
Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. 

Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v Kanceláři veřejného ochránce práv 

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů 

Kategorie subjektu 

údajů 

Kategorie 

příjemců údajů 

1 

Pracovně právní agenda v souladu se 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum 

narození 

jiné popisné údaje:  
vzdělání, kontakt (telefon, e-mail) 

zaměstnanci, osoby dle 

dohody o provedení 
práce, resp. dohody o 

pracovní činnosti správce osobních údajů 

2 

Platová agenda v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

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

narození, rodné číslo 

jiné opisné údaje:  
kontakt (telefon, e-mail), číslo účtu 

údaje o rodinných příslušnících: 
jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo dětí 

případně manželky nebo manžela, informace o 

skutečnosti, zda manžel či manželka uplatňuje daňové 
zvýhodnění na děti ve společné domácnosti či zda dítě 

zaměstnance je držitelem průkazu ZTP/P či informace 

o tom, zda dítě zaměstnance se soustavně připravuje 
na budoucí povolání (studium)                          

Zaměstnanci a jejich 
rodinní příslušníci, osoby 

dle dohody o provedení 

práce, resp. dohody o 
pracovní činnosti 

správce osobních údajů, 

orgány finanční a 
sociální správy, 

zdravotní pojišťovny, 

další instituce dle 
konkrétních případů 

3 

Poskytování náhrad cestovních výdajů 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů  

adresní a identifikační údaje:  

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště 

zaměstnanci osoby dle 
dohody o provedení 

práce, resp. dohody o 

pracovní činnosti správce osobních údajů 

4 

Smluvní vztahy v souladu se zákonem 

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

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č. 

219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

adresní a identifikační údaje:  

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště či sídla 

podnikání 

fyzické osoby - smluvní 

subjekty správce osobních údajů 

5 Databáze kontaktních osob dodavatelů 

adresní a identifikační údaje:  

jméno, příjmení, název společnosti (zaměstnavatel) 

jiné popisné údaje:  
kontakt (telefon, e-mail, fax) 

kontaktní osoby 

dodavatelů správce osobních údajů 

6 

Výkon působnosti ochránce v souladu 

se zákonem č. 349/1999 Sb., o 
veřejném ochránci práv, ve znění 

pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje:  

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich 
změna, rodné příjmení, druh a adresa místa pobytu, 

číslo a platnost oprávnění k pobytu, počátek pobytu, 

popřípadě datum ukončení pobytu, datum, místo a 
okres narození; rodné číslo v případě změny rodného 

čísla původní rodné číslo, u subjektu údajů, který se 

narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, 
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu 

údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li 
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, 

den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo 

den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí, státní občanství, popřípadě více státních 

občanství, adresa místa trvalého pobytu, včetně 
předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek 

trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o 

místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého 
pobytu na území České republiky, zbavení nebo 

omezení způsobilosti k právním úkonům, rodinný 
stav, datum a místo uzavření manželství, datum, místo 

a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území 

České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k 
úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o 

prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 

den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není 

umožněn vstup na území České republiky 

stěžovatelé (fyzické 

osoby) správce osobních údajů 



jiné údaje:  
kontakt (telefon, e-mail, fax) a další osobní údaje, 
které vyplývají z podnětů stěžovatelů nebo z postupu 

ochránce v rámci zákona č. 349/1999 Sb.  

7 

Poskytování informací v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje:  

jméno, příjmení, adresa pro doručení odpovědi či 

bydliště žadatele 

jiné údaje:  
kontakt (telefon, e-mail, fax) případně další osobní 

údaje, které žadatel o poskytnutí informace uvedl ve 
své žádosti 

žadatelé o poskytnutí 

informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu 

k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů správce osobních údajů 

8 

Výkon odborné praxe osob v rámci 

studia 

adresní a identifikační údaje:  

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum 

narození, název a sídlo školy, na které osoba studuje 

osoby vykonávající 
odbornou praxi v objektu 

Kanceláře veřejného 

ochránce práv při studiu 
na některé ze středních či 

vysokých škol, správce osobních údajů 

9 

Zabezpečení ochrany majetku České 

republiky, se kterým přísluší hospodařit 

Kanceláři veřejného ochránce práv a 
zajištění bezpečnosti zaměstnanců a 

představitelů (veřejný ochránce práv a 

jeho zástupce), sledování a organizace 
provozu parkoviště umístěného na 

pozemku Kanceláře veřejného ochránce 

práv a sledování a organizace vstupu 
osob se zdravotním postižením 

(invalidů) – registrace v registru ÚOOÚ 

pod registračním číslem 00032367/1, 
registrace provedena dne 23. 4. 2008. 

jiné údaje: 

získané z obrazových záznamů z kamerového systému 

Zaměstnanci a jiné osoby 
vstupující do objektu, tj. 

např. osoby podávající 

osobně podněty 
veřejnému ochránci práv, 

dodavatelé zboží a služeb, 

účastníci akcí 
v pronajímaných 

jednacích sálech a ostatní 

návštěvníci objektu 
oznamovatele. správce osobních údajů 

10 

Shromáždění informací o dětech 
(případně vnučkách a vnucích) 

zaměstnanců Kanceláře veřejného 

ochránce práv a zaměstnanců jiných 
organizačních složek státu nezbytných 

pro přijetí a umístění dítěte v dětské 

skupině, shromáždění kontaktních 
údajů na zákonné zástupce nebo jimi 

pověřené osoby u dětí umístěných 

v dětské skupině, (dětská skupina je 
zařízení péče o děti zřízená v Kanceláři 

veřejného ochránce práv koncipována 

jako pilotní projekt k ověření návrhu 
zákona o dětské skupině) – registrace v 

registru ÚOOÚ pod registračním číslem 

00032367/3, registrace provedena dne 
2. 10. 2013 – zpracování i citlivých 

osobních údajů. Osobní údaje jsou 

zpracovávány se souhlasem subjektu 
údajů. 

adresní a identifikační údaje: 

jméno a příjmení, datum narození, bydliště a rodné 

číslo dětí, vnuček a vnuků zaměstnanců a 
zaměstnanců jiných organizačních složek státu 

citlivé osobní údaje: 

informace o zdravotním stavu dítěte umístěného 
v dětské skupině 

jiné údaje:  

kontakt (telefon, e-mail, fax) zákonných zástupců dětí 
či jimi pověřených osob               

Děti, vnuci a vnučky 

zaměstnanců a 
zaměstnanců jiných 

organizačních složek 

státu, zákonní zástupci 
dětí či jimi pověřené soby správce osobních údajů 

11 

Vytvoření databáze žádostí uchazečů o 
přijetí do zaměstnání v listinné nebo i 

z části v elektronické podobě (dle 

způsobu podání žádosti) jako databáze 
potencionálních zaměstnanců, kteří sice 

obecně splňují představy vhodnosti 

pracovního uplatnění, avšak není pro ně 
v daném okamžiku volné místo, jež se 

však v budoucnu uvolnit může – 

registrace v registru ÚOOÚ pod 
registračním číslem 00032367/3, 

registrace provedena dne 28. 2. 2013 – 

zpracování i citlivých osobních údajů. 
Osobní údaje jsou zpracovávány se 

souhlasem subjektu údajů po dobu 

dvou let. 

adresní a identifikační údaje: 

jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého 

bydliště, dosažené vzdělání 

popisné údaje:     

informace o průběhu zaměstnání 

jiné údaje:  

kontakt (telefon, e-mail, fax), případně další osobní 

údaje, které uchazeč o zaměstnání uvedl ve své 

žádosti či motivačním dopisu              

uchazeči o přijetí do 

zaměstnání u správce 

údajů správce osobních údajů 

 Doby uchování se řídí příslušnými zvláštními právními předpisy   

 


