu, 128/2000 Sb., - Zákon o 
obcích. 
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Doba uchovávání: Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně 
podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury 
nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí o registraci přihlášky k 
registraci, rozhodnutí soudu ve věci registrace přihlášky k registraci A/10. Zápisy o výsledku 
hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A/10. Organizačně technické zabezpečení voleb S/5. 
Ostatní volební dokumentace S/5. Seznamy voličů S/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 
Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.6. Agenda Petice 

Účel zpracování: Evidence Petic a kontaktních údajů členů petičního výboru.  

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby (občané). 
Dokumentace a formuláře:  Petiční archy a Písemné podání petice. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení a bydliště členů petičního výboru, nebo jméno, 
příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Jméno 
příjmení, bydliště občana podepisujícího petici. 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Podpis. 

Kategorie příjemců údajů:  

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Zákon č. 85/1990 Sb. Zákon o právu petičním. 

Doba uchovávání: Petiční právo, petice V/5. 
Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.7. Agenda Ztráty a nálezy 

Účel zpracování: Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí. Při převzetí nálezu jsou evidovány 
OÚ nálezce, který odevzdá nález a následně od občana, který si ho vyzvedne. Evidence: protokoly, 
záznamy ve Spisové službě 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby (občané) 
Dokumentace a formuláře:  Formulář nálezu. Formulář předání. 

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, telefon, email, 
adresa trvalého pobytu, v případě nezletilého dítěte údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, 
datum narození, adresa trvalého pobytu), číslo bankovního účtu 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 89/2012 Sb., občanský Zákoník,128/2000 Sb., zákon o obcích 
Doba uchovávání: Nalezené věci a zápisy o předání S/3. Zápisy o převedení nalezené věci do 
majetku obce S/3. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 
Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 
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3.8. Agenda Přestupková agenda. 

Účel zpracování: Přestupkové řízení o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy. Evidence přestupků, ověření podezřelého, při předvolání 
k ústnímu jednání a vydávání rozhodnutí, zápis ISEP (rejstřík přestupků). El. evidence ve spisové 
službě GINIS - údaje sdíleny s odborem financí za účelem výběru sankcí za přestupky, pořádkové 
pokuty. 

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby (občané). 

Dokumentace a formuláře:  Protokol dle typu řízení. 
Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, 
datum a místo narození, číslo OP, státní občanství, Obecný identifikátor pro úhradu nákladů řízení 
za přestupky a pokuty. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje o přestupku.  
Kategorie příjemců údajů: Subjekty v souladu s § 53 až 55 zák. 280/2009 Sb., daňový řád. 

Údaje jsou předávány pracovníkům evidence obyvatel MěÚ při součinnosti, v případě ukládání 
pokut finančnímu odboru MěÚ, celnímu úřadu při vymáhání pokut. Při nahlížení do spisu a 
vydávání rozhodnutí účastníkům řízení. Při žádosti o pověst okresním a městským soudům, Policie 
ČR, zdravotním pojišťovnám, městský úřadům. Při předání odvolání Krajskému úřadu pro 
Moravskoslezský kraj. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Obecně závazná vyhláška MĚSTA VRBNO č. 5/2015, 250/2016 Sb., 
zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 109 zák.), 565/1990 Sb., zákon místních 
poplatcích (§14 a §16 zák.), 280/2009 Sb., daňový řád (§2 zák.), 500/2004 Sb., správní řád (§ 18, 
§19, §20, §21 zák.). 

Doba uchovávání: Rozbory, hodnocení A/5. Evidence přestupků A/5. Konkrétní případy V/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do el. 
spisové služby,) 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.9. Agenda Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění. 

Účel zpracování: Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového 
pojištění dle § 118 odst. 3 zákona č. 5482/1991 Sb. Dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce 
plní stanovené povinnosti; neplní-li zvláštní příjemce své povinnosti, rozhodne obecní úřad o 
ustanovení jiného příjemce. 
Kategorie subjektů údajů: Příjemce důchodu (pouze občan Vrbna p. p.), žadatel o získání 
oprávnění "zvláštního příjemce dávky" 

Dokumentace a formuláře: Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. 

Kategorie osobních údajů: Příjemce důchodu: identifikační údaje. Žadatel: jméno a příjmení, titul, 
rodné číslo, číslo OP, telefonní číslo, trvalý pobyt. Příjemce důchodu: údaje o přiznaném důchodu. 
žadatel: příbuzenský vztah k oprávněnému, podpis, bankovní účet potvrzený bankou (v případě, 
chce-li žadatel důchod zasílat na účet). 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Zdravotní stav oprávněné osoby  
Kategorie příjemců údajů: Příjemce důchodu, žadatel, Česká správa sociálního zabezpečení 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. Uzavření smlouvy. 
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Zákony, vyhlášky, předpisy: 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

Doba uchovávání: Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění S/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do el. 
Spisové služby) 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.10. Agenda Výkon sociální práce. 

Účel zpracování: Výkon sociální práce na obci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 111/2006 Sb., o dávkách pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů. El. Evidence: aplikace OK nouze klient a spisová služba GINIS. Formulář 
v aplikaci OK nouze: "Standardizovaný záznam sociálního pracovníka" 

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby 
Dokumentace a formuláře:  Protokol – zápis z jednání, šetření. 

Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, telefonní číslo, 
trvalé bydliště, adresa trvalého pobytu,  

Zvláštní kategorie osobních údajů: Zdravotní stav, ekonomická a sociální profilace, stupeň 
invalidity, příjmy, náklady na bydlení, zdravotní pojišťovna. 

Kategorie příjemců údajů: pověření zaměstnanci správce, jiné obecní a městské úřady, krajský 
úřad, Policie ČR, školy, lékaři, nemocnice, soudy, ČSSZ, ÚP 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách111/2006 Sb. zákon o 
pomoci v hmotné nouzi, 332/2013 Sb., vyhláška o vzoru standardizovaného záznamu sociálního 
pracovníka. 

Doba uchovávání: Agenda veřejného opatrovnictví (metodická a kontrolní činnost) V/15. Řízení, 
kontrola a rozvoj na úseku sociálních služeb V/10. 
Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů aplikace 
OK nouze klient a do el. Spisové služby,) 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.11. Agenda Vítání občánků 

Účel zpracování: Vítání občánků, na základě pozvánky, předávání darů, pořizování fotografií na 
uvítání občánků. 

Kategorie subjektů údajů: Rodiče, děti – pozvaní účastníci. 
Dokumentace a formuláře:  Pozvánka na vítání občánků. Seznamy narozených dětí. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení – rodičů (zákonných zástupců), narozených dětí, 
adresa, datum narození. Email. Telefon. Pořízení a zveřejnění Fotografie z vítání občánků. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 
Kategorie příjemců údajů: Nejsou. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Zpracování osobních údajů je prováděno z důvodu právní 
povinnosti, tel. a email ve veřejném zájmu, pořízení a zveřejnění fotografií na základě souhlasu. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v § 36a výslovně stanovuje, že obec 
může ocenit významné životní události svých občanů. Nezbytné osobní údaje jubilantů může obec 
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za tímto účelem získávat z evidence obyvatel, v souladu s § 4 odst. 2 a § 5 odst. 3 zákona č. 
133/2000 Sb. Pořizování a zveřejňování jen se souhlasem. 

Doba uchovávání: Slavnosti, vzpomínkové akce, koncerty, výchovné, kulturní akce V/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů".  

Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.12. Agenda Pořádání veřejných akcí a trhů. 

Účel zpracování: Pořizování fotografií pro propagační účely a smluvní vztahy s prodejci a 
poskytovateli služeb. 

Kategorie subjektů údajů: Účastníci akcí. Prodejci a poskytovatelé služeb. 

Dokumentace a formuláře:  Smlouvy. Webové stránky města.  

Kategorie osobních údajů: Prodejci a poskytovatelé služeb: jméno a příjmení, telefon, email, 
adresa podnikání. Účastníci akcí: fotografie. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Nejsou. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Fotografie – Konkludentní souhlas. Prodejci a poskytovatelé 
služeb: jméno a příjmení, telefon, email, adresa podnikání - příprava a plnění smlouvy. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

Doba uchovávání: Slavnosti, vzpomínkové akce, koncerty, výchovné, kulturní akce V/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 
Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.13. Agenda Public relations. 

Účel zpracování: Public relations - hlášení rozhlasu, Zpravodaj, redakce webových stránek města, 
sociální sítě (Facebook, YouTube). 
Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby. 

Dokumentace a formuláře:  Facebook www stránky, Zpravodaj. 

Kategorie osobních údajů: Fotografie a texty pro účel zpravodajství a prezentace města 
(Zpravodaj SOV, web města, FB stránky) 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Veřejné.  

Zákonný důvod ke zpracovávání: Veřejný zájem. 

Zákony, vyhlášky, předpisy:  
Doba uchovávání: Obecní zpravodaj, jiné tiskoviny vydávané obcí A/5 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů".  

Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.14. Agenda Spisovna 

Účel zpracování: Komplexní činnost spisovny. Zaevidování dokumentů do elektronické spisové 
služby GINIS-podatelna a výpravna. Na podatelně dochází ke zpracovávání OÚ při evidenci došlé 
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pošty. Na výpravně je výstupem seznam adres odesílané pošty, který je předáván spolu s dopisy k 
odeslání České poště. 

Kategorie subjektů údajů: Odesílatelé, žadatelé a oznamovatelé. Zaměstnanci. Orgány veřejné 
moci.  
Dokumentace a formuláře:  Nejsou 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, 
přechodné bydliště, datum narození, email, telefon. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Dle písemnosti. 
Kategorie příjemců údajů:  

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů 
Doba uchovávání: Dle skartačních znaků jednotlivých dokumentů. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Listinná podoba: Z+H, 
Směrnice "Ochrana Osobních údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 

3.15. Agenda Organizace příměstských táborů 

Účel zpracování: Přihlášky a povinná agenda pro realizaci příměstských táborů. 

Kategorie subjektů údajů: Přihlašované dítě. Zákonní zástupci. 

Dokumentace a formuláře: Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce. Potvrzení o 
postavení podpořené osoby na trhu práce vzdělávání a rekvalifikace. Prohlášení zákonného 
zástupce o bezinfekčnosti dítěte. Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce v evidenci 
ÚP. Čestné prohlášení o neprokázání vazby na trh práce u druhého rodiče Čestné prohlášení o 
neprokázání vazby na trh práce. Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce u OSVČ. 
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na příměstském táboře. Přihláška na zdravotní 
tábor a souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas s ošetřením - Plná moc. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení. Videozáznam, Fotografie. Bydliště. Datum narození. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Sociální profilace. Zdravotní profilace. 

Kategorie příjemců údajů: Lékař, Úřad práce. 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. Veřejný zájem. Souhlas. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Listinná podoba: Z+H, Směrnice "Ochrana Osobních údajů". 
Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost. 

Doba uchovávání: Koncepce, rozvoj sportu a aktivit dětí a mládeže V/5. Provozování zařízení 
sloužícím dětem a mládeži V/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru vnitřních věcí. 
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4. Odbor výstavby a životního prostředí 

4.1. Agenda Činnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Včetně poplatků 
v řízeních dle stavebního zákona. 

Účel zpracování: Ve věcech stavebního řádu se jedná o povolování staveb a jejich změn, terénních 
úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb a dohled nad dodržováním podmínek pro 
projektovou činnost a provádění staveb, obecných požadavků na výstavbu. Stavebnímu úřadu je 
dále zákonem umožněno provádět dozor – kontrolní prohlídky, vstupy na pozemky a do staveb 
jsou prováděny s důrazem na ochranu veřejných zájmů, a to dle postupů, jak ukládá stavební zákon 
č. 183/2006, ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcích vyhlášek a zákon č. 500/2004 (správní 
řád) ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad dále archivuje dokumentace staveb. Správní 
poplatky – evidence a výběr poplatků v správních řízeních dle stavebního zákona. 

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby povinné dle stavebního zákona a souvisejících předpisů 
Dokumentace a formuláře:  Žádost o povolení výjimky podle vyhl. 268. Žádost o povolení výjimky 
podle vyhl. 501. Územní řízení: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žádost o vydání 
rozhodnutí o změně využití území. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na 
území. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Žádost o vydání rozhodnutí 
o ochranném pásmu. Žádost o změnu územního rozhodnutí. Žádost o prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí. Územní souhlas: Oznámení záměru. Společné územní a stavební řízení: 
Žádost o vydání společného povolení. Žádost o prodloužení platnosti společného povolení. 
Společný územní souhlas a ohlášení stavby: Společné oznámení záměru. Stavební povolení, 
ohlášení stavby: Žádost o stavební povolení Ohlášení stavby (dle § 104 odst. 1 písm. f) až k) zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Ohlášení stavby (dle § 
104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), a podle § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu). Oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora. Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení. Žádost o 
prodloužení lhůty k dokončení stavby. Žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Žádost o 
dodatečné povolení stavby. Užívání stavby: Ohlášení dokončení stavby. Žádost o přidělení č.p., 
č.ev. Žádost o povolení předčasného užívání stavby. Žádost o povolení zkušebního provozu. Žádost 
o vydání kolaudačního souhlasu. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby pravomocně 
povolené do 31.12.2006. Oznámení změny v užívání stavby. Žádost o ověření zjednodušené 
dokumentace (pasportu) stavby. Žádost o potvrzení existence stavby. Ohlášení odstranění stavby 

Další žádosti stavebního úřadu: Žádost o vyhledání a nahlížení do spisu Zpětvzetí žádosti. 
Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu případně 
adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu. Pokud stavební záměr souvisí s 
její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li 
přiděleno, místo trvalého pobytu, popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem 
trvalého pobytu 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou 

Kategorie příjemců údajů: Žadatelé a účastníci řízení – fyzické osoby, stavebníci, vlastníci staveb 
n. zařízení n. pozemku a osoby, které prokážou právo změnit užívání stavby, projektanti, stavební 
podnikatelé, místně příslušná obec, dotčené orgány státní správy dle zvláštních předpisů 
(uvedených ve stavebním zákoně), další dotčené osoby (dle stavebního zákona, anebo správního 
řádu).  

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 
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Zákony, vyhlášky, předpisy: "183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) vč. souvisejících vyhlášek. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 360/1992 Sb., Zákon 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě. 500/2004 Sb., Správní řád. 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich. 251/2016 Sb., Zákon o některých přestupcích. 50/1976 Sb., Zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon platný do 31.12.2006).  

Doba uchovávání: Stavební povolení a další spisy včetně dokumentace, týkající se stavby 
(kolaudace, změny stavby, změny v užívání stavby, udržovací práce, odstranění stavby) V/10 - 
Skartační lhůta začíná plynout po vydání kolaudačního souhlasu. Souhlas k vydání stavebního 
povolení pro speciální stavby A/10. Rozhodování stavebních úřadů podle zvláštních předpisů V/10 
- Skartační lhůta začíná plynout po vydání kolaudačního souhlasu. Sankce podle stavebního zákona 
S/10. Ohlašování a povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací. Užívání staveb, změny v 
užívání staveb. Nařizování udržovacích prací. Nařizování nezbytných úprav. Nařizování a 
povolování odstranění stavby. Nařizování zabezpečovacích prací. Nařizování vyklizení stavby V/10 
- Skartační lhůta začíná plynout po odstranění stavby. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do el. 
spisové služby a programu VITA. 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. 

4.2. Agenda Činnosti na úseku zákona o pozemních komunikacích 

Účel zpracování: Jedná se o povolování činností na pozemních komunikacích v souvislosti s jejich 
užíváním ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Silničnímu správnímu úřadu je zákonem 
dána možnost provádět kontroly dodržování prováděných povolených činností a stavu komunikací. 
Výkon uvedených práv a povinností je prováděn zejména na základě zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. Silniční správní 
úřad vede spisovou agendu jednotlivých případů v El. evidenci: el. spisová služby, program Vita. 
Správní poplatky ve správních řízeních dle zákona o pozemních komunikacích. 
Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby povinné dle zákona o pozemních komunikacích a 
souvisejících předpisů. 

Dokumentace a formuláře:  Žádosti o povolení zvláštního užívání komunikací z důvodu: 
Audiovizuální tvorby. Pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných 
akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Provádění 
stavebních prací. Provádění stavebních prací v důsledku havárie inženýrských sítí. Přepravy zvlášť 
těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují 
míru stanovenou zvláštními předpisy. Připojování pozemních komunikací. Umístění inženýrských 
sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo 
na mostních objektech. Umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě 
nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka 
stavebních hmot nebo paliva apod.). Výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými 
pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost 
podle zvláštního právního předpisu. Výjimečného užití místní komunikace pásovými vozidly 
Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami 
nebo gumovými obručemi. Zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných 
podobných zařízení. Zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo 
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jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci. Zřizování vyhrazeného parkování. Žádosti 
o povolení obecného užívání komunikací z důvodu: Omezení obecného užívání uzavírkami a 
objížďkami. Připojování pozemních komunikací. 

Kategorie osobních údajů: Fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého 
pobytu případně adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu). Pokud stavební 
záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, 
IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu, popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s 
místem trvalého pobytu. 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Žadatelé a účastníci řízení – fyzické a právnické osoby, stavebníci, 
vlastníci staveb n. zařízení n. pozemku a osoby, které prokážou právo změnit užívání stavby, 
projektanti, stavební podnikatelé, místně příslušná obec, dotčené orgány státní správy dle 
zvláštních předpisů, další dotčené osoby (dle zákona o pozemních komunikacích, anebo správního 
řádu). 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: "13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích. 104/1997 Sb., 
Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 500/2004 Sb., Správní řád. 
Doba uchovávání: dle zákona č. 499/2004 sb., o archivnictví a spisové službě; archiválie 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do el. 
spisové služby a programu VITA). 
Zodpovědnost: Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. 

4.3. Agenda Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les 

Účel zpracování: Jedná se o povolování činností v souvislosti s ochranou přírody a krajiny, v 
převážné většině spojené s kácením dřevin rostoucích mimo les, a to jak s kácením samotným tak 
s kácením za účelem realizace stavebního záměru.  Orgán ochrany přírody a krajiny vychází z 
ustanovení zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o 
ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dle § 76 pověřený obecní úřad). Orgánu ochrany přírody 
a krajiny je zákonem dána možnost provádět kontroly dodržování prováděných povolených 
činností a stavu dřevin v okruhu věcné a místní příslušnosti. Orgán ochrany přírody a krajiny vede 
spisovou agendu jednotlivých případů. 

Kategorie subjektů údajů: Osoby povinné podle zákonů a vyhlášek. 

Dokumentace a formuláře:  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost o závazné 
stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresu pro 
doručování, e-mail, telefonní číslo. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: údaje k zastupování na základě plné moci. U fyzických 
podnikajících osob – jméno příjmení, datum narození, IČO, bydliště (sídlo), adresu pro doručování, 
e-mail, datovou schránku, telefonní číslo, údaje k zastupování na základě plné moci. 

Kategorie příjemců údajů: Žadatelé a účastníci řízení – fyzické, právnické podnikající, nebo 
právnické osoby, povinné subjekty, osoby, které na základě plné prokážou právní vztah k 
projednávané věci, místně příslušná obec, dotčené orgány státní správy, samosprávy a občanských 
sdružení.  

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. Telefon – veřejný zájem. 
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Zákony, vyhlášky, předpisy: 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny. 189/2013 Sb., 
Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. Zákon č. 
500/2004 Sb., Správní řád. 

Doba uchovávání: Kácení dřevin rostoucích mimo les S/5. 
Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Listinná podoba: Z+H, Směrnice 
"Ochrana Osobních údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. 

4.4. Agenda Odpadové hospodářství 

Účel zpracování: Jedná se o evidování smluv a soupisů sběru a využívání druhotných 
odpadových surovin. Sjednávání smluv s jednotlivými subjekty provádějícími svoz komunálního a 
objemného odpadu, zpětný odběr separovaného komunálního odpadu a druhotných surovin.  

Kategorie subjektů údajů: Osoby, které mají za povinnost platit stanovené poplatky za sběr a svoz 
odpadů a řídit se směrnicemi pro nakládání s nimi.  

Dokumentace a formuláře: Smlouvy. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresu pro 
doručování, e-mail, telefonní číslo, údaje k zastupování na základě plné moci.  
Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Finanční odbor.  Právnické osoby a povinné subjekty, osoby, které 
provádí sběr a další zpracování komunálního odpadu a druhotných surovin: TECHNICKÉ SLUŽBY 
VRBNO, EKO-KOM, SMOLO, ELEKTROWIN.  

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 
Zákony, vyhlášky, předpisy: 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). Obecně závazná 
vyhláška města Vrbna OZV č. 6/2021. 

Doba uchovávání: Správní řízení návrhová - souhlasy k nakládání s odpady S/5 - skartační lhůta 
začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po skončení platnosti. Správní řízení z úřední 
povinnosti (sankce, nápravná opatření, nařízení odstranění odpadu, zákaz činnosti) V/5. Evidence 
odpadů a zařízení (původci, oprávněné osoby, dopravní firmy) A/5.  

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Listinná podoba: Z+H, Směrnice 
"Ochrana Osobních údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. 

4.5. Agenda Přidělování čísel popisných a evidenčních, zápis ulic. 

Účel zpracování: Jedná se o přidělování čísel popisných a čísel evidenčních na základě výzev 
stavebního úřadu. Tyto zápisy jsou evidovány ve statistickém formuláři 2-12 a 7-99 a v evidenci 
RUIAN pro Český statistický úřad. Přidělování uvedených čísel se provádí na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a 
ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o 
náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech 
potřebných k přidělení čísel. Povinnost dodržování podmínek umisťování čísel popisných a 
evidenčních na budovách a objektech je daná zákonem. Město vede seznamy uvedených čísel a 
archivují projektové dokumentace k jednotlivým objektům.  El. evidence: aplikace VITA. Editace ve 
veřejných registrech: RUIAN a DANTE web.                                                                             

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby. 
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Dokumentace a formuláře: Žádost o přidělení čísla popisného (vyhláška). Žádost o dokončení 
stavby. Evidence čísel popisných v tabulce. 

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresu pro 
doručování, e-mail, telefonní číslo, údaje k zastupování na základě plné moci. U fyzických 
podnikajících osob – jméno příjmení, datum narození, IČO, bydliště (sídlo), adresu pro doručování, 
e-mail, datovou schránku, telefonní číslo, údaje k zastupování na základě plné moci.  

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou.  

Kategorie příjemců údajů: Žadatelé, katastrální úřad 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 128/2000 Sb., Zákon o obcích. 326/2000 Sb., Vyhláška o způsobu 
označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k 
označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení 
čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel. 

Doba uchovávání: dle zákona č. 499/2004 sb., o archivnictví a spisové službě; archiválie 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. 

4.6. Agenda Přestupky na úseku stavebního řádu, silničního hospodářství a ochrany přírody 
a krajiny (pověřený úřad). 

Účel zpracování: Ve věcech stavebního řádu, silničního hospodářství a ochraně přírody je odbor 
VaŽP povinen řešit přestupky proti zákonům. Údaje k úhradám předávány na Finanční odbor. El. 
evidence: aplikace VITA.  

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby, fyzické podnikající osoby. 

Dokumentace a formuláře:  Dokumentace přestupkové řízení. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, trvalé bydliště, 
e-mail, telefon, datová schránka, doručovací adresa, zaměstnavatel, omezení způsobilosti, údaje o 
opatrovníkovi, údaje o zákonných zástupcích, spis přestupku, údaje o zákonných zástupcích, 

Zvláštní kategorie osobních údajů: zaměstnavatel, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi. 

Kategorie příjemců údajů: Účastníci řízení – fyzické nebo právnické osoby, stavebníci, vlastníci 
staveb, stavební podnikatelé, stavbyvedoucí. Finanční odbor MěÚ. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) vč. souvisejících prováděcích vyhlášek 500/2006 Sb., Zákon o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění vyhlášek č. 458/2012 Sb. a č. 13/2018 Sb. 500/2004 Sb., Správní řád. 250/2016 Sb., Zákon o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 251/2016 Sb., Zákon o některých přestupcích. 40/2009 
Sb., Trestní zákoník. 128/2000 Sb., Zákon o obcích. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 312/1995 Sb. 
Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení. 200/1990 Sb., Zákon o 
přestupcích (spáchaných do 30.05.2017) 

Doba uchovávání: Rozhodnutí o přestupcích podle zákona o ochraně přírody a krajiny V/5. 
Evidence přestupků A/5. Konkrétní případy V/5. 
Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost. 



Příloha č. 3 Směrnice pro ochranu osobních údajů 
 

© EDUM.EU s.r.o, vytvořeno pro použití Město Vrbno pod Pradědem – chráněno prvkem Steganografie 
22/31 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. 

4.7. Agenda Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím - ve 
věcech agendy odboru Výstavby a životního prostředí. 

Účel zpracování: Ve věcech stavebního řádu a ochrany životního prostředí a silničního 
hospodářství jsou poskytovány žadatelům informace podle zákona 106/1999 Sb. pouze v tom 
případě, že se žadatel domáhá poskytnutí informace s odkazem na výše uvedený zákon. Přitom 
povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 
nových informací. 
Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby 

Dokumentace a formuláře:   

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje (žadatele): jméno a příjmení, datum narození, 
trvalý pobyt případně adresa pro doručování. 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Město Vrbno a pověření zaměstnanci.  

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. Anonymizace nesouvisejících osobních 
údajů u osob, kterých se dotaz netýká. 
Zákony, vyhlášky, předpisy: 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím 

Doba uchovávání:  Poskytování informací ze zákona (zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím) S / 5. Vyhodnocení A/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Listinná poZ+H, Směrnice 
"Ochrana Osobních údajů" 

Zodpovědnost: Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. 

5. Vedení města a tajemník 

5.1. Agenda Oznámení o střetu zájmů a žádosti o nahlížení do registru, pořizování výpisů a 
opisů. 

Účel zpracování: Podání dle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Oznámení podáno fyzicky, 
zveřejněno pod heslem na webových stránkách k možnému nahlédnutí komukoliv. Správcem 
registru oznámení je Ministerstvo spravedlnosti. Od 1.9.2017 je podpůrným orgánem tajemník 
MÚ, který zapisuje do "Centrálního registru oznámení" veřejné funkcionáře vykonávající funkci v 
oboru jeho působnosti a přijímá žádosti o nahlížení do oznámení podaných do 31.8.2017. 

Kategorie subjektů údajů: Žadatelé. 

Dokumentace a formuláře:  Jde to přes centrální registr. Tajemník má přístup. Jen oznamovací 
dopisy vede tajemník. 

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje dle žádosti. 

Kategorie příjemců údajů: Město Vrbno a pověření zaměstnanci. Subjekty dle § 13 zákona 
159/2006 Sb. (žadatelé). 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů. 

Doba uchovávání: Dle skartačního řádu S5. 
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Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Z+H, Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů" 

Zodpovědnost: Tajemník. 

5.2. Agenda Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Účel zpracování: Povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti Města Vrbno pod 
Pradědem, a to na základě podané žádosti. Informace k žádosti dostupné na: 
https://www.vrbnopp.cz/cs/neautorizovane-clanky/standard-isvs/10-prijem-zadosti-a-dalsich-
podani.html  
Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby. 

Dokumentace a formuláře:  Žádost žadatele o informace. Poskytnuté informace. 

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje (žadatele): jméno a příjmení, datum narození, 
trvalý pobyt případně adresa pro doručování. Osobní údaje uvedené v poskytnutých informacích. 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Dle poskytnutých informací. 

Kategorie příjemců údajů: Město Vrbno a pověření zaměstnanci. Žadatelé. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. Anonymizace dle situace. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím 
Doba uchovávání: Dle skartačního řádu S5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Z+H, Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů" 

Zodpovědnost: Tajemník. 

5.3. Agenda Evidence členů zastupitelstva, výborů a komisí. 

Účel zpracování: Evidence osobních údajů pro potřebu vedení agendy zastupitelstva, výborů a 
komisí. 

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby. 

Dokumentace a formuláře: Souhlasy. Interní personální a mzdová evidence.  
Kategorie osobních údajů: Identifikační a komunikační údaje: jméno a příjmení, bydliště, telefon, 
e-mail, účet. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Zodpovědní zaměstnanci úřadu. Veřejnost v rozsahu umožněném 
zákonem. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost.  

Zákony, vyhlášky, předpisy: 128/2000 Sb., zákon o obcích. Interní předpis "Bezpečnostní politika a 
bezpečnostní dokumentace Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice 
Ochrana osobních údajů". Interní předpis" Spisový a skartační řád".                                                                                                                                                       

Doba uchovávání: Dle skartačního řádu A10. 

Použité SW aplikace: SW pro mzdovou a personální evidenci. 

Zodpovědnost: Tajemník. 

5.4. Agenda Jednání Rady, výborů a komisí města a zastupitelstva města – záznamy. 

Účel zpracování: Příprava podkladů k projednání. Zveřejnění Usnesení a Záznamů pro veřejnost. 

Kategorie subjektů údajů: Fyzické osoby. 

https://www.vrbnopp.cz/cs/neautorizovane-clanky/standard-isvs/10-prijem-zadosti-a-dalsich-podani.html
https://www.vrbnopp.cz/cs/neautorizovane-clanky/standard-isvs/10-prijem-zadosti-a-dalsich-podani.html
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Dokumentace a formuláře: Zápisy z jednání. Zveřejnění na webových stránkách města 
v anonymizované podobě. 

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje: jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mail. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Dle projednávaných bodů zastupitelstva. 
Kategorie příjemců údajů: Rada města. Zastupitelstvo města. Zodpovědní zaměstnanci úřadu. 
Veřejnost po anonymizaci. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Textové záznamy - právní povinnost. Audio a videozáznam – 
veřejný zájem po anonymizaci údajů. 
Zákony, vyhlášky, předpisy: 128/2000 Sb., zákon o obcích. Interní předpis "Bezpečnostní politika a 
bezpečnostní dokumentace Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice 
Ochrana osobních údajů". Interní předpis" Spisový a skartační řád".                                                                                                                                                       

Doba uchovávání: Dle skartačního řádu. Zveřejnění audio a videozáznamů 3 roky. Textové 
záznamy dle zákona A10. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: SW pro hlasování a vedená jednání 
zastupitelstva.  

Zodpovědnost: Tajemník. 

5.5. Agenda Stížnosti. 

Účel zpracování: Povinnost na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu. Stížnost je přes podatelnu zaevidována a předána na odbor vnitřních věcí pověřený 
pracovník – evidence stížností), po zaevidování je předána na kompetentnímu zaměstnanci k 
vyřízení. Po vyřízení uloženo v elektronické spisové službě + předáno papírově na evidenci stížností.  
Kategorie subjektů údajů: Stěžovatelé fyzické osoby. 

Dokumentace a formuláře: Dle žadatele. Evidence je na odb. vnitřních věcí. 

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 
Kategorie příjemců údajů: Město Vrbno a pověření zaměstnanci. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: "128/2000 Sb., zákon o obcích, 500/2004 Sb., správní řád". 

Doba uchovávání: Stížnosti, podněty a oznámení občanů S5. 
Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Listinná podoba: Z+H, Směrnice 
"Ochrana Osobních údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost". 

Zodpovědnost: Tajemník. Vedoucí odborů. Pracovník zpracovávající podání. 

5.6. Agenda Personální agenda zaměstnanců. 

Účel zpracování: Vedení personální agendy. Osobní spisy zaměstnanců v listinné podobě a 
elektronické podobě (Word, Excel), obsah dle Zákoníku práce včetně platového zařazení 
zaměstnanců, sjednání mzdy (platový výměr součástí osobního spisu).   

Kategorie subjektů údajů: Zaměstnanci. 
Dokumentace a formuláře: Dotazník zaměstnance. Přejímá se z výběrového řízení. Přehled 
zaměstnání. Vedeno v SW VEMA. Na finančním dotazník pro mzdy. 

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje. Jméno a příjmení, titul, datum narození, číslo OP, 
trvalé bydliště, doručovací adresa, telefon, email, číslo účtu. 
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Zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje doložené k výběrovému řízení před uzavřením 
pracovního poměru nebo jmenováním. 

Kategorie příjemců údajů: Tajemník. Oprávněni zaměstnanci správce. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 
Zákony, vyhlášky, předpisy: 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 341/2017 Sb., - NV o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Interní předpis ""Bezpečnostní politika a 
bezpečnostní dokumentace Městského úřadu Vrbno pod Pradědem"". Interní předpis ""Směrnice 
Ochrana osobních údajů"". Interní předpis"" Spisový a skartační řád""." 
Doba uchovávání: Osobní spisy (zejména: pracovní smlouva, funkční zařazení, jmenování, platový 
výměr, osobní dotazník, doklady o školení a zdravotní způsobilosti, pracovní hodnocení, pracovní 
náplň, propouštěcí listy, uvolnění do veřejných funkcí) - S/30. Pracovní doba (pracovní volno, úlevy 
v práci, práce přesčas, docházka) - S/5. Vedlejší činnost - dohody o pracovní činnosti S/10. Vedlejší 
činnost - dohody o provedení práce S/5. Náhrada škody S/5. Nemocenské a sociální zabezpečení 
pracovníků, registr pojištěnců S/10. Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S/10. Výběrová řízení na 
obsazení pracovních míst S/5. Žádosti o zaměstnání S/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Listinná podoba: Z+H, Směrnice 
"Ochrana Osobních údajů". El. Evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management 
přístupů do PC sítě) 

Zodpovědnost: Tajemník 

5.7. Agenda Výběrová řízení - úředník 

Účel zpracování: Před uzavřením pracovního poměru nebo jmenováním je povinnosti dle zákona 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů provést 
výběr uchazečů veřejnou výzvou nebo výběrovým řízením. S údaji je seznámena výběrová komise, 
u neúspěšných uchazečů se veškerá dokumentace mimo přihlášky vrací. 

Kategorie subjektů údajů: Uchazeči o zaměstnání. 
Dokumentace a formuláře:  Životopis. 

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, státní 
příslušnost, trvalý pobyt, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje vyjmenované v zákoně 312/2002 Sb.  
Kategorie příjemců údajů: Tajemník, výběrová komise. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 312/2002 Sb., zákon o úřednících. Zákoník práce. 

Doba uchovávání: Dle skartačního řádu S5. 
Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů"; El. Evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do PC sítě) 

Zodpovědnost: Tajemník. 

5.8. Agenda Výběrová řízení – neúředník evidence žádostí o zaměstnání. 

Účel zpracování: Před uzavřením pracovního poměru nebo jmenováním je povinnosti provést 
výběr uchazečů veřejnou výzvou nebo výběrovým řízením. S údaji je seznámena výběrová komise, 
u neúspěšných uchazečů se veškerá dokumentace mimo přihlášky vrací. 

Kategorie subjektů údajů: Uchazeči o zaměstnání.  
Dokumentace a formuláře: Uchazečem dodané dokumenty. Žádosti o zaměstnání. 
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Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu u cizího státního 
občana, kontaktní adresu, telefon a e-mail, Dosažené vzdělání. Bezúhonnost. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou.  
Kategorie příjemců údajů: Tajemník, výběrová komise. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Zákoník práce. 

Doba uchovávání: Dle skartačního řádu. Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S/5. Žádosti 
o zaměstnání S/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů"; El. Evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do PC sítě). 

Zodpovědnost: Tajemník. 

5.9. Agenda Mobilní rozhlas 

Účel zpracování: Zasílání důležité krizové zprávy formou SMS nebo rozšířených zpráv okamžitě do 
svého telefonu. Další informace, jako jsou například pozvánky na akce, novinky nebo newsletter 
na email. 
Kategorie subjektů údajů: Občané. 

Dokumentace a formuláře: Webový formulář. 

Kategorie osobních údajů: Telefon. Email. 

Zvláštní kategorie osobních údajů:  Nejsou 

Kategorie příjemců údajů: Zpracovatel osobních údajů. Munipolis s.r.o. 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Souhlas. V krizových situacích životně důležitý zájem. 

Zákony, vyhlášky, předpisy:  

Doba uchovávání: Dle skartačního řádu. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů"; El. evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (management přístupů do PC sítě). 

Zodpovědnost: Tajemník. 

5.10. Agenda Vzdělávání 

Účel zpracování: Evidence a poskytování osobních údajů pro potřeby osvědčení o vzdělávání 
zaměstnanců. Na základě povinnosti ze zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů.  

Kategorie subjektů údajů: Zaměstnanci. 

Dokumentace a formuláře:  Seznam účastníků školení. Vystavené osvědčení. 
Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum a místo narození. 

Zvláštní kategorie osobních údajů:  

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci. Akreditované instituce pro vzdělávání. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 
Zákony, vyhlášky, předpisy: 312/2002 Sb., zákon o úřednících. 

Doba uchovávání: Dle skartačního řádu. Kvalifikace a vzdělávání A/10, Podklady pro vzdělávání 
(hmotné zajištění školení, kurzů) S/5, 117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S/5. 
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Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost" (administrace-tajemník, 
zaměstnanci-nahlížení). 

Zodpovědnost: Tajemník. 

5.11. Agenda BOZP a Závodní lékařská péče a bezinfekčnost. 

Účel zpracování: Zákonná školení a evidence knih v souvislosti s BOZP, zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Závodní lékařská péče - evidence 
periodických prohlídek.   Evidence pracovních úrazů. Bezinfekčnost – v případě zákonem 
stanovené evidence. 

Kategorie subjektů údajů: Zaměstnanci. 

Dokumentace a formuláře: Kniha pracovních úrazů evidence úrazů. Evidenční listy v případě  

Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt. 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje o úrazech. Stav infekčnosti. 

Kategorie příjemců údajů: Tajemník. Vedoucí odborů. Pracovníci odboru vnitřních věcí.  

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: 262/2006 Sb., Zákoník práce. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně. 
373/2011 Sb., - Zákon o specifických zdravot. Službách. 79/2013 Sb., - Vyhl. o provedení některých 
ust. zákona č. 373/2011 Sb. 

Doba uchovávání: Dokumentace BOZP S/5. Školení a odborná příprava pracovníků o požární 
ochraně S/5. Prevence požární ochrany S/5. Bezpečnostní a jiná opatření S/5. Lékařské prohlídky 
S/5. Ostatní (péče o pracovníky) S/5. Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S/5. 
Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Směrnice "Ochrana Osobních 
údajů". Elektronická evidence: Směrnice "Informační bezpečnost"  

Zodpovědnost: Tajemník. 

5.12. Agenda Kamerové systémy. 

Účel zpracování: Zajištění bezpečnosti, ochrana majetku a osob. Zákon 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích. Kamerový systém je rozdělen do tří částí (MÚ, Smuteční síň, veřejné 
prostory). Rozdělení je popsáno ve Směrnici o provozu kamerového systému. 

https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace.html  
Kategorie subjektů údajů: Zaměstnanci a Veřejnost. 

Dokumentace a formuláře: Předávací protokol PČR. 

Kategorie osobních údajů: Videozáznam osob bez rozlišení obličejů. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 
Kategorie příjemců údajů: Město Vrbno a pověření zaměstnanci. PČR. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Oprávněný zájem (Kamerové systémy pro zvýšení bezpečnosti). 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Interní předpis "Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace 
Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice Ochrana osobních údajů". 
Interní předpis" Spisový a skartační řád". Interní předpis "Směrnice pro provoz kamerových 
systémů".  

Doba uchovávání: 10 dnů. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry, zpracovatelé:  

https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace.html
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Zodpovědnost: Tajemník. Koordinátor pohřebních činností. 

5.13. Agenda Žádosti dle platného zákona o ochraně osobních údajů. 

Účel zpracování: Zajištění a evidence odpovědí a výpisů na žádosti dle platné legislativy o 
ochraně osobních údajů. 
Kategorie subjektů údajů: Osobní údaje žadatele dle žádosti. 

Dokumentace a formuláře: Výpisy a odpovědi na žádost. 

Kategorie osobních údajů: Videozáznam osob bez rozlišení obličejů. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Dle žádosti. 
Kategorie příjemců údajů: Nejsou. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Interní předpis 
"Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". 
Interní předpis "Směrnice Ochrana osobních údajů". Interní předpis" Spisový a skartační řád". 

Doba uchovávání: Záznamy o činnostech zpracování S/3. Žádosti dle platného zákona o ochraně 
osobních údajů Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po skončení 
platnosti. 
Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Spolupráce s případnými 
zpracovateli dle předmětných osobních údajů. 

Zodpovědnost: Tajemník. 

5.14. Agenda Řízení bezpečnosti informačních aktiv správce a cookies 

Účel zpracování: Zpracování nepracovních informačních logů pro potřeby správy informačních 
technologií správce a jejich zabezpečení včetně provozu webových stránek. 

Kategorie subjektů údajů: Zaměstnanci správce, Veřejnost. 

Dokumentace a formuláře: Webové stránky města. IT prostředí ve správě města. 

Kategorie osobních údajů: Informační logy v systémech IT a cookies. 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci správce. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Oprávněný zájem.  

Zákony, vyhlášky, předpisy: Interní předpis "Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace 
Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice Ochrana osobních údajů". 
Interní předpis" Spisový a skartační řád". 

Doba uchovávání: Informační logy 1 rok. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé:  
Zodpovědnost: Tajemník. 

5.15. Agenda Využití emailu a telefonu pro efektivnější komunikaci 

Účel zpracování: Zpracování emailu a telefonního kontaktu pro potřebu efektivnější komunikace 
pracovníků úřadu při zpracovávání podaných žádostí a formulářů při řešení různých životních 
situacích.  

Kategorie subjektů údajů: Žadatele, účastnící řízení. 

Dokumentace a formuláře: Dle životní situace. 
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Kategorie osobních údajů: Informační logy v systémech IT a cookies. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci správce. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Veřejný zájem.  
Zákony, vyhlášky, předpisy: Interní předpis "Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace 
Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice Ochrana osobních údajů". 
Interní předpis" Spisový a skartační řád". 

Doba uchovávání: Dle příslušné dokumentace a skartačního řádu. 
Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé:  

Zodpovědnost: Tajemník. Vedoucí odborů. 

5.16. Agenda Hlášení závad. 

Účel zpracování: Hlášení závad na majetku ve správě města. Doplnit info ke GDPR na webu. 
Kategorie subjektů údajů: Občané. 

Dokumentace a formuláře:  Webový formulář. https://www.vrbnopp.cz/cs/technicka-
neautorizovat/titulka-bannery-servis-obcanum/hlaseni-zavad.html  

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, email telefon. GPS Poloha. 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci správce 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Veřejný zájem. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Interní předpis "Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace 
Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice Ochrana osobních údajů". 
Interní předpis" Spisový a skartační řád". 

Doba uchovávání: Po dobu vyřešení požadavku a následně jako stížnosti, podněty a oznámení 
občanů S/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: ASI informační technologie s.r.o. 
Zodpovědnost: Tajemník. 

5.17. Agenda Napište nám. 

Účel zpracování: Řešení dotazů občanů. https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/mestsky-
urad/e-sluzby-uradu/napiste-nam.html   
Kategorie subjektů údajů: Občané. 

Dokumentace a formuláře: Webový formulář. 

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení email. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 
Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci správce 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Veřejný zájem. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Interní předpis "Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace 
Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice Ochrana osobních údajů". 
Interní předpis" Spisový a skartační řád". 

Doba uchovávání: Po dobu řešení požadavku. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Webové stránky města. 

https://www.vrbnopp.cz/cs/technicka-neautorizovat/titulka-bannery-servis-obcanum/hlaseni-zavad.html
https://www.vrbnopp.cz/cs/technicka-neautorizovat/titulka-bannery-servis-obcanum/hlaseni-zavad.html
https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/mestsky-urad/e-sluzby-uradu/napiste-nam.html
https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/mestsky-urad/e-sluzby-uradu/napiste-nam.html
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Zodpovědnost: Tajemník. 

5.18. Agenda GPS ve služebních autech. 

Účel zpracování: Jsou zpracovávány lokační údaje řidiče – zaměstnance nebo zastupitele obce za 
účelem vedení podkladů pro vyúčtování cestovních příkazů a účetních podkladů. 
Kategorie subjektů údajů: Uživatelé služebních aut. 

Dokumentace a formuláře: Vyúčtování cestovních příkazů. 

Kategorie osobních údajů: GPS lokace ve spojení s uživatelem služebního auta. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou.  
Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci správce. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Oprávněný zájem (GPS ve sdílených autech). 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Interní předpis "Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace 
Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice Ochrana osobních údajů". 
Interní předpis" Spisový a skartační řád". 

Doba uchovávání: Ostatní účetní dokumenty S/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: Data jsou zpracovávána v aplikaci 
Autopark společnosti T-Mobile.  
Zodpovědnost: Tajemník 

6. Pohřební činnost a správa pohřebiště. 

6.1. Agenda Poskytování pohřebních služeb. 

Účel zpracování: Poskytování pohřebních služeb a souvisejících služeb formou objednávky. 
Kategorie subjektů údajů: Objednavatel. Účastnící pohřbu. 

Dokumentace a formuláře: Objednávka, videozáznam, fotografie. 

Kategorie osobních údajů: Objednavatel: Jméno, příjmení, datum narození, vztah k zemřelému, 
adresa trvalého bydliště. Fotografie, videozáznam. 
Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou.  

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci úřadu. Poskytovatel služeb. Pohřební ústav 
Františka Krejčího s.r.o. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Příprava a plnění smlouvy. Souhlas s pořízením fotografií, 
videozáznamu, umístěním online přenosu a videozáznamu na  

Zákony, vyhlášky, předpisy: Interní předpis "Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace 
Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice Ochrana osobních údajů". 
Interní předpis" Spisový a skartační řád". 

Doba uchovávání: Účetní podklady 5 let. 
Použité SW aplikace: GINIS.  

Zodpovědnost: Koordinátor pohřebních služeb. 

6.2. Realizace sociálních pohřbů. 

Účel zpracování: Zajištění sociálního pohřbu na náklady obce. 
Kategorie subjektů údajů: Objednavatel. Účastnící pohřbu. 

Dokumentace a formuláře: Objednávka. 
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Kategorie osobních údajů: Fyzické osoby a Fyzické osoby zastupující právnické osoby v rámci 
uvedené v objednávce. 

Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou.  

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci úřadu. Koordinátor pohřebních činností. 
Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost Příprava a plnění smlouvy. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Objednávka města je v souladu s ustanovením § 5 odst.1 a 2 zákona 
č. 256/2001 Sb., zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů a vyhlášky 277 ze dne 23. 
srpna 2017 o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Interní předpis "Bezpečnostní politika 
a bezpečnostní dokumentace Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice 
Ochrana osobních údajů". Interní předpis" Spisový a skartační řád". 

Doba uchovávání: Účetní podklady 5 let. Pohřebnictví, sociální pohřby V/10, 

Použité SW aplikace: GINIS.  
Zodpovědnost: Koordinátor pohřebních služeb. 

6.3. Správa veřejného pohřebiště a pronájem hrobových míst. 

Účel zpracování: Pronájem hrobových míst a vedení související evidence. Zveřejňování výzvy 
k uzavření nájmu na místech obvyklých.  
Kategorie subjektů údajů: Nájemce hrobového místa. 

Dokumentace a formuláře:  Smlouva o nájmu hrobového místa, Evidence související s 
provozováním veřejného pohřebiště.  

Kategorie osobních údajů: Jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození 
nájemce hrobového místa.  
Zvláštní kategorie osobních údajů: Nejsou. 

Kategorie příjemců údajů: Pověření zaměstnanci správce. Koordinátor pohřebních činností. 

Zákonný důvod ke zpracovávání: Právní povinnost. Email a telefon – příprava a plnění smlouvy. 

Zákony, vyhlášky, předpisy: Zákon č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů. 89/2012 – Občanský zákoník. Interní předpis "Bezpečnostní politika a bezpečnostní 
dokumentace Městského úřadu Vrbno pod Pradědem". Interní předpis "Směrnice Ochrana 
osobních údajů". Interní předpis" Spisový a skartační řád". 

Doba uchovávání: Pohřebnictví, sociální pohřby V/10, Evidence hrobů A/5, Evidence válečných 
hrobů a pietní místa A/5. 

Použité SW aplikace. Externí a Interní registry. Zpracovatelé: GINIS. 

Zodpovědnost: Koordinátor pohřebních služeb. 
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