
I. Informace zve řejňované podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů 

 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje město 
Bohumín informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, 
kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými 
odbory Městského úřadu v Bohumíně. 

 

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zák ona jsou osobní údaje uchovávány 
pouze po dobu, která je nezbytná k ú čelu jejich zpracování. 

 

 

 

Členění Městského ú řadu v Bohumín ě 

ODBOR DOPRAVY 
ODBOR FINANČNÍ 
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC 
- oddělení rozvoje a územního plánování 
ODBOR ORGANIZAČNÍ 
ODBOR PRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ 
ODBOR SOCIÁLNÍ 
ODBOR STAVEBNÍ 
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU  
ODBOR MAJETKOVÝ 
- oddělení pozemků 
- oddělení budov 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB 

 

Rozsah a ú čel údaj ů shromaž ďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 



odbor dopravy 

Účel zpracování 
osobních údaj ů 

Subjekt údaj ů 
Rozsah osobních 
údajů Kategorie p říjemců 

osobních údaj ů 
správní řízení na 
úseku odboru dopravy 
dle zák. 111/1994 
Sb., o silniční 
dopravě, zák. 
247/2000 Sb. o 
získávání a 
zdokonalování 
odborné způsobilosti 
k řízení motor. 

účastníci řízení 

jméno a příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt, 
popř. adresa pro 
doručování, rodné číslo 

účastníci řízení, dotčené 
správní orgány 

vozidel, zák. 361/2000 
Sb. o silničním 
provozu, zák. č. 
13/1997 Sb. o 
pozemních 
komunikacích 

   

Řízení dle zák. 
56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu 
vozidel na pozemních 
komunikacích a o 
změně zák. č. 
168/1999 Sb. o 
pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

Fyz. osoba - žadatel jméno a příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt, 
popř. adresa pro 
doručování, rodné číslo 

Žadatel, dotčené správní 
orgány, 

vydání osvědčení 
podle OZV č. 1/2005 

žadatel titul, jméno a příjmení, 
datum narození, adresa 
trvalého pobytu, rodné 
číslo 

nejsou 

Zpracování osobních 
údajů při vydávání 
řidičských průkazů, 
mezinárodních 
řidičských průkazů, 
průkazů profesní 
způsobilosti řidiče a 
paměťových karet 
řidiče 

Držitelé ŘP, 
mezinárodních 
řidičských průkazů, 
průkazů profesní 
způsobilosti řidiče a 
paměťových karet řidiče 

Údaje dle ust. § 105 a 
106 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších 
předpisů 

Ministerstvo dopravy, MMO 



Poskytování údajů z 
registru řidičů 

Držitelé ŘP Údaje dle ust. § 119 odst. 
2 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

Ministerstvo dopravy, subjekt 
údajů, subjekt veřejné správy 
nebo jiná osoba (fyzická i 
právnická) v rozsahu 
stanoveném zvláštními 
právními předpisy 

Příjem žádostí o 
vydání řidičského 
průkazu, 
mezinárodního 
řidičského průkazu, 
paměťové karty řidiče 
a průkazu profesní 
způsobilosti řidiče 

Žadatel o řidičský 
průkaz, mezinárodní 
řidičský průkaz, 
paměťovou kartu řidiče 
a průkaz profesní 
způsobilosti řidiče 

Titul, jméno a příjmení, 
datum narození, rodné 
číslo, místo narození, 
trvalý pobyt 

Ministerstvo 

dopravy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



odbor finan ční 

Účel zpracování 
osobních údaj ů Subjekt údaj ů Rozsah osobních údaj ů Kategorie p říjemců 

osobních údaj ů 
    

příjmové a výdajové 
pokladní doklady 

plátci a příjemci 
platby v 
hotovosti 

titul, jméno a příjmení, trvalý 
pobyt plátci 

příprava materiálů 
města pro orgány 
města 

organizace 

název organizace, sídlo 
organizace, IČO, DIČ, jméno, 
příjmení statutárního 
zástupce 

Orgány města 

 

Vystavení potvrzení 
o bezdlužnosti 

Žadatel-fyzická 
os. 

Titul, jméno a příjmení, datum 
narození, rodné číslo, adresa 
trval. pobytu, adresa pro 
doručování písemností 

Nejsou - pouze pro spis 

 

Správní řízení – 
vymáhání 
pohledávek  

Účastníci řízení 

Titul, jméno a příjmení, datum 
narození, rodné číslo, adresa 
trval. pobytu, adresa pro 
doručování písemností; název 
organizace, sídlo org., IČ, 
DIČ, jméno statutárního 
zástupce 

účastníci řízení, dotčené 
správní orgány 

Zajišťování agendy 
vymáhání 
pohledávek za 
rozpočtovými příjmy  
města 

dlužník - 
účastník řízení 

Titul, jméno a příjmení, datum 
narození, rodné číslo, adresa 
trval. pobytu, adresa pro 
doručování písemností; název 
organizace, sídlo org., IČ, 
DIČ, jméno statutárního 
zástupce 

účastníci řízení, dotčené 
správní orgány 

Daňové řízení – 
řízení o místních 
poplatcích 

Účastníci řízení 

Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu popř. adresa pro 
doručování, výše přeplatku či 
nedoplatku 

Účastníci řízení 

Oběh účetních 
dokladů – realizace 
požadavků 
jednotlivých odborů 
MěÚ 

Účastníci řízení 

Titul, jméno a příjmení, datum 
narození, rodné číslo, adresa 
trval. pobytu, adresa pro 
doručování písemností Název 
organizace, sídlo org., IČ, 
DIČ, jméno statutárního 
zástupce 

nejsou 

 
 
 
 
 
 
 
 



odbor rozvoje a investic 

Účel zpracování 
osobních údaj ů Subjekt údaj ů Rozsah osobních údaj ů Kategorie p říjemců 

osobních údaj ů 
Zakládání a 
evidence smluv 
uzavřených MěÚ 
vedené v písemné 
podobě a 
v elektronické 
podobě 

Fyzické osoby 
v postavení 
účastníků smluv 
uzavřených s 
městem 
Bohumín 

Titul, jméno, příjmení, datum 
narození (popř. rodné číslo), 
trvalý pobyt (popř. adresa pro 
doručování písemností) 

Orgány města 

Získání nabídek 
uchazečů 
k veřejným 
zakázkám a 
kompletní 
dokumentace VZ 

Fyzické osoby 
v postavení 
zájemce o VZ 

Titul, jméno, příjmení, místo 
podnikání 

Orgány města 

Kontakt na členy 
zastupitelstva města 

Členové 
zastupitelstva 
města 

Titul, jméno a příjmení, RČ, 
bydliště, zaměstnavatel, tel., 
e-mail, 

Pro vnitřní potřebu, 
v omezeném rozsahu i 
pro veřejnost 

Zakládání úřední 
korespondence jiné 
povahy (žádosti dle 
zákona č. 106/1999 
Sb., aj.) 

Fyzické osoby 
v postavení 
korespondentů 

Titul, jméno, příjmení, trvalý 
pobyt (popř. adresa pro 
doručování písemností) 

Orgány města 

 
Požadavky na 
změny územního 
plánu města 

Žadatelé – fyz. 
osoby 

Titul, jméno a příjmení, RČ, 
bydliště,  tel., e-mail, 

Pro vnitřní potřebu,  
orgány města 

 
Žádost o vyjádření 
z hlediska územně 
plánovací 
dokumentace 

Žadatelé Titul, jméno a příjmení, 
datum narození, bydliště, 
tel., e-mail, 

Žadatel, projektant, 
dotčené orgány, 
stavební úřady 

Řízení o územním 
plánu 

Veřejnost Titul, jméno a příjmení, 
datum narození, bydliště, 

Veřejnost, orgány 
města, obce, dotčené 
orgány 

Řízení ve věci 
přestupků a jiných 
správních deliktů 
dle zákona o státní 
památkové péči 

Účastníci 
přestupkového 
řízení 

Titul, jméno a příjmení, 
datum narození, bydliště 

Účastníci 
přestupkového řízení 

Správní řízení dle 
zákona o státní 
památkové péči 

Účastníci 
řízení 

Titul, jméno a příjmení, 
datum narození, bydliště, 
tel., e-mail, 

Žadatel, projektant, 
dotčené orgány, 
stavební úřady 

 
 
 
 
 
 
 
 



odbor organiza ční 

Účel zpracování 
osobních údaj ů Subjekt údaj ů Rozsah osobních údaj ů Kategorie p říjemců 

osobních údaj ů 
Ochrana archiválií, 
dle §35 zákona č. 
499/2004 Sb., o 
archivnictví a 
spisové službě a o 
změně některých 
zákonů a na něj 
navazujících 
předpisů v platném 
znění.  

  

Žadatel o 
nahlížení do 
archiválií 

 
jméno, příjmení, datum a 
místo narození, státní 
občanství, adresa trvalého 
pobytu fyzické osoby na 
území ČR, popř. bydliště 
v cizině, adresa pro 
doručování písemností, téma 
a účel studia, případně 
název a sídlo právnické 
osoby, pro kterou žadatel 
téma zpracovává 

Pro vnitřní potřebu 

Příprava materiálů 
pro volbu 
přísedících 
okresního soudu 

přísedící 
okresního 
soudu 

titul, jméno a příjmení, datum 
narození, místo narození, 
trvalý pobyt, místo výkonu 
práce, státní občanství 

okresní soud orgány 
města 

Konání místního 
referenda 

členové 
přípravného 
výboru, 
zmocněnec 

jméno a příjmení, datum 
narození, adresa, u 
zmocněnce – jméno, 
příjmení, datum narození, 
adresa pobytu 

orgány města 

Plnění úkolů 
volebního orgánu 

kandidáti,  
zmocněnec, 
členové 
okrskových 
volebních 
komisí 

jméno a příjmení, rodné číslo, 
trvalý pobyt, (případně datum 
narození, věk) zaměstnání, 
státní občanství, politická 
příslušnost 

volební orgány voliči 

Správní řízení účastníci řízení 
jméno a příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt, popř. 
adresa pro doručování 

účastníci řízení dotčené 
správní orgány 

Shromažďování 
obyvatel svolavatel 

jméno a příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt, popř. 
bydliště 

nejsou 

Příjem a evidence 
dokumentů 

odesílatel 
dokumentu 

jméno, příjmení, adresa 
odesílatele 

nejsou 

Legalizace žadatel 

 
 jméno a příjmení, datum a  
místo narození, trvalý pobyt, 
druh a č. průkazu totožnosti 

dle ustanovení zákona 

Výpisy z Rejstříku 
trestů žadatel 

jméno a rodné příjmení, 
příjmení, datum narození, 
místo narození, státní 
občanství, číslo průkazu 
totožnosti 

pro potřeby Rejstříku 
trestů 

Smlouvy  žadatel 
titul, jméno a příjmení, datum 
narození,  trvalý pobyt, tel. 
číslo, e-mail 

nejsou 

Uchovávání a 
aktualizace 

účastníci řízení údaje dle § 14, 20, 21 
zák.č.301/2000 Sb., údaje 

Ministerstvo vnitra, subjekt 
údajů, oblastní archiv, 



druhopisů 
matričních knih a 
sbírek listin 

obsažené v listinách dle § 8 
odst.4 věty druhé a 
matričních knihách dle § 23 
zák.č.301/2000 Sb. 

subjekt veřejné správy 
nebo jiná osoba v rozsahu 
stanoveném zvláštními 
právními předpisy 

Vydávání veřejných 
a jiných listin podle 
zák.č.301/2000 Sb. 

účastníci řízení 
údaje dle § 8 odst.5, 24, 29, 
30, 31, 46 zák.č.301/2000 
Sb. 

osoby dle zák. č. 500/2004 
Sb., Ministerstvo vnitra, 
subjekt údajů, subjekt 
veřejné správy nebo jiná 
osoba v rozsahu 
stanoveném zvláštními 
právními předpisy 

Zpracování údajů 
vedených 
v informačním 
systému evidence 
obyvatel 

Státní občané 
ČR, osoby, 
které pozbyly 
státní občanství 
ČR, cizinci, kteří 
jsou matkou, 
otcem, 
popřípadě jiným 
zákonným 
zástupcem, 
manželem, 
registrovaným 
partnerem nebo 
dítětem občana 

Údaje mu předané dle ust. § 
3a až § 6 zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a 
rodných číslech a o změně 
některých zákonů (zákon o 
evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů 

Ministerstvo vnitra 

Poskytování údajů z 
informačního 
systému evidence 
obyvatel 

Státní občané 
ČR, osoby, 
které pozbyly 
státní občanství 
ČR, cizinci, kteří 
jsou matkou, 
otcem, 
popřípadě jiným 
zákonným 
zástupcem, 
manželem, 
registrovaným 
partnerem nebo 
dítětem občana 

údaje dle ust. § 3 odst. 3 a 
odst. 4 zákona o evidenci 
obyvatel 

Ministerstvo vnitra, subjekt 
údajů, subjekt veřejné 
správy nebo jiná osoba 
(fyzická i právnická) 
v rozsahu stanoveném 
zvláštními právními 
předpisy 

 

Kontakt na členy 
zastupitelstva města 

Členové 
zastupitelstva 
města 

Titul, jméno a příjmení, RČ, 
bydliště, zaměstnavatel, tel., 
e-mail, 

Pro vnitřní potřebu, 
v omezeném rozsahu i 
pro veřejnost 

 
personální evidence 
zaměstnanců 
zařazených do 
městského úřadu  a 
zaměstnanců na 
Dohody 

zaměstnanci 
osobní údaje 
související s personální 
evidencí zaměstnanců 

zaměstnavatel 

platová evidence 
zaměstnanců, 
zaměstnanců na 
Dohody a 

zaměstnanci osobní údaje vztahující se 
ke zpracování platů 

zaměstnavatel 



zaměstnanců 
organizací zřízených 
a založených 
městem 
zaměstnanců na 
Dohody 

realizace 
výběrových řízení 
na obsazení volných 
pracovních míst  dle 
zákona o úřednících 
územních 
samosprávných 
celků 

uchazeč o 
zaměstnání 
přihlášený do 
výběrového 
řízení 

titul, jméno, příjmení, datum 
narození, (případně jméno a 
příjmení rod. příslušníků) 
místo narození, trvalý pobyt, 
státní občanství (číslo 
občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení 
k trvalému pobytu v případě 
cizince), doklad o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, výpis 
z evidence Rejstříku trestů 
(obsahuje rodné číslo), 
v případě funkcí vedoucích 
úředníků lustrační 
osvědčení 

zaměstnavatel 

Evidence odměn 
členů zastupitelstva 
města, členů výborů 
zastupitelstva města 
a komisí rady města 

členové 
zastupitelstva, 
členové výborů 
a komisí 

osobní údaje vztahující se 
ke zpracování odměny za 
výkon funkce 

poskytovatel odměny 

zajišťování a 
evidence 
preventivních 
lékařských 
zaměstnanců 
zařazených do  MěÚ 
prohlídek v zařízení 
závodní preventivní 
péče 

zaměstnanci 
osobní údaje 
související s personální 
evidencí zaměstnanců 

kontrolní orgány 

 
Údaje o fyzických 
osobách, které mají 
přístup k 
utajovaných 
informacím dle 
zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně 
utajovaných 
informací a o 
bezpečnostní 
způsobilosti, ve 
znění pozdějších 
předpisů  prováděcí 
vyhlášky k OUI. 

fyzické osoby 

Jméno, příjmení, rodné 
příjmení, titul, den, měsíc, rok 
a místo narození, adresa 
místa trvalého pobytu, státní 
občanství, telefonní číslo, 
údaje z občanského průkazu 
(pasu). 

Národní bezpečnostní 
úřad 

 
Příprava 
materiálů pro 
udělení cen 
města 

Kandidáti na 
ocenění cenou 
města 

titul, jméno a příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt 

orgány města 



 
Žádost o užití 
znaku města 

žadatel titul, jméno a příjmení, trvalý 
pobyt 

orgány města 

Osobní údaje o 
vlastnících 
vhodných 
věcných 
prostředků (VP), 
které lze využít 
pro potřeby 
obrany státu dle 
zákona č. 
222/1999 Sb., 
zákon o 
zajišťování 
obrany České 
republiky a 
Vyhlášky MO č. 
280/1999 Sb., 
vše ve znění 
pozdějších 
předpisů 

 fyzické osoby 

příjmení, jméno, rodné číslo, 
telefonní číslo, místo trvalého 
pobytu  

 

  

Krajský úřad MSK, Krajské 
vojenské velitelství 
Ostrava, SMO 

  

 

 

 
  

Evidence 
osobních údajů 
fyzických osob, 
které lze určit za 
stavu ohrožení 
nebo válečného 
stavu k pracovní 
povinnosti nebo 
výpomoci a 
evidence 
osobních údajů 
zdravotnických 
pracovnic, dle 
zákona č. 
222/1999 Sb., 
zákon o 
zajišťování 
obrany České 
republiky, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

fyzické osoby 
Příjmení, jméno, rodné číslo, 
místo trvalého pobytu, 
telefonní číslo 

Krajský úřad MSK, Krajské 
vojenské velitelství 
Ostrava  

Evidence členů 
orgánů 
krizového řízení  
dle zákona č. 
240/2000 Sb., 
zákon o 
krizovém řízení 
a o změně 
některých 
zákonů (krizový 

fyzické osoby 

Příjmení, jméno, titul, 
zaměstnavatel, místo 
trvalého pobytu, telefonní 
číslo 

Krajský úřad MSK, HZS 
MSK 



zákon), ve znění 
pozdějších 
předpisů 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



odbor právní a živnostenský 

Účel 
zpracování 
osobních údaj ů 

Subjekt údaj ů Rozsah osobních údaj ů Kategorie p říjemců 
osobních údaj ů 

Zpracování 
údajů vedených 
v informačním 
systému 
evidence 
obyvatel 

Státní občané ČR, 
osoby, které pozbyly 
státní občanství ČR, 
cizinci, kteří jsou 
matkou, otcem, 
popřípadě jiným 
zákonným 
zástupcem, 
manželem, 
registrovaným 
partnerem nebo 
dítětem občana 

Údaje mu předané dle ust. § 
3a až § 6 zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a 
rodných číslech a o změně 
některých zákonů (zákon o 
evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů 

Ministerstvo vnitra 

Poskytování 
údajů z 
informačního 
systému 
evidence 
obyvatel 

Státní občané ČR, 
osoby, které pozbyly 
státní občanství ČR, 
cizinci, kteří jsou 
matkou, otcem, 
popřípadě jiným 
zákonným 
zástupcem, 
manželem, 
registrovaným 
partnerem nebo 
dítětem občana 

údaje dle ust. § 3 odst. 3 a 
odst. 4 zákona o evidenci 
obyvatel 

Ministerstvo vnitra, subjekt 
údajů, subjekt veřejné 
správy nebo jiná osoba 
(fyzická i právnická) 
v rozsahu stanoveném 
zvláštními právními 
předpisy 

Zpracování 
údajů vedených 
v informačním 
systému 
živnostenský 
rejstřík (IS RŽP) 

fyzické osoby (FO): 
ohlašovatelé 
živností, žadatelé o 
koncese, odpovědní 
zástupci statutární 
orgány právnické 
osoby nebo jejich 
členové, vedoucí 
organizačních 
složek, zahraniční 
FO: ohlašovatelé 
živností, žadatelé o 
koncesi, odpovědní 
zástupci statutární 
orgány právnické 
osoby nebo jejich 
členové, vedoucí 
organizačních 
složek 

jméno a příjmení, státní 
občanství, bydliště, rodné 
číslo, datum narození, jméno 
a příjmení, státní občanství, 
bydliště mimo území ČR, 
místo povoleného pobytu 
v ČR, rodné číslo, datum 
narození 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Poskytování 
údajů 
z informačního 
systému 
živnostenský 
rejstřík 

FO a ZFO: 
podnikatelé 
živnostníci, 
odpovědní zástupci, 
statutární orgány 
právnické osoby 
nebo jejich členové, 

údaje vedené v IS RŽP mimo 
rodných čísel a údaje vedené 
v IS RŽP včetně rodných 
čísel 

veřejný seznam,. pouze 
podnikatelům a 
v případech stanovených 
zvláštními právními 
předpisy 



vedoucí 
organizačních 
složek 

Výpisy z 
evidence 
Rejstříku trestů 

FO: ohlašovatelé 
živností, žadatelé o 
koncese, odpovědní 
zástupci 

údaje vedené v IS RŽP a 
místo narození, rodné 
příjmení 

pro potřeby Rejstříku 
trestů 

Výpisy 
z Rejstříku 
trestů 

žadatel 

jméno a rodné příjmení, 
příjmení, datum narození, 
místo narození, státní 
občanství, číslo průkazu 
totožnosti 

pro potřeby Rejstříku 
trestů 

správní řízení 
na úseku 
přestupků 

účastníci řízení 
jméno, příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt, popř. 
adresa pro doručování 

účastníci řízení, dotčené 
správní orgány 

Vedení registru 
oznámení dle 
zákona o střetu 
zájmů (v době 
nepřítomnosti 
tajemnice) 

žadatelé o nahlížení 
do registru, vedoucí 
úředníci, zastupitelé 

jméno, příjmení, datum 
narození, rodné číslo 

pro potřeby registračního 
orgánu 

 

Evidence 
soudních řízení 

Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum 
narození 

nejsou 

 

Kontrola 
Kontrolované 
osoby, osoby 
zúčastněné 

jméno a příjmení, datum 
narození, místo trvalého 
pobytu popř. jiná adresa pro 
doručování 

kontrolované osoby, 
dotčené správní orgány 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



odbor sociální 

Účel zpracování 
osobních údaj ů Subjekt údaj ů Rozsah osobních údaj ů Kategorie p říjemců 

osobních údaj ů 
Odvolací řízení a 
řízení o 
mimořádných 
opravných 
prostředcích ve věci 
ustanovení 
zvláštního příjemce 
dávek důchodového 
pojištění 

Příjemce 
důchodu,další 
osoby, o kterých 
to stanoví zákon 

Jméno, příjmení, adresa, 
rodné číslo, místo trvalého 
pobytu, příp. další údaje 

Účastníci správního řízení 

Zajištění komplexní 
sociální práce 

Osoby 
nacházející se 
v nepříznivé 
sociální situaci 

Jméno, příjmení, adresa, 
rodné číslo, místo trvalého 
pobytu, příp. další údaje 

Vyjmenované osoby 

Zprostředkování 
osvojení a 
pěstounské péče 

Žadatelé o 
zprostředkování 
nezletilé děti, 
zákonní 
zástupci, 
opatrovník 

Jméno, příjmení, adresa, 
rodné číslo, místo trvalého 
pobytu, výše příjmů, 
zdravotní stav, sociální, 
majetkové a 
osobnostní poměry, příp. 
další údaje 

Krajský úřad 

Výkon sociálně-
právní ochrany dětí 

Rodiče, zákonní 
zástupci, 
opatrovník, nezl
etilé děti 

Jméno, příjmení, adresa, 
rodné číslo, místo trvalého 
pobytu, zdravotní 
stav, sociální a majetkové 
poměry, osobnostní poměry 
nezl.,  příp. další údaje 

Státní orgány, školská a 
zdrav. zařízení, rodiče, 
zákonní zástupci, 
opatrovník, zmocněnci 
zákonných zástupců 

Řízení o stížnostech 
dle zákona č. 
500/2004 Sb., 
správní řád, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Stěžovatel, příp. 
další osoby 

Poměry stěžovatele dle 
charakteru stížnosti, příp. 
údaje o osobách, proti nimž 
stížnost směřuje 

Stěžovatel, příp. další 
orgány dle charakteru 
stížnosti 

Kontrolní činnost dle 
zákona č. 552/1991 
Sb., o státní 
kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů 

Fyzické 
kontrolované 
osoby 

Jméno, příjmení kontrolované 
fyzické osoby 

Kontrolovaná osoby, příp. 
další orgány dle výsledku 
kontrol 

Příprava materiálů 
pro poskytnutí 
dotací v oblasti 
sociálních záležitostí 

Žadatel o dotaci titul, jméno a příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt 

orgány města 

Přehled žadatelů o 
dotaci a příjemců 
dotací sociálních 
záležitostí 

Žadatel o 
dotaci, příjemce 
dotace 

titul, jméno a příjmení, město 
trvalého pobytu 

orgány města 

 

Vydání 
lékařských 
předpisů 
označených 

Poskytovatel 
zdravotních služeb 
nebo osoba 
vykonávající 

Jméno, příjmení, adresa 
místa poskytování 
zdravotních služeb 

Žadatel, příp. oprávněný 
zástupce 



modrým pruhem veterinární činnost 

Agenda platů 
ředitelů 
příspěvkových 
organizací dle 
zákona č. 
128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění 
pozd. předpisů 

Ředitelé 
příspěvkových 
organizací 

Jméno, příjmení, datum 
narození 

Ředitel, orgány města 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

odbor stavební 

Účel zpracování 
osobních údaj ů Subjekt údaj ů Rozsah osobních údaj ů Kategorie p říjemců 

osobních údaj ů 

správní řízení účastníci řízení 
jméno, příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt, popř. 
adresa pro doručování 

účastníci řízení, dotčené 
správní orgány 

vyjádření žadatel 
jméno, příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt, popř. 
adresa pro doručování 

žadatel, projektant, 
dotčené orgány státní 
správy 

evidence a 
tvorba protokolů 
z kontrolních 
prohlídek staveb 

stavebník, 
zhotovitel 

jméno, příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt 

zaměstnanci stav. úřadu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



odbor školství, kultury a sportu 

Účel zpracování 
osobních údaj ů Subjekt údaj ů Rozsah osobních údaj ů Kategorie p říjemců 

osobních údaj ů 

Příprava 
materiálů pro 
poskytnutí dotací 
v oblasti školství, 
kultury a  a 
sportu 

žadatel o dotaci titul, jméno a příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt 

orgány města 

Přehled  
žadatelů o dotaci 
a příjemců dotací 
v oblasti školství, 
kultury a   sportu 

žadatel o dotaci 
příjemce dotace 

titul, jméno a příjmení, město 
trvalého pobytu orgány města 

Agenda platů 
ředitelů 
příspěvkových 
organizací dle 
zákona č. 
128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění 
pozd. předpisů 

Ředitelé 
příspěvkových 
organizací 

Jméno, příjmení, datum 
narození 

Ředitel, orgány města 

Návrhy na 
udělení ocenění 
nejlepších žáků 
a studentů   

Navrhovatelé - 
ředitelé škol 

Jméno a příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt 

orgány města 

Návrhy na 
udělení 

ocenění 
pedagogům 

 

Navrhovatelé – 
zřizovatelé škol a 
školských zařízení, 
ředitelé škol, 
pedagogické 
kolektivy, školské 
rady 

  

Titul, jméno a příjmení, datum 

narození, trvalý pobyt orgány města 

 

Návrhy na udělení 
ocenění občanů v 
oblasti sportu a 
kultury  

Komise  rady 
města, 
navrhovatelé 

Titul, jméno a příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt 

orgány města 

odbor majetkový 

Účel zpracování 
osobních údaj ů Subjekt údaj ů Rozsah osobních údaj ů Kategorie p říjemců 

osobních údaj ů 

nájemní smlouva žadatel 
titul, jméno a příjmení, datum  
narození, rodné číslo, adresa 
trval. bydliště, popř. adresa 

orgány města 



pro doručování písemností 

u jiných subjektů obchodní 
firmu nebo název, sídlo a 
identifikační číslo, pokud bylo 
přiděleno, a jméno, 
popřípadě jména, a příjmení 
osob, které jsou jejich 
statutárními zástupci 

smlouva o 
výpůjčce 

žadatel 

titul, jméno a příjmení, datum  
narození, rodné číslo, adresa 
trval. bydliště, popř. adresa 
pro doručování písemností 

u jiných subjektů obchodní 
firmu nebo název, sídlo a 
identifikační číslo, pokud bylo 
přiděleno, a jméno, 
popřípadě jména, a příjmení 
osob, které jsou jejich 
statutárními zástupci 

orgány města 

kupní smlouva žadatel 

titul, jméno a příjmení, datum  
narození, rodné číslo, adresa 
trval. bydliště, popř. adresa 
pro doručování písemností 

u jiných subjektů obchodní 
firmu nebo název, sídlo a 
identifikační číslo, pokud bylo 
přiděleno, a jméno, 
popřípadě jména, a příjmení 
osob, které jsou jejich 
statutárními zástupci 

orgány města 

darovací 
smlouva 

žadatel 

titul, jméno a příjmení, datum  
narození, rodné číslo, adresa 
trval. bydliště, popř. adresa 
pro doručování písemností 

u jiných subjektů obchodní 
firmu nebo název, sídlo a 
identifikační číslo, pokud bylo 
přiděleno, a jméno, 
popřípadě jména, a příjmení 
osob, které jsou jejich 
statutárními zástupci 

orgány města 

směnná smlouva žadatel 

titul, jméno a příjmení, datum  
narození, rodné číslo, adresa 
trval. bydliště, popř. adresa 
pro doručování písemností 

u jiných subjektů obchodní 
firmu nebo název, sídlo a 

orgány města 



identifikační číslo, pokud bylo 
přiděleno, a jméno, 
popřípadě jména, a příjmení 
osob, které jsou jejich 
statutárními zástupci 

smlouva o 
věcném břemeni 

žadatel 

titul, jméno a příjmení, datum  
narození, rodné číslo, adresa 
trval. bydliště, popř. adresa 
pro doručování písemností 

u jiných subjektů obchodní 
firmu nebo název, sídlo a 
identifikační číslo, pokud bylo 
přiděleno, a jméno, 
popřípadě jména, a příjmení 
osob, které jsou jejich 
statutárními zástupci 

orgány města 

nájemní smlouva žadatel o pronájem 
bytu 

jméno, dat. narození, r.č., 
adresa trval. bydliště 

orgány města, správce 
domů 

evidence 
žadatelů o byt 
zvol. určení 

žadatel o pronájem 
bezbar. byt 

jméno, dat. narození, 
bydliště, r.č., zdravotní stav 
(diagnóza) 

orgány města, Krajský 
úřad 

 

Smlouvy o 
odvádění 
odpadních vod 

Vlastník 
nemovitosti 

Jméno, datum narození, 
adresa Orgány města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



odbor životního prost ředí a služeb 
 

Účel zpracování 
osobních údaj ů 

Subjekt údaj ů Rozsah osobních 
údajů 

Kategorie p říjemců 

Vodoprávní evidence dle 
vyhlášky č. 7/2003 Sb. ve 
znění vyhlášky 
č.619/2004  Sb., vedení 
správních řízení na úseku 
vodoprávního úřadu dle 
zák. 274/2001 Sb., 
identifikace fyz. osob jako 
účastníků řízení podle 
zák. 500/2004 Sb. a 
řízení podle vodního 
zákona č. 254/2001 Sb. 

občané žádající o: 
 
udělení souhlasu, 
stavební povolení 
vodního díla, 
povolení změny stavby, 
povolení k užívání 
vodního díla, 
schválení provozního a 
manipulačního řádu, 
prodloužení platnosti 
rozhodnutí, 
povolení k nakládání s 
povrchovými nebo 
podzemními vodami, 
povolení k vypouštění 
odpadních vod, 
vydání povolení 
k některým činnostem a 
jeho změnu. 

titul, jméno a příjmení, 
datum narození, trvalý 
pobyt, příp. jiná adresa 
pro doručování dle § 19 
odst. 3 zák. 500/2004 Sb. 

Účastníci řízení 
 

Řízení ve věci přestupků 
a jiných správních deliktů 
v působnosti odboru 

Účastníci přestupkového 
řízení, zmocněnci 

Jméno, příjmení, adresa, 
rodné číslo, místo 
trvalého pobytu, 
příp. další údaje 

Účastník přestupkového řízení 

Daňové řízení – 
řízení o místních 
poplatcích 
 
 

Účastníci řízení, 
zmocněnci 
 

Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu popř. adresa pro 
doručování, výše 
přeplatku či nedoplatku 

Účastníci řízení 
 

Vydávání stanovisek, 
osvědčení a vedení 
správních řízení na 
úseku ochrany přírody dle 
zák. 114/1992 Sb. 

Účastníci řízení, 
zmocněnci 
 
 

Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu, příp. doručovací 
adresa 

Osoby vymezené 
zák. 500/2004 Sb., 
orgány kontroly a dozoru, orgány veř. 
správy 

Vydávání stanovisek, 
osvědčení a vedení 
správních řízení: 
na úseku ochrany 
zemědělského 
půdního fondu dle 
zák. 334/1992 Sb., 
na úseku 
odpadového 
hospodářství dle 
zák. 185/2001 Sb., 
na úseku ochrany 
ovzduší dle zák. 
201/2012 Sb., 

Účastníci řízení, 
zmocněnci 
 

Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu, příp. doručovací 
adresa 

Osoby vymezené 
zák. 500/2004 Sb., 
orgány kontroly a dozoru, orgány veř. 
správy 

Přijímání oznámení a 
vedení správních řízení 
na úseku rostlinolékařské 
péče dle zák.326/2004 Sb. 

Účastník řízení, 
zmocněnci, vlastníci 
pozemků, oznamovatelé 

Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu, příp. doručovací 
adresa 

Osoby vymezené 
zák. 500/2004 Sb., 
orgány kontroly a dozoru, orgány veř. 
správy 

Přijímání oznámení a 
vedení správních řízení 
na úseku státní správy 
rybářství dle zák.  
99/2004 Sb, vedení 
evidence rybářské stráže 

Účastník řízení, 
zmocněnci, vlastníci 
pozemků, oznamovatelé 

Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu, příp. doručovací 
adresa 

Osoby vymezené 
zák. 500/2004 Sb., 
orgány kontroly a dozoru, orgány veř. 
správy 

Přijímání oznámení 
a vedení správních 
řízení na úseku státní 
správy lesů dle zák. 
289/1995 Sb.,  
vedení evidence lesních 
stráží, 
vedení evidence dle 
§ 6 zák. 149/2003 Sb. 

Účastník řízení, 
zmocněnci, vlastníci 
pozemků, oznamovatelé 

Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu, příp. doručovací 
adresa 

Osoby vymezené 
zák. 500/2004 Sb., 
orgány kontroly a dozoru, orgány veř. 
správy 

Přijímání oznámení a 
vedení správních 
řízení na úseku státní 

Účastník řízení, 
zmocněnci, vlastníci 
pozemků, oznamovatelé 

Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu, příp. doručovací 

 

Osoby vymezené 
zák. 500/2004 Sb., 
orgány kontroly a dozoru, orgány veř. 

 



správy myslivosti dle 
zák. 449/2001 Sb., 
vedení Rejstříku 
honebních společenstev 
a evidence mysliveckých 
stráží a hospodářů 

adresa správy 

Přijímání oznámení a 
vedení správních řízení a 
plnění úkolů v oblasti 
ochrany zvířat dle zák. 
246/1992 Sb., 

Účastník řízení, 
zmocněnci, vlastníci 
pozemků, oznamovatelé 

Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu, příp. doručovací 
adresa 

Osoby vymezené 
zák. 500/2004 Sb., 
orgány kontroly a dozoru, orgány veř. 
správy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všechny odv ětvové odbory – dle nápln ě činnosti dané Organiza čním řádem 

Účel zpracování osobních 
údajů Subjekt údaj ů Rozsah osobních 

údajů 

Kategorie 
příjemců 
osobních údaj ů 

    

příprava materiálů města pro 
orgány města 

Fyz. osoby 

název organizace, 
sídlo organizace, 
IČO, DIČ, jméno, 
příjmení 
statutárního 
zástupce, jméno, 
příjmení, adresa, 
r.č. fyz. osoby 

Orgány města 

Zakládání úřední 
korespondence jiné povahy 
(žádosti dle zákona č. 106/1999 
Sb., aj.) 

Fyzické osoby 
v postavení 
korespondentů 

Titul, jméno, 
příjmení, trvalý 
pobyt (popř. adresa 
pro doručování 
písemností) 

Orgány města 

 

Zakládání a evidence smluv 
uzavřených městem Bohumín 
vedené v písemné podobě a 
v elektronické podobě 

Fyzické osoby 
v postavení účastníků 
smluv uzavřených se 
Statutárním městem 
Ostrava 

Titul, jméno, 
příjmení, datum 
narození (popř. 
rodné číslo), trvalý 
pobyt (popř. adresa 
pro doručování 
písemností) 

Orgány města 

Získání nabídek uchazečů 
k veřejným zakázkám a 
kompletní dokumentace VZ 

Fyzické osoby 
v postavení zájemce o 
VZ 

Titul, jméno, 
příjmení, místo 
podnikání 

Orgány města 

 
Vyřizování 
stížností dle ust. 
§ 16 odst. 2 
písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., 
o obcích 
v platném znění, 
a dle „Pravidel 
pro přijímání a 
vyřizování 
stížností a petic“ 
ve znění 
pozdějších změn 
a doplňků 

Fyzická osoba 

Jméno, příjmení a kontaktní 
adresa podavatele stížnosti, 
případně jiné osobní údaje, 
pokud je podavatelé uvedou 

Orgány města 

Vyřizování petic 
dle zákona č. 
85/1990 Sb., o 
právu petičním, 
v platném znění, 
a dle „Pravidel 
pro přijímání, 
projednávání a 
vyřizování petic“ 
ve znění 

Fyzická osoba 

Jméno, příjmení a kontaktní 
adresa podavatele petic, 
petičního výboru, popřípadě 
osob uvedených pod peticí 
nebo na podpisovém archu, 
případně jiné osobní údaje, 
pokud je petenti uvedou 

Orgány města 



pozdějších změn 
a doplňků 
 
dohody 
vyplývající ze ZP 

strany dohody titul, jméno a příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt 

strany dohody 

 

Příprava 
materiálů města 
pro orgány města 

žadatel 

Titul, jméno a příjmení, datum 
narození, rodné číslo, adresa 
trval. pobytu, adresa pro 
doručování písemností; U 
jiných subjektů obchodní 
firmu nebo název, sídlo a 
identifikační číslo, jméno, 
popřípadě jména a příjmení 
osob, která jsou jejich 
zástupci 

Orgány města 

 
Řízení o stížnostech 
dle zákona č. 
500/2004 Sb., 
správní řád, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Stěžovatel, příp. 
další osoby 

Poměry stěžovatele dle 
charakteru stížnosti, příp. 
údaje o osobách, proti nimž 
stížnost směřuje 

Stěžovatel, příp. další 
orgány dle charakteru 
stížnosti 

Kontrolní činnost dle 
zákona č. 552/1991 
Sb., o státní 
kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů 

Fyzické 
kontrolované 
osoby 

Jméno, příjmení kontrolované 
fyzické osoby 

Kontrolovaná osoby, příp. 
další orgány dle výsledku 
kontrol 

 

 Subjekt údaj ů Rozsah osobních údaj ů Kategorie p říjemců 
osobních údaj ů 

    
Evidence 
soudních řízení 

Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum 
narození 

nejsou 

Správní řízení – 
vymáhání 
pohledávek na 
nepeněžité 
plnění 

Účastníci řízení 

Titul, jméno a příjmení, datum 
narození, rodné číslo, adresa 
trval. pobytu, adresa pro 
doručování písemností; název 
organizace, sídlo org., IČ, 
DIČ, jméno statutárního 
zástupce 

účastníci řízení, dotčené 
správní orgány 

Zajišťování 
agendy 
vymáhání 
pohledávek za 
rozpočtovými 
příjmy 
statutárního 
města 

dlužník - účastník 
řízení 

Titul, jméno a příjmení, datum 
narození, rodné číslo, adresa 
trval. pobytu, adresa pro 
doručování písemností; název 
organizace, sídlo org., IČ, 
DIČ, jméno statutárního 
zástupce 

účastníci řízení, dotčené 
správní orgány 

Daňové řízení – 
řízení o místních 
poplatcích 

Účastníci řízení 

Jméno, příjmení, datum 
narození, adresa trvalého 
pobytu popř. adresa pro 
doručování, výše přeplatku či 
nedoplatku 

Účastníci řízení 



    


