


AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 1
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Jednání zastupitelstva obce
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodinný stav

Zákonnost zpracování Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Členové zastupitelstva obce, zaměstnanci obce podle přidělených 

oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 2
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva včetně usnesení
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích , Jednací řád obce Vysoká

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště

Zákonnost zpracování Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Členové zastupitelstva obce, zaměstnanci obce podle přidělených 

oprávnění, občané obce, veřejně přístupné 

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 3
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Rozpočet obce, Závěrečný účet, výkazy hospodaření
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích , Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, Zákon 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, e-mail

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Pardubický kraj a jeho kontrolní orgány, dokumenty bez osobních údajů 

veřejně dostupné



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 4
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Pohledávky
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích , č. 280/2009 Sb. - daňový řád, č.182/2006 

Sb. - insolvenční zákon,  č. 444/2009 Sb. - exekuční řád

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, bankovní instituce, exekutor, insolvenční 

správce, inventurní komise

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 5
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Kultura a sport
Účel zpracování Zákon č. 132/2006 Sb. - o kronikách obcí, 250/2000 Sb. - o rozpočtových 

pravidlech

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Členové zastupitelstva obce, zaměstnanci obce podle přidělených 

oprávnění, veřejnost

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 6
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Investiční akce obce, dotace
Účel zpracování Rozhodnutí zastupitelstva obce

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, email, IČO, DIČ, číslo 
účtu

Zákonnost zpracování Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Členové zastupitelstva obce, zaměstnanci obce podle přidělených 

oprávnění, kontrolní orgány



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 7
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Region MTJ
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích , rozhodnutí valného shromáždění

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IČO, DIČ, podpis

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Členové zastupitelstva obce, zaměstnanci obce podle přidělených 

oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 8
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Přidělování čísel popisných a evidenčních
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, doručovací adresa, datum narození, email, 
telefonní číslo

Zákonnost zpracování Pro splnění úkolu právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění žadatel, zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění, stavební úřad 

Jevíčko, kontrolní orgán

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 9
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Evidence obyvatel
Účel zpracování Evidence aktuálních a správných údajů vedených v informačním systému, 

využívání údajů v souladu se zákonem, ocenění významných životních 
jubileí, potvrzení a ověření správnosti údajů evidovaných v AISEO

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Referenční údaje vedené v ZR, všechny údaje vedené v AISEO (agendovém 
informačním systém evidence obyvatel)

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 10
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Výstupy z informačního systému veřejné správy
Účel zpracování Potvrzení a ověření správnosti údajů evidovaných v informačním systému 

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Refereční údaje vedené v základních registrech, všechny údaje vedené v 
AISEO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 11
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Agenda ohlašovny
Účel zpracování Přihlášení k trvalému pobytu v obci Vysoká

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, 
adresa dosavadního místa trvalého pobytu a adresa nového 
bydliště,rodinný stav, jména a rodná čísla přihlašovaných dětí do 15let, 
titul, majitel objektu k bydlení 

Zákonnost zpracování Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 12
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Výběr poplatků za odpad
Účel zpracování Obecně závazné vyhlášky obce Vysoká, Zákon č. 565/1990 Sb. o místních 

poplatcích,  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích , zákon 280/2009 Sb. -daňový 
řád

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, email

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění, inventurní komise



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 13
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Výběr poplatků za psy
Účel zpracování Obecně závazná vyhláška obce Vysoká, Zákon č. 565/1990 Sb. o místních 

poplatcích,  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, email

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění, inventurní komise

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 14
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Volební agenda
Účel zpracování Zákony o volbách (Parlament, Senát, Prezident ČR, Evropský parlament, 

Zastupitelstva kraje, Obecní zastupitelstva) – sestavení OVK, seznamy voličů
pro roznos hlasovacích lístků, seznamy voličů pro OVK, výdej voličských 
průkazů, registrace kandidátních listin

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení,  trvalé bydliště a doručovací adresa, datum narození, 
místo narození, číslo občanského průkazu, telefon, email, číslo cestovního 
pasu

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění, členové okrskových 

volebních komisí, kontrolní orgány (krajský úřad, Státní volební komise), 
zhotovitel hlasovacích lístků.

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 15
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Registr územní identifikace  a nemovitostí RUIAN
Účel zpracování Porovnání adres mezi ISEO a RUIAN, porovnání souladu údajů o 

nemovitostech mezi RUIAN a Katastrem nemovitostí, vymezení volebních 
okrsků

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Referenční údaje vedené v ZR, číselník adres nemovitostí v rámci 
CzechPOINTU a ROB

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění, spolupráce se stavebním 

úřadem Jevíčko



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 16
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Spisová služba
Účel zpracování Evidence doručených a odeslaných dokumentů (pošta, emailová schránka, 

datové schránky) – zákon č. 499/2004 Sb. O spisové službě

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, podpis (další osobní údaje vedené v 
dokumentech)

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 17
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Úřední deska obce
Účel zpracování Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád (povinnost zřídit úřední desku)

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, podpis 

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 18
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Agenda pronájem pozemků
Účel zpracování Nájemní smlouvy uzavřené na žádost nájemců pozemků

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, podpis 

Zákonnost zpracování Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Členové zastupitelstva obce, zaměstnanci obce podle přidělených 

oprávnění, inventurní komise



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 19
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Požární ochrana – Jednotka SDH

Účel zpracování Zákon 133/1985 Sb. - o požární ochraně

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Starosta SDH, starosta obce,  HZS ČR, zaměstnanci obce podle přidělených 

oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 20
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Občanskoprávní řízení
Účel zpracování Zákon č. 89/2012  Sb.– občanský zákoník, zákon 128/2000 Sb. - o obcích

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, podpis, telefon, email, (součást spisu mohou být 
důvěrné informace v dokumentech od externích subjektů – např. soudní 
řízení, exekuce)

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Starosta obce, zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 21
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Písemnosti zastupitelstva obce
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, podpis 

Zákonnost zpracování Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Starosta, místostarosta, zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 22
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Korespondence občanů a firem
Účel zpracování Zákon č. 128/200 Sb. O obcích,  zákon č. 499/2004 Sb. O spisové službě

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, podpis, IČO, číslo účtu (další osobní údaje vedené
v dokumentech)

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Starosta, místostarosta, zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 23
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Komunikace (zprávy, informace, koncepce)
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. - o obcích

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email

Zákonnost zpracování Pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Starosta, místostarosta, zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 24
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Vodní hospodářství
Účel zpracování Zákon č. 254/2001 Sb.  - o vodách, zákon č. 274/2001 S. - o vodovodech a 

kanalizacích

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IČO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Žadatel, účastnící řízení, starosta, kontrolní orgány, zaměstnanci obce 

podle přidělených oprávnění



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 25
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Ochrana přírody a krajiny
Účel zpracování Zákon č. 114/1992 Sb. - o ochraně přírody a krajiny

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, email, IČO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Žadatel, účastníci řízení, starosta, kontrolní orgány, zaměstnanci obce 

podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 26
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Lesní hospodářství
Účel zpracování Zákon č. 289/1995 Sb. - o lesích

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IČO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Žadatel, účastníci řízení, starosta obce, kontrolní orgány, zaměstnanci obce 

podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 27
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy  Odpadové hospodářství
Účel zpracování Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IČO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Žadatel, účastníci řízení, starosta obce, kontrolní orgány, zaměstnanci obce 

podle přidělených oprávnění



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 28
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Ochrana ovzduší
Účel zpracování Zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IČO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Žadatel, účastníci řízení, starosta obce, kontrolní orgány, zaměstnanci obce 

podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 29
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Součinnost s jinými orgány a organizacemi
Účel zpracování Součinnost na základě příslušných zákonů

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IČO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Žadatel, účastníci řízení, starosta obce, kontrolní orgány, zaměstnanci obce 

podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 30
Kategorie určující skupinu osob Dodavatel
Název agendy Účetnictví
Účel zpracování Zákon č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, zákon č. 128/2000 Sb. - o obcích

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IČO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění  starosta obce,zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění, kontrolní 

orgány, nadřízené orgány



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 31
Kategorie určující skupinu osob Dodavatel
Název agendy Pojištění majetku
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. - o obcích

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IČO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění  starosta obce, zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění, kontrolní 

orgány, nadřízené orgány, policie ČR, pojišťovna

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 32
Kategorie určující skupinu osob Dodavatel
Název agendy Strategické rozvojové dokumenty
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. - o obcích 

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IČO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění  starosta obce, členové zastupitelstva obce, příslušný odbor ORP, stavební 

úřad,  zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění, kontrolní orgány, 
nadřízené orgány

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 33
Kategorie určující skupinu osob Dodavatel
Název agendy Smlouvy
Účel zpracování Zákon č. 128/2000 Sb. - o obcích, zákon 89/2012 Sb. - občanský zákoník,

zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy 

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, IČO, číslo účtu 

Zákonnost zpracování Pro splnění smlouvy
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Smluvní strany jednotlivých smluv, zaměstnanci obce podle přidělených 

oprávnění, kontrolní orgány



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 34
Kategorie určující skupinu osob Dodavatel
Název agendy Rozvoj a údržba informačního systému obce
Účel zpracování Zákon č. 365/2000 Sb. - o informačních systémech veřejné správy

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, telefon, email, IČO

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění  starosta obce,  dodavatel  a správce IS

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 35
Kategorie určující skupinu osob Zaměstnanec
Název agendy Střet zájmů – výkon funkce podpůrného orgánu
Účel zpracování Evidence veřejných funkcionářů za účelem podání oznámení dle zákona č. 

159/2006 Sb. - o střetu zájmů

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození,

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Veřejní funkcionáři 

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 36
Kategorie určující skupinu osob Zaměstnanec
Název agendy Řízení obce  a obecního úřadu
Účel zpracování Zákon č. 128/2000Sb. - o obcích, Organizační řád OÚ

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, datum  narození, podpis

Zákonnost zpracování Pro splnění úkolu ve veřejném zájmu
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Zaměstnanci OÚ



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 37
Kategorie určující skupinu osob Zaměstnanec
Název agendy Mzdová agenda
Účel zpracování Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, zákon č.  586/1992 Sb. - o daních z 

příjmů, zákon č. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění, zákon č. 582/1991
Sb. - o sociálním zabezpečení, zákon č. 48/1997 Sb. - o veřejném 
zdravotním pojištění,  zákon č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti,
prováděcí právní předpisy k citovaným zákonům,
práva a povinnosti z pracovních poměrů, dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr a vztahů obce s členy orgánů obce

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, rodinný stav, jména dětí, případně 
potvrzení o studiu, o přiznání starobního nebo invalidního důchodu

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění, OSSZ, zdravotní pojišťovny,

FÚ, ČSÚ, ÚP, kontrolní orgány PK, policie ČR, exekutoři, soudci,

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 38
Kategorie určující skupinu osob Zaměstnanec
Název agendy Evidence razítek
Účel zpracování Evidence vydaných a vrácených razítek

Evidence vydaných a vrácených klíčů
Evidence bezpečnostních kódů k zabezpečovacímu zařízení objektu

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení,  podpis

Zákonnost zpracování Pro účely oprávněných zájmů správce
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Starosta, zaměstnanci OÚ

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 39
Kategorie určující skupinu osob Zaměstnanec
Název agendy Personální agenda
Účel zpracování Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, zákon č. 312/2002 Sb. - o úřednících

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení,  bydliště, datum narození, telefon, dosažené vzdělání

Zákonnost zpracování Pro účely oprávněných zájmů správce
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Starosta, zaměstnanci OÚ, kontrolní orgány



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 40
Kategorie určující skupinu osob Zaměstnanec
Název agendy Bezpečnost práce a požární ochrana
Účel zpracování Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, pracovní zařazení

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Starosta, zaměstnanci OÚ, dodavatelská firma zajišťující proškolení osob

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 41
Kategorie určující skupinu osob Zaměstnanec
Název agendy Registr práv a povinností
Účel zpracování Zákon č. 111/2009 Sb. - o základních registrech

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Starosta, zaměstnanci OÚ podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 42
Kategorie určující skupinu osob Zaměstnanec
Název agendy Registr osob
Účel zpracování Zákon č. 111/2009 Sb. - o základních registrech

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ

Zákonnost zpracování Pro splnění právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění Veřejný rejstřík



AGENDOVÝ LIST    -  Obecní úřad Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 43
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Výstupy z bezpečnostních kamer
Účel zpracování 1) Ochrana majetku obce 

2) Kontrola nakládání s odpady

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Identifikace projíždejících automobilů
Identifikace osob

Zákonnost zpracování Pro účely oprávněných zájmů správce
Doba uchování Podle technických možností záznamového zařízení cca do 10 dnů
Přístupová oprávnění Starosta a zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění

AGENDOVÝ LIST    -  Místní knihovna Vysoká
Pořadové číslo katalogového listu 1
Kategorie určující skupinu osob Občan
Název agendy Evidence čtenářů
Účel zpracování Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách 

Rozsah zpracovaných osobních 
údajů

Jméno, příjmení, bydliště, email, telefonní číslo

Zákonnost zpracování Pro splnění úkolu právní povinnosti
Doba uchování Podle spisového a skartačního řádu
Přístupová oprávnění zaměstnanci obce podle přidělených oprávnění


