
Interní

Obchodní jméno / jméno a příjmení
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliště / sídlo PSČ Obec Stát e-mail/tel. kontakt

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem Česká republika dpo@mudk.cz
- - - - - - -

IOSEC, s.r.o. 45 447 438 Klincová 37/B 821 08 Bratislava Slovenská republika dpo@iosec.eu

P. č. odbor Účel zpracovávání
Právní základ zpracovatelské činnosti

Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů
Lhůta na 

výmaz OÚ
Katogorie příjemců

Označení třetí 

země nebo 

mezinárodní 

organizace

Bezpečnostní opatření 

(technické a organizační)

1 SPOL
MATERIÁLY SOUVISEJÍCÍMI S 

RM A ZM

Materiály související se schůzemi RM a zasedáními ZM zpracovávané v 

souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

osoby bez vztahu ke správci

zaměstnanci města

členové ZM

zaměstnanci příspěvkových 

organizací zřízených městem

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, kontaktní 

spojení, dle SSŘ

obyvatelé města přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

2 SPOL VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Výběrová řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

uchazeči adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu 

nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, IČ

další údaje: bankovní spojení
dle SSŘ

RM, ZM

uchazeči

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

3 SPOL
OBEJDNÁVKA, LIMITOVANÝ 

PŘÍSLIB

Objednávky a limitované přísliby zaměstnanci města jméno a příjmení,  adresa trvalého pobytu, název organizace, IČO, 

sídlo firmy, bankovní spojení,                                            dle SSŘ
dle potřeby přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

4 SPOL SMLOUVY
Smlouvy - zpracování, příprava, podklady žadatelé adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování , název a sídlo 

firmy, bankovní účet, IČO, DIČ                                                

dle SSŘ
druhá smluvní strana přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

5 SPOL BĚŽNÁ KORESPONDENCE
Běžná korespondence občané a žadatelé adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování , název a sídlo 

firmy, IČO, DIČ                                                

5 let
občané a žadatelé přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

6 SPOL DOCHÁZKA
Docházkový systém zaměstnanci adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, fotografie

dle SSŘ
přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

7
KTÚ 

PAM
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

Výběrová řízení na zaměstnance MěÚ v souladu se:

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

uchazeči 

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo 

narození, adresa místa trvalého bydliště (korespondenční adresa), 

státní příslušnost

popisné údaje: číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k 

pobytu, jde-li o cizího státního přísl.), výpis z Rejstříku trestů, 

životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, lustrační 

osvědčení (pouze pro vedoucí funkce)                                               

5 let

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

8
KTÚ 

PAM

PRACOVNĚ PRÁVNÍ A MZDOVÉ 

ZÁLEŽITOSTI

Pracovně právní a mzdové záležitosti v souladu se:

- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

- NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě 

- NV č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev

- zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

- zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláškou Ministerstva vnitra č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti 

vzdělání úředníků územních samosprávných celků 

- vyhláškou Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

- zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

- zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti 

- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

- zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

- zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

- zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

- zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

- zákonem č. 125/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky a sazby zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání

zaměstnanci, manželé nebo 

manželky zaměstnance, 

vyživované děti zaměstnanců, 

rodiče vyživovaných dětí 

zaměstnanců, blízké osoby, 

zaměstnanci na dohody, uvolnění 

a neuvolnění členové ZM, 

praktikanti

jméno a příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, adresa 

trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, rodné 

číslo, číslo občanského průkazu, zdravotní pojišťovna, údaje 

uvedené v Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustrační 

osvědčení                                             

10-50 let

orgány finanční a sociální správy 

a jiné subjekty v případech, kdy 

tak ukládá zvláštní zákon

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

- Politika IT bezpečnosti

- Politika kontroly přístupu

- Zabezpečení přístupu 

pomocí přihlašovacího 

jména a hesla

- firewall

- antivirová ochrana PC

- poučení oprávněné osoby

9
KTÚ 

PAM
VZDĚLÁVÁNÍ  ZAMĚSTNANCŮ

Zajišťování vzdělávání úředníků podle:

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zaměstnanci města - úředníci a 

neúředníci MěÚ

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum a místo 

narození, adresa místa trvalého pobytu, pracovní zařazení                                                 
5 let vzdělávací instituce, MV ČR

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

10
KTÚ 

PAM
PRAXE STUDENTŮ

Praxe studentů - smluvní vztah se školou (dohoda o provedení odborné 

praxe) podle:

- zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v 

souladu se  

-zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, resp. 

-zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

studenti

identifikační údaje: jméno, příjmení, IČ školy

10 let

škola

personální agentura (je-li 

zprostředkovatelem praxe)

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

pověřenec

*správce vypíše políčka, které jsou relevantní, např. pokud nemá určenou odpovědnou osobu záznam nebude takové informace obsahovat

Záznam o zpracovatelských činnostech správce

Identifikační a kontaktní údaje*

správce
společný správce

mailto:dpo@mudk.cz
mailto:dpo@iosec.eu
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12
KTÚ 

PAM

Adresář členů Zastupitelstva a 

komisí města Dvůr Králové nad 

Labem

osobní dotazníky členů ZM
členové ZM

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresy, 

telefonní číslo, e-mailová adresa

citlivé údaje: politické postoje (politická příslušnost)                                               

pod dobu 

výkonu funkce 

ZM

- přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

13
KTÚ 

PAM

VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH 

PŘÍLEŽITOSTÍ V RÁMCI VPP A 

POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU

Vytváření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku. 

Dohoda mezi městem a úřadem práce podle § 112 a 119 zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů

zaměstnanci města, Úřad práce 

Trutnov (dohoda a případné 

dodatky)  

identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, funkce,  kontakt - údaje 

potřebné pro vznik pracovního poměru 10 let

Úřad práce Trutnov, zaměstnanci 

VPP

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

14
KTÚ 

PAM
ZÁKLADNÍ REGISTRY

Zajištění výkonu základních registrů. Agendové sysdtémy ROB, ROS, 

RUIAN, RPP

zaměstnanci města (kromě osob 

na dohody)

starosta

místostarostové 

identifikační údaje: z AIS ROB, ROS, RUIAN                              

5 let

veřejnost ve formě srpávních 

rozhodnutí

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

15 KTÚ PO EVIDENCE SMLUV

Centrální evidence veškerých městem Dvůr Králové nad Labem 

uzavřených smluv, dohod a dodatků k nim 

fyzické a zástupci právnických 

osob smluvně vázaní s městem 

Dvůr Králové nad Labem

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

bydliště, datum narození
30 let

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

16 KTÚ PO AGENDA ŽALOB

Agenda žalob  podaných na město nebo podaných městem v souladu se:

- zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů

žalobce

žalovaný

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození (příp. rodné 

číslo), adresa trvalého bydliště
příslušný soud přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

17 KTÚ PO PŘESTUPKY

Projednávání přestupků proti občanskému soužití, veřejného pořádku a 

majetku jakož i další dle pracovní náplně podle zákonů č.  250/2016 Sb., 

z.č. 251/2016 Sb. a z.č. 183/2017 Sb..,

fyzické osoby v přestupkovém 

řízení (obviněný z přestupku, 

poškozený, vlastník věci, 

navrhovatel)

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, 

rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a 

adresa pro doručování

údaje o jiné osobě                                            

5 let

dotčené subjekty podle 

charakteru přestupku (státní 

zástupce, Policie ČR, dále viz   

příslušné zákony) 

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

18 KTÚ PO STÍŽNOSTI

Vyřizování stížností podle:

- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

stěžovatelé adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresa

jiné údaje: uvedené podavateli                                                 
5 let

dotčené orgány veřejné a státní 

správy, příp. další orgány dle 

obsahu podání

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

19 KTÚ PO PETICE
Vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění 

pozdějších předpisů

podavatelé petic (petenti) 

členové petičního výboru

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresa

jiné osobní údaje: pokud je petenti uvedou                                                 10 let
Rada  města

příp. další orgány města dle 

obsahu petice  

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

20 KTÚ PO STŘET ZÁJMŮ

Agenda střetu zájmů (registr oznámení o činnostech, o majetku, o 

příjmech darech a závazcích) v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o 

střetu zájmů,

ve znění pozdějších předpisů

fyzická osoba - občan nahlížející 

do registru (žadatel)

veřejní funkcionáři ve smyslu 

zákona (uvolnění zastupitelé a 

členové rady, vedoucí úředníci)

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování  

jiné údaje: viz Čestné prohlášení (Oznámení o jiných vykonávaných 

činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce 

a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným 

funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb.)                                               

5 let

fyzická osoba - občan nahlížející 

do registru (žadatel)

veřejní funkcionáři ve smyslu 

zákona (uvolnění zastupitelé a 

členové rady, vedoucí úředníci)

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

21 KTÚ PO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Poskytování  informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů - centrálně za celý městský 

úřad

žadatelé adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování                                                 
5 let

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

22 KTÚ PO OPATROVNICTVÍ

Výkon opatrovnictví podle § 62 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník osoba určená soudním 

rozhodnutím

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, zdravotní 

stav, rozsah omezení svéprávnosti                                              
dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

23 KTÚ PO VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Vymáhání pohledávek vzniklých na úseku státní správy a samosprávy– tj. 

právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení 

a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, 

daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat jejich splnění 

ve stanovené výši a době v souladu se:

- zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád

- zákonem č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

dlužníci adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování                                                 

dle SSŘ

subjekty v souladu se zák. 

280/2009 Sb.

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

24
KTÚ 

SETR

PRACOVNÍ A ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 

ZAMĚSTNANCŮ

Seznamy zaměstnanců města - pracovní a životní výročí zaměstnancí města jméno, příjmení, datum narození, datum nástupu do zaměstnání a 

počet roků výročí po dobu 

platnosti 1 rok

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

25 OŽÚ
VÝKON ŽIVNOSTENSKÉ 

AGENDY

Výkon živnostenskoprávní agendy v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů

podnikající fyzické a právnické 

osoby a další dle živnostenského 

zákona

adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, státní občanství, pohlaví, titul, 

adresa bydliště nebo pobytu, adresa sídla, adresa pro doručování, rodné 

číslo, bylo-li přiděleno, datum a místo narození, (obec, okres, stát), rodné 

příjmení, všechna dřívější příjmení, rodinný stav, kontaktní údaje, zdravotní 

pojišťovny, číslo průkazu totožnosti         

dle SSŘ

právnické osoby a fyzické osoby

orgány státní správy

orgány územní samosprávy

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

26 OŽÚ
EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÝCH 

PODNIKATELŮ

Evidence zemědělských podnikatelů v souladu se zákonem č. 252/1997 

Sb.,  zákon o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

zemědělští podnikatelé (fyzické a 

právnické osoby) a další dle 

zemědělského zákona

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, státní občanství, adresa 

trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

jinak datum narození, prohlášení o tom, zda soud nebo správní orgán neuložil 

zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, číslo průkazu totožnosti, adresa 

sídla, titul

- další údaje dle § 2f zákona o zemědělství, dotazy do ISZR/ROB,ROS 

(propojeny s IS Registr zemědělských podnikatelů)

dle SSŘ

fyzické a právnické osoby, orgány 

státní správy, orgány územní 

samosprávy

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

27 OŽÚ
PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ 

NA ÚSEKU PODNIKÁNÍ

Projednávání přestupků na úseku podnikání podle zákona č. 250/2016 

Sb.,

o odpovědností za přestupky a řízení o nich, 251/2016 Sb., zákon o 

některých přestupcích, dále pak správní řád, zákon o ochraně spotřebitele, 

zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon o 

povinném značení lihu, zákon o civilním letectví, o drahách, o některých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, zákon o spotřebních 

daních, zákon o omezení provozu zastáváren, zákon o pohřebnictví, zákon 

o zemědělství a další právní předpisy

oznamovatel

účastníci řízení

svědci, případně další osoby

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, adresa sídla, 

IČO, číslo průkazu totožnosti

dle SSŘ

účastníci řízení, orgány státní 

správy

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje
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28 OŽP OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny podle:

- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených 

vybranými zvláště chráněnými živočichy

- zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů

žadatel, účastníci řízení adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého bydliště, IČ, LV

dle SSŘ

žadatel, účastníci řízení přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

29 OŽP SPRÁVA LESŮ

Výkon státní správy lesů podle:

- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů      

vlastníci lesa

navrhovatelé lesních stráží

navržené osoby

účastníci řízení

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, adresa trvalého bydliště

dle SSŘ

Policie ČR, Celní úřad přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

30 OŽP MYSLIVOST

Výkon státní správy myslivosti podle:

- zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníci řízení

uživatelé a vlastníci honiteb

žadatelé o vydání lístků

navrhovatelé mysliveckých stráží 

navržené osoby

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo 

narození, rodné číslo, IČ,LV, státní příslušnost, adresa trvalého 

bydliště, číslo pasu

jiné údaje: zdravotní stav (schopen-neschopen), výpis (opis) z 

Rejstříku trestů

dle SSŘ

Policie ČR přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

31 OŽP RYBÁŘSTVÍ

Výkon státní správy rybářství podle:

- zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 

stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů 

(zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

žadatelé o vydání rybářských 

lístků

navrhovatelé rybářských stráží

navržené osoby

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo 

narození, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, 

číslo občanského průkazu, číslo pasu

jiné údaje: zdravotní stav (schopen-neschopen), výpis z Rejstříku 

trestů dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

32 OŽP ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 

podle:

- zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníci řízení

vlastníci pozemků

žadatelé

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého bydliště, sídlo organizace, IČ, LV

dle SSŘ

Celní úřad

obec

dotčené orgány státní správy

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

33 OŽP VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Výkon státní správy ve vodním hospodářství podle:

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

ve znění pozdějších předpisů                                                                                                            

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v 

platném   znění                                                                                                               

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníci řízení

projektanti

občanská sdružení

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého bydliště, IČ

dle SSŘ

Ministerstvo zemědělství ČR

správce příslušného povodí

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

34 OŽP OCHRANA OVZDUŠÍ

Ochrana ovzduší podle:

- zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

vlastníci

provozovatelé zdrojů 

znečišťování

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého bydliště, IČ, adresa provozovny                                                

dle SSŘ

Celní úřad

ČHMÚ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

35 OŽP ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Odpadové hospodářství podle:

- zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

původci odpadů

osoby nakládající s odpady

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého bydliště, IČ, údaje o provozovně (adresa), kde 

je nakládáno s odpady                                                dle SSŘ

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje

ČIŽP

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

36 OŽP PŘESTUPKY

Přestupky a správní delikty na úseku státní správy spadající věcně pod 

odbor životního prostředí podle:

- zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

- zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníci řízení (obviněný z 

přestupku, poškozený, vlastník 

věci, navrhovatel) 

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, 

adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro 

doručování,  IČ, údaje o provozovně, LV                                       
dle SSŘ

dotčené subjekty podle 

charakteru přestupku (státní 

zástupce, Policie ČR, dále viz § 71 

zákona č. 200/1990 Sb.)

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

37 OŽP
INFORMAE O ŽIVOTNÍM 

PROSTŘEDÍ

Poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

žadatel adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení,  adresa trvalého 

bydliště, kontaktní adresa                                                 
dle SSŘ

ostatní orgány moci výkonné v 

rámci svých kompetencí soud

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

38 OŽP
OCHRANA ZVÍŘAT PROTI 

TÝRÁNÍ

Ochrana zvířat proti týraní v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

majitelé zvířat

účastníci řízení

adresní a identifikační údaje: adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení,  adresa trvalého bydliště, doklad totožnosti, IČ, LV                                               dle SSŘ
Krajská veterinární správa přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

39 OŽP ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

Rostlinolékařská péče v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění

vlastník pozemku

nájemník

dotčený orgán (SRS)

adresní a identifikační údaje: adresní a identifikační údaje: jméno, 

příjmení,  adresa trvalého bydliště, LV, IČ                                                dle SSŘ

přímo od subjektu údajů přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

40 OI SMLOUVY
Uzavírání smluv o dílo, kupních, poskytování služeb v souladu s:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby - smluvní strany adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum 

narození, telefon, e-mail, IČ (bylo-li přiděleno) dle SSŘ smluvní strany
přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

41 OI OBJEDNÁVKY
Uzavírání objednávek v souladu s:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby - smluvní strany adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-

mail, IČ (bylo-li přiděleno) dle SSŘ smluvní strany
přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

42 OI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

uchazeči, dodavatelé adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu 

nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, IČ

další údaje: bankovní spojení, telefon, e-mail
dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje
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43 OI PŘEDÁVACÍ PROTOKOLY
Uzavírání předávacích protokolů při manipulaci s majetkem fyzické osoby adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, bydliště

dle SSŘ
přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

44 OI EVIDENCE CERTIFIKÁTŮ
Evidence certifikátů fyzické osoby adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, RČ

dle SSŘ
přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

45 OI
JIP Jednotný identitní prostor (JIP) fyzické osoby adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení

dle SSŘ
přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

46 OI
JOS Radniční systém Vera - Jednotná organizační struktura fyzické osoby adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení

dle SSŘ
přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

47 OEMM JEDNÁNÍ O SMLOUVÁCH

Jednání o uzavírání smluv na převod (prodej či nákup), nájem či výpůjčku 

nemovitostí, bytů a pozemků ve vlastnictví města, uzavírání smluv na 

prodej drobného movitého majetku města,  o poskytnutí finančního 

příspěvku, na věcná břemena, o umístění a právu provést stavbu v 

souladu se:

- zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 

vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 

prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby – zájemci o převod, 

nájem či výpůjčku

fyzické osoby – vlastníci 

nemovitostí, které jsou 

předmětem záměru města

právnické osoby

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození 

(rodné číslo

u kupních smluv, IČ u právnických osob), adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, kontaktní 

údaje (e-mail, telefon), bankovní spojení

dle SSŘ

Katastr nemovitostí, Centrální 

registr smluv - Ministerstvo 

vnitra ČR

Rada města, Zastupitelstvo 

města

na vyžádání soud, Policie ČR

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

48 OEMM

SMLOUVY Smlouvy na převod (prodej či nákup), nájem či výpůjčku nemovitostí, bytů 

a pozemků ve vlastnictví města, smlouvy na prodej drobného movitého 

majetku města,  o poskytnutí finančního příspěvku, na věcná břemena, o 

umístění a právu provést stavbu v souladu se:

- zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 

vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 

prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 

pozdějších předpisů

- zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby - smluvní strany, 

právnické osoby - smluvní strany 

adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum 

narození, IČ (bylo-li přiděleno), kontaktní údaje (e-mail, telefonní 

číslo), bankovní spojení

dle SSŘ

Rada města, Katastr nemovitostí, 

Policie ČR, Mimisterstvo práce a 

sociálních věcí ČR

Zastupitelstvo města, Centrální 

registr smluv - Ministerstvo 

vnitra ČR

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

49 OEMM

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ Výběrová řízení - pronájem bytů a nebytových prostor obálkovou 

metodou, prodej nemovitostí obálkovou metodou (pozemky, byty, domy) 

uchazeči adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu 

nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, IČ

další údaje: bankovní spojení, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
dle SSŘ

Rada města, Zastupitelstvo 

města

uchazeči

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

50 OEMM INVENTARIZACE MAEJTKU
Inventarizace města -zajištění výkonu samostatné působnosti  na úseku 

hospodaření s majetkem města dle SSŘ
přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

51 OEMM
ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ MĚSTA VŮČI 

TSM

Zajištění úkolů zřizovatele vůči TSm - zastupuje město při jednání s TSm, 

kontrola věcné správnosti, aktuálnost v GIS, odsouhlasení vyúčtování 

provozního příspšěvku TS, předkládá návhr mzdy ředitele TSm 

osobní údaje ředitele TSm - jméno příjmení, datum narození, výše 

mzdy
dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

52 ODP EVIDENCE ŘIDIČŮ A ŘP

Evidence řidičů, řidičských a profesních průkazů (i mezinárodních) v 

souladu se:

- zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů  

žadatelé

řidiči

jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa místa bydliště, 

rodné číslo,

číslo občanského průkazu, vyjádření lékaře o zdravotním stavu
dle SSŘ

Ministerstvo dopravy (IS 

centrální registr řidičů - Eliška), 

Státní tiskárna cenin (vytištění 

řidičských průkazů)

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

53 ODP DIGITÁLNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

Vydávání digitálních paměťových karet řidičů v souladu se zákonem:

- č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- č. 56/2001 Sb,  o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

řidiči, firmy jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště, 

název firmy, IČ, sídlo firmy, číslo OP                                           
dle SSŘ

Ministerstvo dopravy (IS Digitální 

tachograf)

výrobce karet ASSECO

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

54 ODP

VEDENÍ REGISTRU SILNIČNÍCH 

VOZIDEL

Vedení registru silničních vozidel v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů

provozovatel vozidla (je-li 

totožný s vlastníkem)

provozovatel a vlastník vozidla 

(není-li totožný)

další osoby dle konkrétního 

úkonu

jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, rodné číslo nebo IČ, 

číslo OP                                                 

dle SSŘ

Ministerstvo dopravy (IS registr 

silničních vozidel)

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

55 ODP PŘESTUPKY V DOPRAVĚ

Řízení o přestupcích v dopravě, v souladu se zákonem:

- č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla, ve znění pozdějších předpisů,

- č. 56/2001 Sb, o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů

přestupci, poškození, svědci, 

příp. další účastníci řízení

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště, 

adresa pro doručování, název firmy, IČ, sídlo firmy, telefonní číslo, e-

mail                                       

dle SSŘ

účastnici řízení, další orgány dle 

zákona

IS Radnice VERA

přenos do třetí 

země se může 

uskutečnit



Interní

56 ODP AGENDA AUTOŠKOLY

Agenda autoškol a zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o ŘO vedená v 

souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů

žáci autoškol

profesní řidiči

žadatelé o přezkoušení odborné 

způsobilosti

učitelé a provozovatelé autoškol

jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní 

občanství, adresa místa trvalého bydliště, název firmy, IČ, sídlo 

firmy, číslo OP, číslo profesního průkazu učitele autoškoly a rozsah 

skupin                                                 
dle SSŘ

IS eTesty (Ministerstvo dopravy)

IS Radnice VERA

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

57 ODP SILNIČNÍ DOPRAVA

Agenda silniční dopravy v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů

řidiči - taxikáři, provozovatelé 

taxislužby, dopravce

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště nebo adresa pro doručování, název 

firmy, IČ, sídlo firmy, kontaktní údaje, zdravotní způsobilost, rejstřík 

trestů, evidenční karta řidiče
dle SSŘ

Žadatelé,

IS Centrální registr dopravců

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

58 ODP SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Výkon silničního správního úřadu podle  zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu 

nebo adresa bydliště nebo adresa pro doručování, název firmy, IČ, 

sídlo firmy, kontaktní údaje                                              
dle SSŘ

účastníci řízení

dotčené orgány

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

59 ODP SILNIČNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

Speciální stavební úřad podle:

- zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů

účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu 

nebo adresa bydliště nebo adresa pro doručování, název firmy, IČ, 

sídlo firmy, kontaktní údaje      dle SSŘ

účastníci řízení

dotčené orgány 

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

60 ODP

VYDÁVÁNÍ  PARKOVACÍCH 

PRŮKAZŮ A OZNAČENÍ 

VOZIDLA LÉKAŘE

Vydávání parkovacích průkazů a označení vozidla praktického lékaře ve 

službě

v souladu se zákonem č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích , ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů

žadatelé jméno, příjmení, datum narození, IČ, adresa místa trvalého pobytu 

nebo adresa bydliště nebo adresa pro doručování, kontaktní údaje                                            

dle SSŘ

IS Radnice VERA přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

61 ODP
OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM NA 

REGISTRU VOZIDEL

Provozování objednávacího systému na registru silničních vozidel žadatelé jméno, příjmení, kontaktní údaje                                            
dle SSŘ

IS WebCall přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

62 RAF
SPRÁVA MÍSTNÍCH 

POPLATKŮ

Správa místních poplatků, vymáhání pohledávek vzniklých na úseku 

státní správy – tj. právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému 

zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo 

vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat 

nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době v souladu se:

- zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád

- zákonem č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

poplatníci

dlužníci

u místních poplatků ze psů, z ubytovací kapacity

jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu

u vymáhání pohledávek:

jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, event. datum narození

dle SSŘ

subjekty v souladu se zákonem č. 

280/2009 Sb.

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

63 RAF
SRPÁVA ULOŽENÝCH A 

NEZAPLACENÝCH POKUT

Správa uložených a nezaplacených pokut – tj. právo vybrat a vymáhat 

uložené pokuty dle  zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

dlužníci adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, 

event. datum narození dle SSŘ

subjekty v souladu se zákonem č. 

280/2009 Sb.

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

64 RAF EVIDENCE MAJITELŮ PSŮ
adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště majitelé psů adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště

dle SSŘ
Národní registr (údaje o trvalém 

označování psů)

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

65 RAF VÝKON POKLADNÍ SLUŽBY

Výkon pokladní služby v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví,ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky pro územně samosprávné 

celky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů 

plátci nebo příjemci prostředků adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, rodné číslo, 

event. datum narození , název a sídlo firmy, IČO, DIČ                                               dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

66 RAF
ÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ A 

VÝDAJŮ ÚSC

Účtování o příjmech a výdajích územního samosprávného ceku a o tzv. 

"cizích prostředcích"  v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví,ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky pro územně samosprávné 

celky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů 

veškeré subjekty realizující příjmy 

nebo výdaje ve vztahu k 

územnímu samosprávnému celku

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště nebo adresa pro doručování, rodné 

číslo, event. datum narození , název a sídlo firmy, IČO, DIČ                                               dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

67 RAF VEŘEJNÉ SBÍRKY

Výkon dozoru nad realizací povolených veřejných sbírek v souladu se 

zákonem 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách,ve znění pozdějších předpisů 

právnické osoby organizující 

(prostřednictvím pověřených 

fyzických osob) veřejné sbírky v 

souladu s osvědčením vydaným 

příslušným krajským úřadem 

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, č. OP , název 

a sídlo firmy, IČO, DIČ                                               

dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

68 RAF POJISTNÉ UDÁLOSTI

Zajištění podkladů pro uplatnění nahlášených pojistných události od 

jednotlivých fyzických a právnických osob (poškozených) v rámci 

uzavřených pojistných vztahů územně samosprávného celku  v souladu se 

zákonem 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě,ve znění pozdějších předpisů 

veškeré subjekty uplatňující 

příslušné náhrady z důvodu 

pojistných události ve vztahu k 

činnosti a majetku územního 

samosprávného celku

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště nebo adresa pro doručování, rodné 

číslo, event. datum narození , název a sídlo firmy, IČO, DIČ                                               
dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

69 RISM UZAVÍRÁNÍ SMLUV O DÍLO

Uzavírání smluv o dílo a příkazních smluv v souladu se:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby – smluvní strany adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, IČ 

(bylo-li přiděleno)
dle SSŘ

Rada města, Zastupitelstvo 

města

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

70 RISM VODOVODY A KANALIZACE

Plnění povinností z pozice vlastníka vodohospodářské infrastruktury:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 274/2001 Sb.,zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění 

pozdějších předpisů

fyzické osoby - smluvní strany adresní a identifikační údaje:  jméno a příjmení, datum narození, 

adresa bydliště, kontaktní údaje

dle SSŘ

Městský VaK s.r.o. Dvůr Králové 

nad Labem

Rada města

Zastupitelstvo města

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje
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71 RISM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Výběrová řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním 

předpisem města č. 14/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

města Dvůr Králové nad Labem

uchazeči adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, IČ

další údaje: bankovní spojení dle SSŘ

Rada města

uchazeči

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

72
STAR 

SEKR

ADRESÁŘ ZM, KOMISÍ A 

VÝBORŮ

Adresář členů Zastupitelstva a komisí města Dvůr Králové nad Labem členové ZM

členové komisí

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, fotografie, kontaktní 

adresy, telefonní číslo, e-mailová adresa

citlivé údaje: politické postoje (politická příslušnost)                                               

po skončení 

funkčního 

období

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

73 STAR ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

Pracovněprávní záležitosti strážníků Městské police v souladu se:

- zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

- NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě 

- zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

- zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti 

- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

- zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

- zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

- zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

- zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

- zákonem č. 125/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky a sazby zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání

strážníci Městské policie jméno a příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, adresa 

trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, rodné 

číslo, číslo občanského průkazu, zdravotní pojišťovna, údaje 

uvedené v Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání                                           

10-50 let

orgány finanční a sociální správy 

a jiné subjekty v případech, kdy 

tak ukládá zvláštní zákon

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

74
STAR 

VKV

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ 

RADNICE

Noviny královédvorské radnice (NKR) čtenáři NKR adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa, e-mailová adresa, telefon, fax

neomezeně 

(archiv NKR je 

zveřejněn na 

webových 

stránkách 

města v sekci 

Noviny radnice)

čtenáři NKR přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

75
STAR 

VKV
TISKOVÉ ZPRÁVY

Tiskové zprávy adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa (čp., na jehož 

bezpečí má občan zájem), e-mailová adresa, telefon

v případě 

manuálního 

zpracování dle 

SSŘ MěÚ Dvůr 

Králové nad 

Labem, v 

případě 

elektronického 

zpracování 

neomezeně 

média přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

76
STAR 

VKV
WEBIVÉ STRÁNKY

www.mudk.cz adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová 

adresa, telefon, fax, IČ

občané přenos do třetí 

země se může 

uskutečnit

77
STAR 

VKV
FACEBOOK

Facebook města adresní a identifikační údaje: uživatelské jméno, jméno, příjmení, 

adresa, e-mailová adresa, telefon neomezeně

občané přenos do třetí 

země se může 

uskutečnit

78
STAR 

VKV
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Hlášení závad na občané a žadatelé adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení (není povinné), e-

mailová adresa dle SSŘ
přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

79
STAR 

VKV
ZEPTEJTE SE

Zeptejte se občané a žadatelé adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení (není povinné), e-

mailová adresa dle SSŘ
dotčené pracoviště nebo dotčený 

orgán

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

80
STAR 

VKV
REJSTŘÍK FIREM

Rejstřík firem fyzické a právnické osoby adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, fax, 

IČ neomezeně
občané přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

81
STAR 

VKV
SMS INFOKANÁL

SMS infokanál občané města adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa (čp., na jehož 

bezpečí má občan zájem), e-mailová adresa, telefon neomezeně

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

82 STAR KŘ EVIDENCE FYZICKÝCH OSOB

Evidence fyzických osob, které lze určit za stavu ohrožení státu nebo za 

válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci v souladu 

se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ve znění 

pozdějších předpisů

určené osoby adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa 

místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování                                              

dle SSŘ

Krajské vojenské velitelství 

Hradec Králové

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

83 STAR KŘ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Evidence členů orgánů krizového řízení v souladu se zákonem č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

členové krizového štábu a 

bezpečnostní rady

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

bydliště, zaměstnavatel, číslo telefonu                                        
dle SSŘ

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje

HZS

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

84 STAR KŘ POVODŇOVÁ KOMISE

Povodňová komise města a ORP Dvůr Králové nad Labem v souladu se 

zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů

členové komise adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

bydliště, zaměstnavatel, číslo telefonu                                             
dle SSŘ

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

85 STAR KŘ
PŘECHODNÉ ZMĚNY 

POBYTU

Evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí 

a nouzového stavu v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení 

a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

osoby s přechodnou změnou 

pobytu

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu, místo přechodné změny pobytu                                            
dle SSŘ

Hasičský záchranný sbor přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

http://www.mudk.cz/


Interní

86 STAR KŘ SMS INFOKANÁL
SMSInfokanál občané města adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení (nepovinné), adresa, 

telefon                                              dle SSŘ
přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

88 STAR KŘ
OCHRANA UTAJOVANÝCH 

INFORMACÍ

Agenda personální bezpečnosti k ověření splnění podmínek fyzických 

osob (zaměstnanců města) pro přístup k utajovaným informacím stupně 

utajení Vyhrazené v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů

zaměstnanci města zařazení do 

MěÚ - držitelé oznámení o 

splnění podmínek pro přístup k 

utajované informaci stupně 

utajení Vyhrazené

identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní 

občanství

další údaje: bezúhonnost (výpis z RT), právní způsobilost                                             
dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

89 KIA
VEŘEJNOPRÁVNÍ KONTROLY 

A INTERNÍ AUDITY

veřejnoprávní konstrola příspěvkových organizací případně dotací 

poskytovaných městem, interní audit

zaměstnanci města, 

příspěvkových organizací 

případně příjemci dotací

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresy

dle SSŘ

orgány města, ředitelé PO, RM přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

90 ŠKS
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ŘEDITELŮ 

PO

Výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Dvůr Králové nad Labem prováděná v souladu se:

- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(pro školská zařízení)                                                                                                                   

- vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisí

uchazeči (účastníci výběrových 

řízení)

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro 

doručování

popisné údaje: dosažené vzdělání, životopis, průběh dosavadního 

zaměstnání                                               

dle SSŘ

rada města přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

91 ŠKS
VEDENÍ PERSONÁLNÍCH 

SPISŮ ŘEDITELŮ PO

Vedení personálních spisů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 

městem Dvůr Králové nad Labem v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 561/2004 Sb.,o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon)                                                                                  - zákon č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

ředitelé příspěvkových organizací adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, bydliště, datum 

narození a rodné číslo ředitelů příspěvkových organizací zřízených 

městem Dvůr Králové nad Labem, dále veškeré osobní údaje 

vyplývající z vedení personální agendy (osobní údaje vyplývající z 

dokladu o ukončení vzdělání, z pracovních smluv, z rejstříku trestů, z 

potvrzení lékaře o způsobilosti k výkonu funkce ředitele)                                              

dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

92 ŠKS
OCEŇOVÁNÍ OSOBNOSTÍ 

MĚSTA

Oceňování osobností města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

fyzické osoby nominované na 

osobnost města

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, bydliště, životopis, 

kontaktní spojení                                          
dle SSŘ

rada města, zastupitelé města, 

zveřejnění jmen v NKR, na webu

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

93 ŠKS
PŘESTUPKY - ŠKOLSTVÍ, 

SPOD, PAMÁTKOVÁ PÉČE

Přestupky na úseku školství, sociálně - právní ochrany dětí, památkové 

péče - zákonem č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  -                     

č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů                                               

-  zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů                                                                                                                                   

-  zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči                                                            

- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 

fyzické osoby v přestupkovém 

řízení (obviněný z přestupku, 

poškozený, vlastník věci, 

navrhovatel)

zákonní zástupci

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, 

datum narození                                                

dle SSŘ

dotčené subjekty podle 

charakteru přestupku (státní 

zástupce, Policie ČR, Úřad práce 

ČR

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

94 ŠKS PÉČE O STARÉ A TZPO

Péče o staré a těžce zdravotně postižené občany v souladu s (se):

- zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve 

znění pozdějších předpisů

- předpisy EU

žadatelé

zástupci žadatelů

adresní a identifikační údaje

popisné údaje

údaje o jiné osobě (zákonný zástupce, opatrovník, osoby žijící ve 

společné domácnosti)

vše dle příslušného tiskopisu žádosti 

dle SSŘ

Okresní správa sociálního 

zabezpečení

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje (v případě odvolání)

Policie ČR, zdravotní pojišťovny, 

úřady práce, školská zařízení

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

95 ŠKS
ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE 

DŮCHOCU

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu v souladu se:

- zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

žadatelé

zvláštní příjemci

adresní a identifikační údaje

údaje o jiné osobě

vše dle tiskopisu "Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu"                                                dle SSŘ

Česká správa sociálního 

zabezpečení

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

96 ŠKS NEPŘIZPŮSOBIVÉ OSOBY

Agenda nepřizpůsobivých osob a osob žijících odlišným způsobem života 

v souladu se:

- zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 111/2006,Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů

klienti adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození

citlivé údaje

popisné údaje                                   

dle SSŘ

zdravotnická a sociální zařízení

soudy

probační a mediační služba

orgány činné v trestním řízení

vězeňská služba

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje



Interní

97 ŠKS SPOD

Zajištění sociálně právní ochrany dětí v souladu s ustanovením:

- zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

- zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudních, ve znění pozdějších 

předpisů

- mezinárodních úmluv a předpisů EU

nezletilé dítě, zákonný zástupce

další osoby, stanovené 

zákonem/partner rodiče, 

prarodiče, popř. jiná blízká 

osoba, žadatelé o náhradní 

rodinnou péči

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, 

rodné číslo, státní příslušnost, zdravotní stav, majetkové poměry, 

trvalý pobyt, adresa bydliště nebo adresa pro doručování

citlivé údaje: rozsudky, usnesení, rozhodnutí

další údaje  v souladu se zák. č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů

dle SSŘ

soudy, příp. státní zastupitelství

jiní orgány SPOD dle příslušnosti 

(obecní úřady, krajské úřady, 

MPSV, Úřad pro mezinárodně 

právní ochranu dětí), Policie ČR,  

vězeňská služba,  Probační a 

mediační služba, veřejný 

ochránce práv, zařízení pro výkon 

ochranné a ústavní výchovy, 

úřady práce, zdravotnická a 

školská zařízení,

orgány sociálního zabezpečení

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

98 ŠKS PŘIJETÍ DO DPS

Přijetí žadatele do domu s pečovatelskou službou v souladu s § 2300 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ano -  žadatel podepisuje přílohu 

žádosti, že souhlasí se 

zpracováním osobních údajů v 

souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., pro účely vyřizování žádosti a 

pro účely ověření jeho 

bezdlužnosti vůči městu

dle formuláře "Žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou"

adresní a identifikační údaje

citlivé údaje: informace o zdravotním stavu

údaje o jiné osobě: údaje o manželovi (manželce)

dle SSŘ

členové sociální komise RM, rada 

města, ředitelka Pečovatelské 

služby Města Dvůr Králové nad 

Labem - uzavírá nájemní smlouvy

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

99 ŠKS AGENDA PAMÁTKOVÉ PÉČE

Agenda památkové péče (vydávání závazného stanoviska)                                          

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči                                                            

- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád                                                                                  

žadatelé

vlastníci objektů

zástupci právnických osob

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého 

pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, IČ (bylo-li 

přiděleno), výpisy z katastru nemovitostí, údaje o žadateli z 

veřejných rejstříků (fyzické i právnické osoby) dle SSŘ

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje

Ministerstvo kultury

Národní památkový ústav

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

100 ŠKS CZECHPOINT

Poskytování ověřených výstupů z ISVS podle zákona č. 365/2000 Sb., o 

informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 

platném znění 

žadatelé adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a 

adresa pro doručování

popisné údaje: průkaz totožnosti (OP, CD, povolení pobytu ....) 

dle SSŘ

žadatelé přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

101 ŠKS
PŘIDĚLENÍ 

BEZBARIÉROVÉHO BYTU

Přidělení bezbariérového bytu žadateli v souladu s  § 2300 zákona č. 

89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

žadatelé o bezbariérové byty                                                                                                         

osoby blízké

dle formuláře "Žádost o přidělení bytu zvláštního určení zvlášť 

upraveného pro ubytování zdravotně postižených osob 

(bezbariérový byt)  citlivé údaje: informace o zdravotním stavu dle SSŘ

členové sociální komise RM, rada 

města, OEMM uzavírá nájemní 

smlouvy

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

102 ŠKS SOCIÁLNÍ PRÁCE

sociální práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 111/2006 Sb.,o 

pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 

vyhláškou č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu 

sociálního pracovníka, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,  zákonem č. 

273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů     

osoby v nepříznivé sociální situaci adresní a identifikační údaje                                                                                  

citlivé údaje: informace o zdravotním stavu                                        

dle SSŘ

sociální pracovnící MěÚ a 

poskytovatelů sociálních služeb, 

OSPOD, zdravotnická zařízení

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

103 ŠKS POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

Poskytování dotací fyzickým a právnickým osobám v souladu se zákonem 

250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních samosprávných 

celků 

žadatelé adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a 

adresa pro doručování popisné údaje: průkaz totožnosti (OP, CD, 

povolení pobytu ....), pro potřeby kontroly počtu sportovců 

jednotlivých oddílů seznam členů - rok narození
dle SSŘ

členové příslušných komisí RM, 

rada města, zastupitelstvo 

města, Ministerstvo kultury ČR

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

104 ŠKS SOCIÁLNÍ POHŘBY

Zpracování objednávek, fakturace, výzvy pozůstalým osobám k úhradě 

pohřbu, žádost MV ČR, notář dědické řízení

zemřelí, pozůstalí adresní a identifikační údaje zemřelých a pozůstalých osob: jméno, 

příjmení, datum narození, datum úmrtí, rodné číslo, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování 

popisné údaje
dle SSŘ

pohřební ústav, notář, MV ČR, 

odbor PO KTÚ MěÚ, exekutoři

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

105 ŠKS SOCIÁLNÍ KOMISE

stanovisko pro radu města a pro odbor OEMM žadatelé o byt v DPS, o byt v 

MTŽS, o bezbariérový byt

adresní a identifikační údaje : jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro 

doručování popisné údaje, zdravotní stav dle SSŘ

rada města, pracovníci OEMM, 

členové sociální komise, ředitelka 

Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

106 ŠKS
OSTATNÍ PRÁCE 

INFORMAČNÍHO CENTRA

Zpracování smluv, objednávek, fakturace - činnost městského 

informačního centra, propagace, cestovní ruch

žadatelé, prodávající, kupující adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a 

adresa pro doručování popisné údaje: průkaz totožnosti (OP, CD, 

povolení pobytu ....)
dle SSŘ

žadatelé, poskytovatelé přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje



Interní

107 VVS
OHLAŠOVNA POIBYTU 

EVIDENCE OBYVATEL

Ohlašovna pobytu - evidence obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve 

správním obvodu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem v souladu se 

zákonem č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 

předpisů.  Evidence nahlášených doručovacích  adres, evidence osob se 

zákazem pobytu, evidence občanů se změnou údajů na základě 

aktualizace údajů ze základních registrů, evidence přihlášených osob s 

informací o vlastníkovi objektu - Hlášení oprávněné osobě, evidence 

občanů s omezením svéprávnosti.

občané, kteří jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu ve správním 

obvodu Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem

jméno (jména), příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, 

místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a 

stát, kde se občan narodil 

RČ, státní občanství, popř. více státních občanství 

adresa místa trvalého pobytu vč. předchozích adres místa trvalého 

pobytu, počátek trvalého pobytu, popř. datum zrušení údaje o místu 

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území ČR 

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům 

údaje o jiných osobách podle § 3 zákona č. 133/2000 Sb., v platném 

znění,číslo elektronicky čitelného dokladu, údaj pro zavedení 

doručovací adresy, podpis žadatele, místo zákazu pobytu a doba 

jeho trvání.

dle SSŘ

občané starší 15 let, kterým se 

sdělují osobní údaje k jejich 

osobě 

zákonní zástupci občanů 

mladších 15 let a občanů 

zbavených způsobilosti k právním 

úkonům, kterým se sdělují osobní 

údaje k zastupované osobě 

subjekty, kterým se osobní údaje 

poskytují, pokud tak stanoví 

zvláštní právní předpis, a to v 

rozsahu tímto zvláštním 

předpisem vymezeném

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

108 VVS OBČANSKÉ PRŮKAZY

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů (vydávání, skončení 

platnosti, přestupky) v souladu se:

- zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 250/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

občané ČR, kterým Městský úřad 

Dvůr Králové nad Labem vydal 

občanský průkaz nebo žádají o jeho 

vydání

jméno, příjmení a rodné číslo občana 

podoba a podpis občana 

titul a vědecká hodnost občana 

čísla, série, vydání a platnost občanského průkazu 

čísla, vydání a platnost potvrzení o občanském průkazu

další údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v § 17 odst. 2 zákona 

č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů                                             dle SSŘ

Ministerstvo vnitra

subjekty, kterým se osobní údaje 

poskytují, pokud tak stanoví zvláštní 

právní předpis nebo mezinárodní 

smlouva, kterou je ČR vázána, a to v 

rozsahu a způsobem v nich 

vymezených

občané starší 15 let, kterým se sdělují 

osobní údaje k jejich osobě

zákonní zástupci občanů zbavených 

způsobilosti k právním úkonům, 

kterým se sdělují osobní údaje k 

zastupované osobě

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

109 VVS CESTOVNÍ DOKLADY

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů (vydávání, odnětí, 

odepření vydání, přestupky) v souladu se:

- zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 250/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

občané ČR, kterým Městský úřad 

Dvůr Králové nad Labem vydal 

cestovní doklad

jméno (jména), příjmení a rodné číslo držitele CD biometrický údaj – 

otisk 2 prstů, územní a časová platnost CD, číslo a druh vydaného 

CD, datum vydání CD a označení úřadu, který jej vydal, podoba a 

podpis držitele CD, titul (vědecká hodnost), pokud tyto údaje 

požaduje zapsat do CD, jméno (jména), příjmení, datum narození a 

pohlaví občana mladšího 10 let zapsaného v CD rodiče, číslo a druh 

ztraceného CD, číslo a druh CD, který má být nebo byl zadržen, 

datum a důvod zadržení, odepření vydání, odnětí a vrácení CD, číslo 

a druh CD, který byl odňat, další údaje z evidence obyvatel v rozsahu 

stanoveném v § 29 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů

dle SSŘ

MV, MZV, soud, orgány činné v 

trestním řízení a orgán, orgán 

příslušný k projednávání přestupků 

na úseku cestovních dokladů, 

subjekty, kterým se osobní údaje 

poskytují, občané starší 15 let, 

kterým se sdělují osobní údaje k jejich 

osobě, zákonní zástupci občanů 

mladších 15 let a občanů zbavených 

způsobilosti k právním úkonům, 

kterým se sdělují osobní údaje k 

zastupované osobě

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

110 VVS ZAJIŠTĚNÍ REFERENDA

Zajištění referend podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

členové komise adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjemní, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého 

bydliště, telefonní číslo, e-mail                                            dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

111 VVS
ZAJIŠTĚNÍ VOLEB VOLIČSKÉ 

SEZNAMY A PRŮKAZY

Zajištění voleb - tvorba voličských seznamů a průkazů podle  zákona č. 

247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 

Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/2004 

Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Evidence o 

předaných voličských průkazech s podpisem voliče, evidence o vydaných 

voličských průkazech, evidence nahlášených žádostí  o zapsání voliče pro 

volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států, 

evidence nahlášených žádostí o zaspání voliče pro volby do zastupitelstev 

obcí pro občany jiných členských států EU.

občané města Dvůr Králové nad 

Labem starší 18 let, tj. voliči a 

žadatelé o voličský průkaz - 

občané EU

adresní a identifikační údaje: jméno, příjemní, datum narození, 

státní příslušnost, adresa trvalého bydliště                                             

dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

112 VVS
ZAJIŠTĚNÍ VOLEB VOLEBNÍ 

KOMISE

Zajištění voleb - personální zajištění volebních komisí podle:

- zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých 

zákonů

- zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů

- zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů

členové voleních komisí adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjemní, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého 

bydliště, telefonické spojení, e-mail

popisné údaje: číslo občanského průkazu                                              

dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje
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113 VVS
ZAJIŠTĚNÍ VOLEB - 

KANDIDÁTNÍ LISTINY

Zajištění voleb - příjem kandidátních listin, petice podporující 

kandidaturu a příprava hlasovacích lístků podle

- zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

kandidáti, občané adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  narození, rodné číslo, státní příslušnost, 

adresa místa trvalého pobytu

popisné údaje: věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání, příslušnost k 

politické straně, označení funkce, tefonní číslo, e-mail

dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

114 VVS

ZAJIŠTĚNÍ VOLEB - 

DISTRIBUCE HLASOVACÍCH 

LÍSTKŮ

Zajištění voleb - distribuce hlasovacích lístků voličům - dle všech volebních 

zákonů.

voliči s trvalým pobytem ve 

Dvoře Králové nad Labem

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení,  adresa místa trvalého pobytu dle SSŘ

Osoby zajišťující distribuci 

volebních lístků

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

115 VVS VÝSTUPY Z ISVS

Poskytování ověřených výstupů z ISVS podle zákona č. 365/2000 Sb.,

o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 

platném znění 

žadatelé adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a 

adresa pro doručování

popisné údaje: číslo občanského průkazu, IČ, adresa společnosti, 

adresa místa podnikání                                             

dle SSŘ

žadatelé přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

116 VVS AGENDY ISDS

Agendy ISDS podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

žadatelé adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

rodné příjmení, místo narození,IČ, název subjektu, adresa místa 

podnikání, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa pro 

doručování, ID datové schránky, ID osoby. Popisné údaje:druh a číslo 

dokladu totožnosti.

dle SSŘ

žadatelé přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

117 VVS ZÁKLADNÍ REGISTRY

Základní registry podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve 

znění pozdějších předpisů

žadatelé adresní a identifikační údaje: ROB: jméno, příjmení, adresa místa 

pobytu, příp. adresa pro doručování, datum narození a úmrtí, místo 

a okres narození a úmrtí, popřípadě stát narození a úmrtí, státní 

občanstí, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, údaj o 

tom, zda má osoba zpřístupněnu datovou schránku, ROS: IČ, právní 

forma, právní stav, ID datové schránky, název osoby, místo 

podnikání /sídlo, počátek registrace/datum vzniku, konec 

registrace/datum zániku, statutární orgán/podnikatel, provozovny. 

Popisné údaje: druh a číslo dokladu totožnosti

dle SSŘ

žadatelé přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

118 VVS SPISOVÁ SLUŽBA

Spisová služba podle: 

- zákona č 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,

ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, jak 

vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 283/2014 Sb.

odesílatelé a adresáti

účastníci řízení

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa pro 

doručování, datum narození, rodné číslo, věk, pohlaví, 

kontaktní spojení: 

e-mail,  telefonní číslo                                             
dle SSŘ

pověřený archiv přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

119 VVS AGENDA ČP. A ČE.

Agenda čísel popisných a evidenčních podle 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, ve znění pozdějších předpisů 

občané s trvalým pobytem v ulici, 

u které došlo ke změně názvu 

ulice

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, čp., 

původní název ulice, nový název ulice, datum změny názvu ulice, kdy 

byla výměna OP, kdy byla zaslána změna na ČEZ, Katastr nemovitosí, 

kdy zavedeno do RUIAN, oprava v centrálním registru evidence 

obyvatel, oprava v místním registru obyvatel GIS Volby, oznámení 

odborům MěÚ.

dle SSŘ

občané města Dvůr Králové nad 

Labem

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

120 VVS ZTRÁTY A NÁLEZY

Ztráty a nálezy podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

majitelé a nálezci nalezených 

předmětů a zvířat, občané 

zajišťující náhradní péči, noví 

majitelé zvířat

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého bydliště, číslo OP,  telefonní číslo, e-mailová adresa                                             

dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

121 VVS VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství  podle zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

fyzické osoby

zástupci právnických osob

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, RČ, 

IČ (bylo-li přiděleno), adresa trvalého bydliště/sídla, číslo účtu, 

telefonní číslo, e-mailová adresa                                             dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

122 VVS GRATULACE JUBILANTŮ

Gratulace jubilantů v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů

občané města - jubilanti (dle 

Směrnice pro poskytování 

věcných darů občanům města 

Dvůr Králové nad Labem při 

významných událostech v životě 

občanů města komisí pro 

občanské záležitosti)

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého bydliště

dle SSŘ

Komise pro občanské záležitosti přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

123 VVS VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů

občané města - novorozenci (dle 

Směrnice pro poskytování 

věcných darů občanům města 

Dvůr Králové nad Labem při 

významných událostech v životě 

občanů města komisí pro 

občanské záležitosti)

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého bydliště

dle SSŘ

Komise pro občanské záležitosti přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje
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124 VVS OHLÁŠENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Ohlášení shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 

shroměžďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

FO, PO adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu nebo adresa místa hlášeného pobytu, jde-li 

o cizince, a adresa pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa 

pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací 

elektronickou poštou, telefonní spojení nebo jiný dostupný 

kontaktní údaj, uprávnické osoby její název a sídlo a jméno a 

příjmení, datum narození, adresa pobytu a adresa pro doručování, 

adesa pro zasílání elektronické pošty, telefonní číslo neb jiný 

dostupný údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje.

dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

125 VVS BĚŽNÁ KORESPONCENCE

Běžná korespondece FO, PO adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování, název a sídlo 

firmy, IČ, , telefonní číslo, e-mailová adresa
dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

126 VVS UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Uzavírání smluv v souladu se:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

FO, PO adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjemní, adresa trvalého bydliště, datum narození, rodné 

číslo, číslo OP, číslo účtu, IČ, adresa sídla, jméno jednatele

popisné údaje: 

telefonické spojení, e-mail                                              

dle SSŘ

smluvní strany

pověřený archiv

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

127 VVS
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO 

ROZSAHU

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 

Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vnitřního předpisu města 

Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016 - Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem , poptávky, 

objednávky, limitované přísliby

FO, PO adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjemní, adresa trvalého bydliště, číslo účtu, IČ, adresa sídla, 

popisné údaje: telefonické spojení, e-mail                                              

dle SSŘ

smluvní strany

pověřený archiv

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

128 VVS
OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI 

NA ÚSEKU VOLEB

Ověřování způsobilosti úředníka na úseku voleb ve smyslu zákona č. 

130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

úředník obce adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, příslušnost k obecnímu 

úřadu, pacovní pozice                                             

dle SSŘ

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

129 VVS MATRIKA

Agenda matriky (státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí 

fyzických osob) v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.

fyzické osoby, které se narodily, 

uzavřely manželství nebo 

zemřely v obvodu matričního 

úřadu Dvůr Králové nad Labem , 

podaly zde žádost nebo 

prohlášení

adresní a identifikační údaje, popisné údaje a údaje o jiných osobách 

vedené

v Knize narození, Knize manželství a Knize úmrtí a pomocných 

evidencích                                             

dle SSŘ

fyzická osoba, které se matriční 

zápis týká, nebo členové její 

rodiny (manžel, rodiče, děti, 

prarodiče a vnuci), její sourozenci 

a zplnomocnění zástupci, orgány 

státu nebo orgány 

samosprávných územních celků 

pro úřední potřebu 

fyzická osoba, která prokáže, že 

je to nezbytné pro uplatnění 

jejích práv před orgány státu 

nebo před orgány územních 

samosprávných celků, orgány 

státu nebo orgány územních 

samosprávných celků pro jejich 

úřední potřebu 

statutární orgány církví nebo 

duchovní jimi zmocnění, jde-li o 

matriční knihy vedené těmito 

církvemi do 31. 12. 1949

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

130 VVS VIDIMACE A LEGALIZACE

Vidimace a legalizace v souladu se:

- zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a 

o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o 

ověřování), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou Ministerstva vnitra  č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu 

nebo kopie a o ověřování pravosti podpisu

žadatelé o provedení úkonu adresní a identifikační údaje: jméno, příp. jména a příjmení, datum a 

místo narození žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu nebo 

adresa místa pobytu na území ČR, nebo adresa bydliště mimo území 

ČR

jiné údaje: druh a číslo úředního průkazu, kterým byla zjištěna 

totožnost žadatele o legalizaci podpisu, a podpis osoby, jejíž podpis 

je legalizován                                             

dle SSŘ

žadatelé o provedení úkonu přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

131 VVS
OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI K 

VIDIMACI A LEGALIZACI

Ověřování způsobilosti úředníka k provádění vidimace a legalizace ve 

smyslu zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s 

listinou a  o ověřování pravosti podpisu obecními a o změně některých 

zákonů (zákon o ověřování), v platném znění 

úředníci obcí správního obvodu 

Dvůr Králové nad Labem

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, 

příslušnost

k obecnímu úřadu                                              

dle SSŘ

Obecní úřady správního  obvodu, 

pověřené vidimací a legalizací

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje



Interní

132 VVS IDENTIFIKACE

Provádění identifikace pro povinné osoby na základě žádosti v souladu

se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

žadatelé o identifikaci jméno, příjmení, příp. všechny jména a příjmení, rodné číslo nebo 

datum narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt

průkaz totožnosti - ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu 

totožnosti, ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a 

orgánu nebo státu, který jej vydal

u fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost dále zjištění její 

obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a IČ                                            

dle SSŘ

finanční ústavy přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

133 VÚP
AGENDA STAVEBNÍHO 

ŘÍZENÍ

Agenda stavebního a jemu podobných řízení v souladu se:

- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění platných úprav

- zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění 

platných úprav   

stavebník

účastníci řízení, žadatelé

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, 

adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro 

doručování , IČ (bylo-li přiděleno)

další údaje podle příslušného tiskopisu dle SSŘ

účastníci řízení, dotčené orgány 

apod. v souladu s právní úpravou, 

žadatelé.

Katastr nemovitostí

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

134 VÚP
AGENDA 

VYVLASTŇOVACÍHO ŘÍZENÍ

Agenda vyvlastňovacího řízení v souladu se:

- zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 

pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění platných úprav 

- zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění 

platných úprav   

účastníci řízení (vyvlastnitel, 

vyvlastňovaný)

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, 

adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro 

doručování                                                 
dle SSŘ

účastníci řízení a dotčené orgány 

v souladu s právní úpravou

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

135 VÚP
AGENDA ČÍSEL POPISNÝCH A 

EVIDENČNÍCH

Agenda čísel popisných a evidenčních podle 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, ve znění pozdějších předpisů 

žadatel - vlastník objektu adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum  narození, 

adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro 

doručování , IČ (bylo-li přiděleno)

dle SSŘ

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

136 MP PŘESTUPKY

Řízení o přestupcích , v souladu se zákonem:

- č. 553/1991 Sb o obecní  policii, ve znění  pozdějších  předpisů, - č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů,  -  č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - č. 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, - č. 328/1999 Sb.,o ončanských průkazech, ve znění pozdějších 

předpisů, - č. 329/1999 Sb., o cestovních  dokladech, ve znění pozdějších 

předpisů, - č. 99/2004 Sb., o rybníkařství, ve znění pozdějších předpisů, - 

č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti,ve znění pozdějších předpisů,  - č. 

359/1999 Sb., o sociálně právní  ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, - č. 178/2016 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, - 

č. 500/2004 Sb., správní  řád, ve znění pozdějších předpisů, - č. 65/2017 

Sb.,o choraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů, - č. 372/2011 Sb., O 

zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů,            - č. 

353/2003 Sb. o spotřebních  daních, ve znění pozdějších předpisů,                    

přestupci, poškození, svědci, 

příp. další účastníci řízení

dle §11a zákona 553/1991 Sb. - jméno, příjmení, datum a místo 

narození narození, rodné  číslo, adresa místa trvalého bydliště, 

adresa pro doručování, omezení svéprávnosti, název firmy, IČ, sídlo 

firmy, telefonní číslo, e-mail,                                    

dle SSŘ

účastnici řízení, další orgány dle 

zákona

IS Radnice VERA

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje

137 MP KAMEROVÝ SYSTÉM

Pořizování  zvukových  a obrazových  záznamů, v souladu se zákonem:

- č. 553/1991 Sb o obecní  policii, veznění  pozdějších  předpisů,   

přestupci, poškození, svědci, 

příp. další účastníci řízení , 

zvukové a obrazové záznamy                          

dle SSŘ

Policie ČR, další orgány dle 

zákona

IS Radnice VERA

přenos do třetí 

země se 

neuskutečňuje


