
Záznam o činnostech 
zpracování

Evidence obyvatel (Registr 
obyvatel) Volby

Informace podle zákona 106/1999 
Sb. Poplatky Vedení kroniky Účetnictví Zaměstnanecká agenda Hasiči Czech Point Spisová služby Kácení stromů Posudky Pronájem obecních prostor

Stavební dokumentace (projektová 
dokumentace)

Jméno a kontaktní údaje správce

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Obec Neděliště                         
Josefa Česáka 30
50312 NEDĚLIŠTĚ  

Jméno a kontaktní údaje pověřence Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar Zdeněk Kašpar

Účel zpracování

111/2009 Sb., - Zákon o základních 
registrech,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci 
obyvatel,
296/2004 Sb., - Vyhláška, kterou se 
provádí zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních 
poplatcích,
561/2004 Sb., - Školský zákon,

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,
1/1993 Sb., - Ústava České 
republiky,
2/1993 Sb., - Listina základních práv 
a svobod,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Poskytování informací občanům - 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím

Placení poplatků - 565/1990 Sb., - 
Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád, 
634/2004 Sb., - Zákon o správních 
poplatcích, 
128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon Vedení obecní kroniky - 132/2006 

Sb., - Zákon o kronikách obcí

Vedení účetnictví - 128/2000 Sb., - 
Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z 
přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o 
rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR 
a jejím vystupování v právních 
vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o 
požadavcích na schvalování 
účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek,

Plnění právní povinnosti - 262/2006 
Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o 
zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci 
práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících 
územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o 
platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o 
katalogu prací ve veřejných službách 
a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z 
příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o 
nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, 
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém 
pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o 
odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na 

Plnění právní povinnosti - Zákon č. 
133/1985 Sb. - o požární ochraně a 
související předpisy

Plnění právní povinnosti - 128/2000 
Sb., - Zákon o obcích,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu 
pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel a o 
změnách některých zákonů, 
500/2004 Sb., - správní řád,
269/1994 Sb., - Zákon o Rejstříku 
trestů,
256/2013 Sb., - Zákon o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon),
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů (zákon o 
evidenci obyvatel),
300/2008 Sb. - Zákon o 
elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů,
365/2000 Sb. - Zákon o informačních 
systémech veřejné správy,
364/2009 Sb. - Vyhláška o 
kontaktních místech veřejné správy,
193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení 
podrobností provádění autorizované 
konverze dokumentů

Plnění práví povinnosti - 499/2004 
Sb., - Zákon o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů

Plnění právní povinnosti - 114/1992 
Sb., - Zákon o ochraně přírody a 
krajiny,
Vyhláška č. 175/2006, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona 
o ochraně přírody a krajiny,

Plnění právní povinnosti - Zákon č. 
99/1963 Sb.
Občanský soudní řád

Plnění právní povinnosti - 128/2000 
Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví

Plnění právní povinnosti - 183/2006 
Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních 
poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních 
registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,

Popis kategorií subjektů údajů

Občan - přenesená působnost, 
kategorie zvláště zranitelných 
subjektů údajů (nezletilý)

Občan - přenesená působnost, 
veřejnost

Občan - samostatná působnost, 
veřejnost Občan - samostatná působnost Občan, veřejnost Zaměstnanec, dodavatel Zaměstnanec Hasič Veřejnost Veřejnost

Občan - samostatná působnost,  
žadatel

Občan - přenesená působnost, 
posuzovaná osoba Obchodní společnost, OSVČ Investora, projektanta

Popis kategorií osobních údajů

Jméno příjmení, rodné číslo, 
bydliště, datová schránka, místo 
narození, čísla a druhy elektronicky 
čitelných údajů, omezení 
způsobilosti, údaje o opatrovníkovi

Jméno příjmení, datum narození, 
rodné číslo, státní příslušnost, 
omezení způsobilosti, údaje o 
opatrovníkovi

Jméno příjmení, bydliště, datová 
schránka, email Jméno a příjmení, adresa Jméno příjmení, bydliště 

Jméno příjmení, adresy, datum 
narození, rodné číslo 

Jméno příjmení, adresa, datum 
narození, rodné číslo, zdravotní 
pojištovna 

Jméno příjmení, datum narození, 
adresa, kontatní údaje

Jméno příjmení, datum narození, 
rodné číslo, adresa, číslo OP

Jméno a příjmení, adresa, datum 
narození Jméno příjmení, bydliště

Jméno příjmení, bydliště, datum 
narození, rodné číslo, jméno 
nezletilých (datum narození) Jméno přijmení, adresa, IČO Jméno příjmení, adresa

Popis zvláštní kategorií osobních 
údajů NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ NERELEVANTNÍ
Kategorie příjmců, kterým byly 
nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu Oprávěné osoby obecního úřadu
Informace o předání osobních 
údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Evidence se archivuje a skartuje dle 
schváleného archivačního a 
skartačního řádu

Obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření uvedených v čl. 32 odstv. 
1

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob

Technická a organizační opatření 
jsou zajištěna  s přihlédnutím ke 
stavu techniky, nákladům na 
provedení, povaze, rozshau, 
kontextu a účelu zpracování i k 
rizkům pro práva a svobody 
fyzických osob


