Přihlašování, průběh a ukončování studia,
BOZP

čl. 6 odst. 1

A, B, C

vzdělávání

Právní norma

Zákon č. 561/2004 Sb. o přeškolním, záklaldním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a
školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze
školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci
vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifkačním zařízení a
způdob jeho ukončení
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů
Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou

specifikace

Druh a rozsah OÚ
rozsah OÚ

kategorie SÚ

Účel zpracování

Kategorie
příjemců OÚ

uchazeč, žák,
zákonní zástupce,
účastníci řízení,
vlastní
dokuementace,
MŠMT, ČŠI,
kontrolní orgány,
organizace dle
smlouvy k výkonu
praxe

předání do
třetích zemí

doba uložení

5 let úrazy,
10 let záznam o úrazu,
10 let přijímání,
10 let o průběhu,
1 rok informace o vzdělávání,
3 roky stravování,
po dobu vzdělávání u nepovinných
předmětů,

AÚ + IÚ žadatele (FO)
AÚ zákonných zástupců
Jiné: vysvědčení ZŠ, hodnocení
ZKÚ zdravotní stav žadatele

Jméno, příjmení, datum narození,
adresa, tel., dokumenty - vysvědčení
ZŠ, hodnocení ZŠ, potvrzení o
zdravotní způsobilosti

žáci, zákonní zástupci

vzdělávání, bezpečnost
žáků, zajištění
přijímacího řízení,
průběh a ukončování
vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání,
Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a
školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze
školní matriky
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
změně některých zákonů (zákon o ověřování výsledků dalšího vzdělávání)

AÚ + IÚ žadatele (FO)
AÚ zákonných zástupců
Jiné - klasifikace, hodnocení žáka,
chování apod.
ZKÚ zdravotní stav žadatele

Jméno, příjmení, datum narození,
adresa, dokumenty - klasifikace,
hodnocení, chování, potvrzení o
zdravotní způsobilosti

žáci, zákonní zástupci

vedení školské matriky

MŠMT, zdrav.
pojišťovny, OSSZ,
Lékařská služba

50 let, pokud nejde o archiválie
podle bodu 16 přílohy č. 2, zákona č.
499/2004 Sb.,

žáci

zajištění odborné praxe

vlastní
dokumentace

10 let

uchazeči o zaměstnání

zajištění pracovních
pozic

vlastní
dokumentace

V případě nepřijetí skartace po době k
odvolání, jinak informovaný souhlas se
zařazením do evidence uchazečů o
zaměstnání na 3 roky, pak nová žádost,
jinak skartace - vyřazení

není předáváno

druh činnosti

Vedení školské matriky

C

Údaje o zdravotní způsobilosti studenta

B, C

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veř.zdr.

AÚ + IÚ žadatele (FO)
AÚ zákonných zástupců
ZKÚ zdravotní stav žadatele

Jméno, příjmení, datum narození,
adresa, zdravotní stav

Výběrová řízení na pracovní místa

C, F

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, záklaldním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška č. 54/2005 o konkursních řízeních (konkurzní vyhláška)

AÚ + IÚ SÚ
Jiné: praxe, výpis z rejstříku trestů,
osobní dokumenty
ZKÚ zdravotní způsobilost

Jméno, příjmení, datum narození,
adresa, tel., e-mail, osobní dokumenty
- vysvědčení, diplomy, výpis z
rejstříku, zdravotní stav

Pracovní smlouva, vstupní a preventivní
prohlídky zaměstnanců

C

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
Vyhláška č. 79/2013 o provedení některých ustanovení zákona č.
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

AÚ a IÚ SÚ
dokumenty pracovně-lékařské,
zdravotní

Jméno, příjmení, datum narození,
adresa, zdravotní stav

zaměstnanci

zjistění pracovní
způsobilosti
zaměstnanců

vlastní
dokumentace
orgány OSSZ,
zdravotní
pojišťovny

Dokumenty o vstupních prohlídkách
jsou součástí osobních spisů a podléhají
skartační lhůtě viz. Vedení osobních
spisů zaměstnanců

Vedení osobních spisů zaměstnanců

B, F

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

AÚ + IÚ SÚ
Jiné: praxe, výpis z rejstříku trestů,
osobní dokumenty
ZKÚ zdravotní způsobilost

Jméno, příjmení, datum narození,
adresa, zdravotní stav,

zaměstnanci, děti

xx

vlastní
dokumentace

45 let viz Spisový a skartáční řád
organizace, zaměstnaní důchodci 10
let, po úmrtí 10 let

Mzdové listy 45 let
hlášení pojišťovny zdravotní, sociální 10
let
podklady pro mzdy a výplatní pásky 5
let,
knihy docházky 3 roky,
nemocenské dávky 10 let,
pojištění zaměstnanců 10 let viz
Spisový a sklartační řád organizace

součástí spisu zaměstnance, skartace
při ukončení pracovněprávního vztahu.

pracovně-právní

Zpracování platů zaměstnanců

C

Školení a vzdělávání zaměstnanců

C+F

není předáváno

oblast činnosti

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojišťění
Zákon č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě

AÚ + IÚ SÚ vč. IÚ dětí

Jméno, příjmení, datum narození,
adresa, č. účtu, členství v odborech

zaměstnanci

xx

Banky, zdravotní
pojišťovny, OSSZ,
inpsektorát práce,
úřad práce apod.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

AÚ + IÚ SÚ

Jméno, příjmení, datum narození,
adresa

zaměstnanci

zajištění odborné
způsobilosti

vlastní
dokumentace

Čerpání fondu FKSP

C

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Podatelna, spisovna

C

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

XX

XX

zaměstnanci, žadatelé, dodavatelé,

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv)
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

XX

XX

zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé
(např. obědy)

XX

XX

Dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci

vlastní
dokumentace

XX

XX

dodavatelé

vlastní
dokumentace

B+C

Organizačně technické

Vysvětlivky

Kompletní vedení účetnictví

C

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní
jednotky
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Veřejné zakázky

C

Z 134/2016 Sb., o zadávání veř.zak.

Kamerové systémy CCTV v objektech

F

X

IÚ

Jméno, příjmení, datum narození,
adresa

záznam podoby

čl. 6 odst. 1 písm.:

popis:

zkratka

Vysvětlivka

A

souhlas pro jeden
či více
konkrétních
účelů

SÚ

subjekt údajů

B

splnění smlouvy

OÚ

osobní údaje

C

splnění právní
povinnosti

FO

fyzická osoba

D

ochrana životně
důležitých zájmů
subjektu údajů

PO

právnická osoba

E

úkoly ve
veřejném zájmu,
nebo při výkonu
veřejné moci

ZKÚ

zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje)

F

oprávněné zájmy
správce či třetí
strany

AÚ

adresní údaje

IÚ

identifikační údaje

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

OSSZ

okresní správa sociálního zabezpečení

zaměstnanci, rodinní příslušníci

studenti, zaměstnanci,
nespecifikované osoby v rámci
kamerového systému

xx

zajištění chodu
organizace

vlastní
dokumentace

Archivace 5 let viz Spisový a skartační
řád organizace

vlastní
dokumentace

běžná korespondence, výkazy a
hlášení, evidence razítek 5 let,
evidence dokumentů ve spisovně,
předávací protokoly dokumentů
předaných do spisovny 10 let

vlastní
dokumentace

majetkoprávní a nájemní 10 let,
ostatní 5 let

zajištění ochrany osob,
vlastní pro zajištění
ochrana majetku
ochrany
organizace a osob

není předáváno

Evidence smluv a objednávek

AÚ a IÚ SÚ, popř. rodinných
příslušníků

5 nebo 10 let viz Spisový a
sklartační řád organizace,

10 let nebo dle pravidel Operačních
programů EU
6 dnů, poté výmaz, delší jen pro
potřeby šetření škody apod.

