
oblast popis činnosti GDPR čl. 6 odst. 1 písm.: právní úprava - účel zpracování
Kategorie a rozsah zpracovávaných osobních 

údajů
Subjekty údajů Příjemci OÚ Doba archivace zákonná podoba archivace

Bezdrátové připojení k internetu, servisní 

práce, prodej techniky, software, hardware, 

internetové, digitální a satelitní vysílání, EET

b) splnění smlouvy
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Adresní a idnetifikační údaje: jméno, příjmení, 

adresa, telefonní číslo, e-mail Klienti vlastní dokumentace

Doba archivace po dobu platnosti 

smlouvy, dále zákonné lhůty pro 

archivaci

Marketing a) souhlas subjektu údajů  xx
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, e-

mail
Klienti vlastní dokumentace

Doba archivace po dobu platnosti 

souhlasu

Vstupní prohlídky zaměstnanců
c) splnění právní 

povinnosti

Z 262/2006 Sb., zákoník práce

Z 373/2011 Sb., o speciálních zdravotních službách

V 79/2013 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011 Sb.

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, 

adresa, narození, pracovní zařazení

citlivé: údaje o zdravotní způsobilosti

zaměstnanci
vlastní dokumentace, 

zdravotní pojišťovny

Dokumenty o vstupních 

prohlídkách jsou součástí 

osobních spisů a podléhají 

skartační lhůtě viz. Vedení 

osobních spisů zaměstnanců

Vedení osobních spisů zaměstnanců

c) splnění právní 

povinnosti

f) oprávněný zájem 

správce

Z 262/2006 Sb., zákoník práce 

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, 

adresa, narození, vzdělání, záznamy o školeních, 

č. bankovního účtu apod.

citlivé údaje: zdrvotní způsobilost

zaměstnanci

Banky, zdravotní pojišťovny, 

správa sociálního zabezpečení, 

inspektorát práce, úřad práce 

apod.

45 let 

Zpracování platů zaměstnanců
c) splnění právní 

povinnosti

Z 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

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

Z 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Z 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Z 155/1995 Sb., o důchododhovém pojištění

Z 589/1992 Sb., o pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti

Z 280/2009 Sb., daňový řád

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, 

adresa, narození, vzdělání, č. bankovního účtu 

apod.

citlivé údaje: potvrzení zdravotní způsobilosti,  

Zaměstnanci

Banky, zdravotní pojišťovny, 

správa sociálního zabezpečení, 

inspektorát práce, úřad práce 

apod.

Mzdové listy 45 let

hlášení pojišťovny zdravotní, 

sociální 10 let

podklady pro mzdy a výplatní 

pásky 5 let,

knihy hocházky 3 roky,

nemocenské dávky 10 let,

pojištění zaměstnanců 10 let  

ORGANIZAČNĚ - 

TECHNICKÁ 

AGENDA

Kompletní vedení účetnictví, vč. zpracování 

faktur, poklaldních dokladů, výpisů z banky a 

vnitřních dokladů

b) splnění smlouvy

c) splnění právní 

povinnosti

Z 563/1991 Sb., o účetnictví

Z 262/2006 Sb., zákoník práce

V 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Z 563/1991

Z 89/2012 Sb., občanský zákoník

Z 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Adresní a identifikační údaje dodavatelů a 

odběratelů - fyzických osob, zaměstnanců

Dodavatelé, 

odběratelé, 

klienti

Smluvní partneři, zdravotní 

pojišťovny, komerční 

pojišťovny, banky

Účetní doklady banky, faktury, 

knihy, závěrky vč. protokolů 

ověření, výsledovky, pokladní 

knihy 10 let, výkazy o plnění 

rozpočtu, inventury, soupisy 5 let 

 

PERSONÁLNĚ - 

MZDOVÁ AGENDA

POSKYTOVÁNÍ 

SLUŽEB

Zákon č. 582/1991 Sb. o provádění soc. 

zabezpečení, 

mzdové listy 30 let, 

10 let, účely pojistného § 22c zákona č. 

589/1992 Sb., o pojistném na…

§ 35a odst. 4 zákona o důchodovém 

pojištění

Zákonč č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o 

podrobnostech výkonu spisové služby 

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 31-

33, 

§ 93, § 148  zákona č. 280/2009 Daňový 

řád 

DPH § 27 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

Judikát Ústavního soudu sp.zn. I.ÚS 
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