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Kategorie příjemců
Další příjemci vč. 

Zahraničí

Kompetentní 

osoby ke 

zpracování OÚ

Právní důvody
Odkaz na právní předpis    (ve 

znění pozdějších předpisů)
Lhůta pro uložení OÚ Poskytování OÚ

Registrace osob pro účely RL péče ÚKZÚZ

vedení registru osob pro účely RL 

péče dle zákona č. 326/2004 Sb. o 

RL péči a prováděcí vyhlášky č. 

215/2008 o opatřeních proti 

zavlékání a rozšiřování ŠO rostlin a 

rostlinných produktů

pracovníci 

pověření  

vedením registru, 

odborní referenti, 

Oddělení 

koordinace 

kontrol /OdKK/

Zákon č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči - § 87 odst. 1 

a 7 ;  § 13 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 326/2004 Sb., v platném znění 

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Soustavná rostlinolékařská kontrola
kontrola zdravotního stavu porostů, 

vydávání RL pasů

Zákon č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči - § 15

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Dozor a kontrola
úřední kontroly plnění požadavků § 3 

zákona o RLP, plnění požadavků 

plynoucích z MRO

Zákon č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči - § 74-76

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Mechanizačních prostředky na OR - sušárny

uznání způsobilosti a zápis do 

rejstříku provozovatelů technických 

zařízení /(sušáren) a zápis do 

rejstříku výrobců dřevěných obalů a 

jejich evidence

žadatelé o zápis do 

rejstříků

jméno a příjmení, (datum 

narození), RČ, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní e-mail, 

pracovní telefon, fax, 

IČ/DIČ

ODV inspektoři

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§§ 68, 69, 69a) zákona č.  

326/2004 Sb.,o rostlinolékařské 

péči, § 87 odst. 3 zákona č. 

326/2004 Sb., v platném znění, 

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Mechanizačních prostředky na OR - ZAP úřední kontroly ZAP (postřikovače)

provozovatelé 

zařízení pro aplikaci 

POR

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, IČ/DIČ

OdKAT a OdRLI a 

provozovatelé KT

SZIF v rámci výsledků 

kontrol

Ředitel, vedoucí, 

inspektoři, 

provozovatelé 

kontrolního 

testování

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR, 

oprávněné zájmy 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR

§ 63, § 87 odst. 2 zákona č.  

326/2004 Sb.,o rostlinolékařské 

péči

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány (např. veřejný 

zájem); dle skartační lhůty po vyřízení 

spisu, která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění

zákonným požadavkem

Provozovny kontrolního testování
uveřejňování seznamu provozoven 

kontrolního testování

provozovatelé 

kontrolního 

testování zařízení 

pro aplikaci POR 

(ZAP)

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní e-mail, 

pracovní telefon, ID DS, 

IČ/DIČ

OdKAT

data zveřejněna na webu 

ÚKZÚZ pro informování 

provozovatelů ZAP

Ředitel, vedoucí, 

inspektoři

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§§ 64 , 65 a 72 odst. 3) zákona č. 

326/2004 Sb. 

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Odborná způsobilost
evidence držitelů osvědčení o 

odborné způsobilosti k nakládání s 

POR

FO nakládající s 

POR

Jméno a příjmení, datum a 

místo narození, trvalé 

bydliště nebo trvalý pobyt, 

e-mail, telefon

inspektoři, odborní 

referenti SRLP/ODV/ORLI - 

OdKK, OdRLI

veřejnost - údaje o 

držitelích OZ II. a III. stupně 

jsou zveřejňovány na webu 

ÚKZÚZ v souvislosti s 

prodejem přípravků 

povolených k 

profesionálnímu použití dle 

§46 odst. 3 písm. g) 

zákona č. 326/2004 Sb., v 

platném znění

vedoucí OdRLI, 

vedoucí a 

referent OdKK, 

inspektoři OdRLI, 

pověřené osoby 

ke zkoušení

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR, 

oprávněné zájmy 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR

§ 46c odst. 1 písm. g), § 86 odst. 1 - 

8, § 87 odst. 5, 7 zákona č. 

326/2004 Sb., v platném znění; 

vyhláška č. 206/2012 Sb., o 

odborné způsobilosti pro nakládání 

s přípravky

Údaje o držiteli osvědčení II. a III. 

stupně se vedou dle zákona č. 

326/2004 Sb., v platném znění, po 

dobu 3 let ode dne skončení platnosti 

osvědčení. Evidence držitelů 

osvědčení I. stupně vedena 

nepřetržitě, neboť mohou kdykoliv 

zažádat o prodloužení osvědčení (i po 

platnosti původního osvědčení).  Pro 

vydávání osvědčení na základě 

vzdělání je nezbytná nepřetržitá 

evidence. Z hlediska delegovaných 

kontrol pro SZIF je nezbytné 

uchovávat údaje o odborné 

způsobilosti min. po dobu trvání 

dotačního titulu (až 10 let).

zákonným požadavkem

Polní pokusy a testovací stanice
k pověřování testačních stanic k 

provádění pokusů

osoby provádějící 

testování (testační 

stanice)

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, finanční údaje 

(bank účet), pracovní e-

mail, pracovní telefon, fax, 

ID DS, IČ/DIČ

referenti OdRÚP
zadavatelé pokusů, 

veřejnost vč. zahraničních

specialista POR - 

hodnotitel 

účinnosti

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR, 

oprávněné zájmy 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR

§ 37 odst. 2 SŘ, § 19 odst. 4 SŘ, 

údaje pro fakturaci dle §29 z. č. 

235/2004 Sb.; Zákon č. 300/2008 

Sb., zákon o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů;

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Postregistrační kontrola ÚKZÚZ
k provádění postregistračních kontrol 

POR

distributoři POR, 

profesionální 

uživatelé POR

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa,  IČ/DIČ, ID SZR

specialisté, inspektoři, 

referenti SRLP - ORLI, 

OdRLI, OdKK, SZV - 

OKZV, OdKZV, OdKAT

MZe, SZIF; auditní orgány 

EU - DG Sante

ORLI - OdRLI, 

OdKK, OKZV - 

OdKZV, OdKAT 

vedoucí, 

inspektoři

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Zákon č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči - § 74 odst. 1 

písm. f)

Po dobu nezbytnou k dosažení 

souladu s čl. 3 nařízení (ES) č. 882/ 

2004 a dále nezbytnou pro provádění 

a vyhodnocování  analýzy rizik dle 

nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, 

Nařízení EP a Rady č. 1306/2013 a 

prováděcího Nařízení Komise č. 

809/2014, co se týká kontrol 

podmíněnosti a způsobilosti. Dle 

skartační lhůty po vyřízení spisu, která 

je dána Spisovým řádem ÚKZÚZ, v 

platném znění.

zákonným požadavkem

Postregistrační kontrola/Kontrola distribuce 

POR - bude se zde rušit, půjde pod LPIS
ÚKZÚZ vedení registru distributorů

Distributoři POR v 

pozici kontrolované 

osoby

jméno a příjmení,trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, IČ/DIČ

SZV/OKZV

Ředitel, vedoucí, 

asistentka, 

inspektoři

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§ 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 

255/2012 Sb. o kontrole

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Registr distributorů POR úřední kontrola POR

žadatelé o zápis do 

registru distributorů 

POR

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa

SZV, OKZV, OdKAT
inspektoři, 

představení

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§ 46a zákona č. 326/2004 Sb. o 

rostlinolékařské péči

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Registr subjektů Registr subjektů ÚKZÚZ ÚKZÚZ
pro účely kontroly a monitoringu, 

registrace přípravků, vnější 

karantény

subjekty podnikající 

v zemědělství

jméno a příjmení, datum 

narození, RČ, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, OP, číslo pasu, ID 

DS,

SRLP,OPOR ne
inspektoři, 

představení

Veřejný zájem nebo 

výkon veřejné moci dle 

čl. 6 odst. 1 písm. e)

§3 odst. 1 písm. g) zákona č. 

147/2002 Sb., o ÚKZÚZ 

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Vnější karanténa ÚKZÚZ

k provádění dovozních 

rostlinolékařských kontrol a 

vývozních šetření 

dovozci, vývozci 

rostlin, rostlinných 

produktů a jiných 

předmětů; žadatelé 

o zápis do rejstříků 

spojených s výrobou 

dřevěných obalů

jméno a příjmení, datum 

narození, RČ, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, ID DS, finanční 

údaje, pracovní e-mail, 

pracovní telefon, fax, 

IČ/DIČ

inspektoři, referenti SRLP, 

ODV, OdRLI
ne

ředitel ODV, 

vedoucí, 

asistentka, 

inspektoři,speciali

sté pro EU

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§§21-28 zákona č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči; § 75, § 76, 

Vyhl. č.215/2008 Sb., § 27 příl. 21a, 

21b a §19 příl. 14  

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Jméno a osobní číslo 

zaměstnanců

ORLI, 

představení
představení ÚKZÚZ

PPP ÚKZÚZ

Monitoring

FO a PO

inspektoři ORLIfiltrace činností dle inspektorů

ÚKZÚZMonitoring 
Jméno a příjmení, datum 

narození, trvalé bydliště, 

korespondenční adresa,  

pracovní e-mail, osobní e-

mail, pracovní a osobní 

telefon, IČ/DIČ

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Zákon č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči - § 10 

Inspektoři ORLI

inspektoři, odborní 

referenti SRLP/ODV/ORLI - 

OdKK, OdRLI
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Název aplikace Název aplikačního modulu

Vlastník/ 

Správce 

aplikace

Správce 

dat
Účel zpracování OÚ Subjekty údajů

Kategorie osobních 

údajů

Zvláštní 

kategorie 

osobních údajů

Kategorie příjemců
Další příjemci vč. 

Zahraničí

Kompetentní 

osoby ke 

zpracování OÚ

Právní důvody
Odkaz na právní předpis    (ve 

znění pozdějších předpisů)
Lhůta pro uložení OÚ Poskytování OÚ

Datový sklad Datový sklad ÚKZÚZ ÚKZÚZ

statistické zpracování údajů o 

spotřebě účinných látek a POR a 

množství účinných látek v POR 

uvedených na trh

subjekty používající 

POR, subjekty 

uvádějící POR na 

trh

jméno a příjmení, IČ/DIČ, 

ID SZR

inspektoři 

SRLP/ORLI/OdKK

ČSÚ - pouze pro Statistiku 

uvádění účinných látek v 

POR na trh a spotřeby 

účinných látek a POR 

(Jméno, Příjmení u FO, 

Obchodní jméno u PO, IČ, 

ID SZR)

vedoucí a 

referent OdKK

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

čl. 3 odst. 1 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

1185/2009, ze dne 25. listopadu 

2009, o statistice pesticidů, 

v platném znění, § 49 odst. 4 

zákona 326/2004 Sb., o RL péči, 

Dohoda o spolupráci mezi ČSÚ a 

ÚKZÚZ (evid. č. ČSÚ: 130 -2015- 

Z)

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Riziková analýza (LPIS + národní 

kontroly)
ÚKZÚZ

plánování kontrol a následná 

realizace kontrol na místě, k nimž 

má ústav kompetence

kontrolované 

zemědělské subjekty

jméno a příjmení, datum 

narození, RČ, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, kontaktní e-mail, 

telefon, fax, ID DS, IČ/DIČ, 

ID SZR, ID SZIF

Inspektoři SZV (OKZV, 

OdKZV, OdEZ, OdK), 

SRLP (ORLI, OdRLI)

SZIF (vyhodnocení dotací), 

MZe - možnost náhledu

SZV - Ředitel 

sekce SZV, 

odboru OKZV, 

odborný referent 

OKZV a OdK, 

asistentka OKZV; 

SRLP - ředitelka 

odboru ORLI, 

vedoucí OdKK, 

odborný referent 

OdKK

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§2 odst. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 

147/2002 Sb., o ÚKZÚZ; nařízení 

EP a R 882/2004, o úředních 

kontrolách za účelem ověření 

dodržování právních předpisů 

týkajících se krmiv a potravin a 

pravidel o zdraví zvířat a dobrých 

životních podmínkách zvířat 

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány. Po dobu nezbytnou 

k dosažení souladu s čl. 3 nařízení 

(ES) č. 882/ 2004 a dále nezbytnou 

pro provádění a vyhodnocování  

analýzy rizik dle nařízení EP a Rady 

(ES) č. 178/2002, Nařízení EP a Rady 

č. 1306/2013 a prováděcího Nařízení 

Komise č. 809/2014, co se týká kontrol 

podmíněnosti a způsobilosti. Údaje je 

nutné uchovávat trvale z důvodu 

historizace plánování kontrol.

zákonným požadavkem

Kontrolní modul - úřední kontroly (např. 

CC)+ propojení s registry (krmiv, hnojiv, 

POR) a databázemi IZR, SZR, MZK

ÚKZÚZ

plánování kontrol a následné 

realizace kontrol na místě, k nimž 

má ústav kompetence 

kontrolované 

zemědělské subjekty

jméno a příjmení, datum 

narození, RČ, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní a osobní 

e-mail, pracovní a osobní 

telefon, fax,ID DS, IČ/DIČ, 

ID SZR

SZV (OKZV, OdKZV, 

OdEZ, OdK), SRLP (ORLI, 

OdRLI)

SZIF (vyhodnocení dotací), 

MZe - možnost náhledu

Inspektoři a 

představení

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§2 odst. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 

147/2002 Sb., o ÚKZÚZ ; nařízení 

EP a R 882/2004, o úředních 

kontrolách za účelem ověření 

dodržování právních předpisů 

týkajících se krmiv a potravin a 

pravidel o zdraví zvířat a dobrých 

životních podmínkách zvířat 

Po dobu nezbytnou k dosažení 

souladu s čl. 3 nařízení (ES) č. 882/ 

2004 a dále nezbytnou pro provádění 

a vyhodnocování  analýzy rizik dle 

nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, 

Nařízení EP a Rady č. 1306/2013 a 

prováděcího Nařízení Komise č. 

809/2014, co se týká kontrol 

podmíněnosti a způsobilosti. Dle 

skartační lhůty po vyřízení spisu, která 

je dána Spisovým řádem ÚKZÚZ, v 

platném znění.

zákonným požadavkem

STAT HNOJ - Statistiky použití hnojiv Evidence spotřeb hnojiv MZe ÚKZÚZ

údaje do databáze MZe zadávány za 

účelem statistického vyhodnocení 

"prohnojenosti" půd v ČR s ohledem 

na stanovení přesnějších limitů 

přísunu N pro další akční program 

(pro zranitelné oblasti), případně pro 

určitou racionalizaci hnojení

Zemědělci, kteří 

dobrovolně 

poskytnou evidenci 

hnojení za účelem 

zpracování statistiky 

spotřeby hnojiv

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní telefon, 

IČ/DIČ

SZV (OKZV, OdKZV) Mze náhled

ředitel OKZV, 

odborný referent, 

asistentka

Udělen souhlas 

subjektem údajů dle čl. 6 

odst. 1 písm. a), příp. 

veřejný zájem nebo 

výkon veřejné moci dle 

čl. 6 odst. 1 písm. e) 

GDPR

Sběr těchto dat je prováděn 

výhradně na bázi dobrovolnosti 

každého subjektu. Do statistického 

zpracování mohou být sice použita 

data poskytnuta FO během 

úředních kontrol, kdy povinnost 

vedení a předložení evidence o 

použitých hnojivech je stanovena v 

§ 9 z. 156/1998  Sb. o hnojivech. 

Ale i v těchto případech je 

poskytnutí dat právně 

nevynutitelné.

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

dobrovolné

STATPOR Evidence spotřeb přípravků MZe ÚKZÚZ
evidence spotřeb přípravků na 

ochranu rostlin

subjekty používající 

POR, 

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní a osobní 

mail, pracovní a osobní 

telefon, fax, IČ/DIČ, ID 

SZR

SRLP/ORLI/OdRLI/OdKK

ČSÚ - zpracování statistiky 

spotřeby účinných látek 

přípravků na ochranu 

rostlin (Jméno, Příjmení u 

FO, Obchodní jméno u PO, 

IČ, ID SZR - 

prostřednictvím IS Datový 

sklad + ostatní data ve 

výběrovém souboru dle 

Dohody o spolupráci mezi 

ČSÚ a ÚKZÚZ)

vedoucí OdRLI, 

vedoucí a 

referenti OdKK, 

inspektoři OdRLI

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

čl. 3 odst. 1 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 

1185/2009, ze dne 25. listopadu 

2009, o statistice pesticidů, 

v platném znění, § 49 odst. 4 

zákona 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, Dohoda 

o spolupráci mezi ČSÚ a ÚKZÚZ 

(evid. č. ČSÚ: 130 -2015- Z); 

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Spisová služba Spisová služba ÚKZÚZ ÚKZÚZ
řízenost externích a interních 

dokumentů

adresáti doručení a 

vypravení 

dokumentů

jméno a příjmení, datum 

narození, trvalé bydliště, 

korespondenční adresa, 

pracovní a osobní email, 

fax, ID DS, IČ/DIČ

všichni zaměstnanci 

ÚKZÚZ spravující 

dokumenty 

všichni 

zaměstnanci 

ÚKZÚZ spravující 

dokumenty 

(vytvořen účet v 

AD)

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Zákon č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě;§ 10 c 

vyhlášky č. 259/2012 Sb., o 

podrobnostech výkonu spisové 

služby,  zákon č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, zákon č. 

412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 

300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů 

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Docházka Docházka ÚKZÚZ ÚKZÚZ
evidence docházky, tvorba žádanek 

o volno

všichni zaměstnanci 

ústavu

jméno a příjmení, titul, 

trvalé bydliště, 

korespondenční adresa, 

pracovní email, osobní 

číslo

všichni zaměstnanci 

ústavu

Administrátoři 

docházky, editoři 

a vybraní vedoucí 

oddělení a útvarů 

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§ 96 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Registr množitelských porostů a rozmnožovacího 

materiálu
RM 

MZe (vlastník 

registru); 

ÚKZÚZ 

(vlastník 

informací v 

registru)

ÚKZÚZ
uznávací řízení množitelských 

porostů a rozmnožovacího materiálu

Dodavatelé, kteří 

žádají o uznání 

množitelského 

porostu a 

rozmnožovacího 

materiálu, dovozci 

ze třetích zemí

jméno a příjmení, datum 

narození, RČ, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní e-mail, 

pracovní telefon, IČ/DIČ

OdTK
Vedoucí OdTK, 

inspektoři OdTK

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu 

osiva a sadby,  § 5, odst. 1, § 16, 

odst. 4

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

MZeLPIS
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jana Lošáková

GMS: +420 737 233 979

jana.losakova@ukzuz.cz

Správce: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Hroznová 2, 603 00 Brno

Tel.: 543548 111

ID DS: ugbaiq7

Název aplikace Název aplikačního modulu

Vlastník/ 

Správce 

aplikace

Správce 

dat
Účel zpracování OÚ Subjekty údajů

Kategorie osobních 

údajů

Zvláštní 

kategorie 

osobních údajů

Kategorie příjemců
Další příjemci vč. 

Zahraničí

Kompetentní 

osoby ke 

zpracování OÚ

Právní důvody
Odkaz na právní předpis    (ve 

znění pozdějších předpisů)
Lhůta pro uložení OÚ Poskytování OÚ

Okbase, Okbase webová samoobsluha Personální modul
OKSystem 

s.r.o.
ÚKZÚZ

vedení personální a mzdové 

agendy, výběrová řízení

zaměstnanci, bývalí 

zaměstnanci, 

uchazeči o 

zaměstnání, rodinní 

příslušníci

jméno a příjmení, datum 

narození, RČ, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, státní občanství, 

číslo OP, fotografie, číslo 

bank. účtu, pohlaví, osobní 

stav, pracovní e-mail, 

osobní e-mail, pracovní 

telefon, osobní telefon, ID 

DS, IČ/DIČ, vzdělání, 

příjem ze zaměstnání (plat, 

mzda), rodinní příslušníci, 

zdravotní pojišťovna

členství v 

odborech a 

svazech, jiná 

výdělečná 

činnost, zdravotní 

způsobilost, 

důchodce 

(starobní, 

invalidní), trestní 

delikty, 

biometrické údaje 

(podpis)

OdPM

orgány finanční správy, 

orgány sociálního 

zabezpečení, zdravotní 

pojišťovny, úřady práce

personalistka, 

mzdová účetní

Zpracování nezbytné pro 

splnění smlouvy nebo 

provedení opatření před 

uzavřením smlouvy dle 

čl. 6 odst. 1 písm. b) 

GDPR, plnění právní 

povinnosti správce dle 

čl. 6 odst. 1 písm. c) 

GDPR, Udělen souhlas 

subjektem údajů dle čl. 6 

odst. 1 písm. a), 

Oprávněné zájmy 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR

§ 37 zákona č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení; § 204 zákona č. 

234/2014, o státní službě; § 142 

odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce; § 54 zákona č. 

373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách; § 26 zákona 

č. 234/2014 Sb., § 2 odst. 2 zákona 

č. 262/2006 Sb., § 37 zákona č. 

582/1991 Sb., § 38j zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů; § 

81 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., 

§ 55 zákona č. 373/2011 Sb., § 48 

odst . 1 zákona č. 234/2014, § 12 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění některých souvisejících 

zákonů

Údaje se zpracovávají do dobu trvání 

právního vztahu se subjektem údajů, 

prodlouženou o dobu vztaženou k 

případným kontrolám, dále dle 

skartačních lhůt po vyřízení spisů, 

které jsou dány Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění ; u 

výběrových řízení se lhůty stanoví dle 

skartačních lhůt po vyřízení spisů, 

které jsou dány Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

VEMA

Účetnictví, Banka, Pokladna, Smlouvy, 

Skladové hospodářství, Nákup a odbyt, 

Dlouhodobý majetek, Drobný majetek

Vema a.s. ÚKZÚZ vedení účetní agendy
zaměstnanci, 

obchodní partneři

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, finanční údaje (č. 

BÚ), pracovní e-mail, 

pracovní telefon, fax, ID 

DS, IČ/DIČ, osobní číslo 

zaměstnance, titul

SES + finanční účetní, 

administrátoři, ekonomové 

jednotlivých útvarů

FÚ - Kontrolní hlášení, MF - 

Výkazy PAP

účetní a vybraní 

zaměstnanci 

ÚKZÚZ se 

speciálními právy

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR, plnění 

smlouvy dle čl. 6 odst. 1 

písm. b)

§29 z. č. 235/2004 Sb., o DPH - 

Náležitosti daňových dokladů; Vyhl. 

č. 383/2009 Sb.; plnění povinností 

zveřejňovat informace o smlouvách 

a veřejných zakázkách podle 

zákona 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

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Registr hnojiv MZe ÚKZÚZ

povolení uvádění hnojiv do oběhu 

(registrace, ohlášení, vzájemné 

uznání)

Žadatelé o povolení 

uvádění hnojiv do 

oběhu 

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní e-mail, 

pracovní telefon, ID DS, 

IČ/DIČ

SZV/OKZV

Ředitel SZV, 

ředitel OKZV, 

vedoucí OdH, 

odborní referenti 

OdH, vedoucí 

OdKZV, inspektoři 

OdKZV

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR, 

Zákon č. 156/1998 Sb., o 

hnojivech: § 3a odst. 2 písm. a); § 

3b odst. 2 písm. a); § 4 odst. 2 

písm. a), 

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Registr krmiv
Evidence schválených a registrovaných 

krmivářskýých provozů ČR
ÚKZÚZ ÚKZÚZ

data vyžadována za účelem vedení 

registru krmivářských provozů v 

rámci ČR na základě platné 

legislativy

Žadatelé o schválení 

a registraci 

krmivářských 

provozů

jméno a příjmení, datum 

narození, RČ, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, občanství, 

pracovní e-mail, pracovní 

telefon, fax, ID DS, 

vzdělání

SZV/OdK
vedoucí OdK, 

pracovníci OdK

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Nař. ES 182/2005 Sb. a zákon o 

krmivech č. 91/1996 Sb.

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Registr AZZP ÚKZÚZ ÚKZÚZ

statistické zpracování kvality půdy k 

danému subjektu, jeho identifikace, 

tvorba objednávky a zaslání zprávy s 

výsledky

vlastníci půdy, 

zemědělské 

podniky, podnikatelé 

v zemědělství

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní e-mail, 

osobní e-mail, pracovní 

telefon, 

SZV, OKZV (regiony) 

OdVR

vedoucí, 

inspektoři

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Zákon č. 156/1998 Sb.; Vyhláška č. 

335/2017 Sb.

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

vývoje a změn vlatnostní půdy

zákonným požadavkem

Registr sedimentů ÚKZÚZ ÚKZÚZ

odběry vzorků sedimentů z různých 

vodních ploch (monitoring vstupů do 

půdy)

vlastníci, uživatelé 

vodních ploch

jméno a příjmení (název 

vlastníka vodní plochy)
SZV, OKZV, OdPL

vedoucí, metodik 

specialista, 

inspektoři

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

zákon č. 147/2002 Sb., §3, odst. 

1d) - monitoring vstupů do půdy 

Po dobu trvání veřejného zájmu z 

důvodu  historického hodnocení vývoje 

a změn vlastností sedimentů

zákonným požadavkem

Bazální monitoring půd + sondy ÚKZÚZ ÚKZÚZ

realizace monitoringu půd - pro 

potřebu kontaktování osoby - 

informování o vstupu na pozemky, 

případně zpětné zaslání výsledků

vlastníci půdy, 

zemědělské 

podniky, podnikatelé 

v zemědělství

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, telefon, pracovní e-

mail,

SZV, OKZV, OdPL

Univerzity, dotazník - jen 

se souhlasem dotčených 

osob

vedoucí, metodik 

specialista, 

inspektoři

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§ 10, odst. 1b) zákon č. 156/1998 

Sb., o hnojivech,   § 1 odst. 4 ,5 a 

§2 odst. 4e) vyhl. 275/1998

Po dobu trvání veřejného zájmu z 

důvodu  historického hodnocení vývoje 

a změn vlastností půdy

zákonným požadavkem

Polní zkoušky + Lyzimetry ÚKZÚZ

Identifikace pokusného místa a 

kontaktu na odpovědného 

pracovníka

ZS (Zkušební 

stanice)
SZV (OdVR), SRV (OPZ)

vedoucí OdVR, 

pokusník

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§10 odst. 2 zákona č. 156/1998 

Sb., o hnojivech 

Po dobu trvání veřejného zájmu z 

důvodu  historického hodnocení vývoje 

a změn vlastností půdy

zákonným požadavkem

Průzkum výživy lesů Modul identifikace + lokalizace vzorku ÚKZÚZ ÚKZÚZ

účelem je zpětně poskytnout 

vlastníkovi lesa informace o 

chemizmu půd a úrovni výživy 

dřevin, jako podkladu k ozdravným 

opatřením. 

majitelé lesních 

pozemků nebo 

společnosti na nich 

hospodařící

jméno a příjmení SZV/OdLP
výzkumné projekty a 

granty

hlavní metodik, 

metodik 

specialista(2)

Plnění smlouvy dle čl. 6 

odst. 1 písm. b) GDPR

§ 11 zákona č. 156/1998 Sb.,  o 

hnojivech, pověření MZe

Po dobu trvání veřejného zájmu z 

důvodu  historického hodnocení vývoje 

a změn vlastností půdy

zákonným požadavkem

Registr sadů

MZe (vlastník 

registru); 

ÚKZÚZ 

(vlastník 

informací v 

registru)

ÚKZÚZ vedení Registru sadů
žadatelé o registraci 

sadů

jméno a příjmení, datum 

narození, RČ, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní e-mail, 

pracovní telefon, IČ/DIČ

OdTK
vedoucí OdTK a 

inspektoři

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Zákon č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství; § 3a, vyhláška č. 

88/2006 Sb.

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Registr chmelnic Registr chmelnic

MZe (vlastník 

registru); 

ÚKZÚZ 

(vlastník 

informací v 

registru)

ÚKZÚZ vedení Registru chmelnic producenti chmele

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní e-mail, 

IČ/DIČ, 

OdCh

Svaz pěstitelů chmele 

České Republiky za 

účelem kontroly hlášené 

plochy chmelnic; 

Chmelařství, družstvo 

Žatec, za účelem kontroly 

hlášené plochy chmelnic

ředitel SRV, 

vedoucí, referenti 

OdCh

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§ 4 odst. 2  zákona č. 322/2004 

Sb., kterým se mění zákon č. 

97/1996 Sb., o ochraně chmele , ve 

znění pozdějších předpisů 

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jana Lošáková

GMS: +420 737 233 979

jana.losakova@ukzuz.cz

Správce: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Hroznová 2, 603 00 Brno

Tel.: 543548 111

ID DS: ugbaiq7

Název aplikace Název aplikačního modulu

Vlastník/ 

Správce 

aplikace

Správce 

dat
Účel zpracování OÚ Subjekty údajů

Kategorie osobních 

údajů

Zvláštní 

kategorie 

osobních údajů

Kategorie příjemců
Další příjemci vč. 

Zahraničí

Kompetentní 

osoby ke 

zpracování OÚ

Právní důvody
Odkaz na právní předpis    (ve 

znění pozdějších předpisů)
Lhůta pro uložení OÚ Poskytování OÚ

Registr vinic

MZe (vlastník 

registru); 

ÚKZÚZ 

(vlastník 

informací v 

registru)

ÚKZÚZ vedení Registru vinic

žadatelé o registraci 

vinic, klučení a 

vydávání povolení, 

oznamovatelé 

výroby vína s 

provozovnami, 

obchodní 

zprostředkovatelé, 

dovozci vína a 

moštu, prodejci 

sudového vína

jméno a příjmení, datum 

narození, RČ, trvalé 

bydliště, pracovní e-mail, 

pracovní telefon, IČ/DIČ

OdRV
vedoucí, referenti 

OdRV

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§ 11 odst 1, § 14a odst. 2, § 16b 

odst. 3, § 28 odst 1 písm a zákona  

č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a 

vinařství a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o 

vinohradnictví a vinařství) ve znění 

pozdějších předpisů

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění; po dobu 

trvání účelu, pro něž byly údaje 

zpracovány, případně po dobu trvání 

veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení   

zákonným požadavkem

 IS NOÚ Registr odrůd ÚKZÚZ ÚKZÚZ

žadatelé o registraci 

a ochranu práv k 

odrůdám (domácí i 

zahraniční), zástupci 

žadatelů 

jméno a příjmení, datum 

narození, 
NOÚ

vedoucí 

správního 

oddělení, 

zaměstnanci 

správního 

oddělení

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Zákon č. 408/2000 Sb.,o ochraně 

práv k odrůdám rostlin a o změně 

zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, 

osivu a sadbě pěstovaných rostlin 

Zákon č. 219/2003 Sb., zákon o 

oběhu osiva a sadby

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Elisa Elisa ÚKZÚZ ÚKZÚZ

uznávací řízení osiv a sadby,  

povolování a evidence dovozu osiva 

a sadby, kontrolu oběhu osiva a 

sadby

žadatelé o registraci 

osiv a sadby, 

dodavatelé, 

množitelé, vlastníci a 

zástupci odrůd, 

žadatelé o 

laboratorní zkoušky, 

pověřené osoby atd.

jméno a příjmení, trvalé 

bydliště, korespondenční 

adresa, pracovní e-mail, 

IČ/DIČ,  

OOS
Ředitel, vedoucí, 

referenti OOS

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR, pro 

splnění úkolu ve 

veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci dle 

čl. 6 odst. 1 písm e) 

GDPR

Zákon č. 219/2003 Sb., zákon o 

oběhu osiva a sadby

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

IS OOS Registry a číselníky ÚKZÚZ ÚKZÚZ

uznávací řízení osiv a sadby,  

povolování a evidence dovozu osiva 

a sadby, kontrolu oběhu osiva a 

sadby

žadatelé o registraci 

podle § 16 zákona č. 

219/2003 Sb. 

jméno a příjmení, datum 

narození, trvalé bydliště, 

korespondenční adresa, 

RČ, pracovní e-mail, 

pracovní telefon, IČ/DIČ, 

vzdělání, podpis

SRV

Na internetu v češtině 

veřejně přístupný seznam 

registrovaných osob, který 

obsahuje název subjektu, 

adresu, IČO a udělené typy 

registrace.

Ředitel odboru 

OOS, vedoucí 

oddělení 

Koordinace 

kontrol a 

certifikace, 

referent

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR, 

oprávněné zájmy 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR

§ 16 odstavec 4 písmeno a) 

zákona č. 219/ 2003 Sb., zákon o 

oběhu osiva a sadby

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Program MPZ (Mezilaboratorní porovnávací 

zkoušky)

Program MPZ (Mezilaboratorní porovnávací 

zkoušky)
ÚKZÚZ ÚKZÚZ

MPZ - zpracování předaných 

výsledků, výsledkové zprávy

účastníci 

mezilaboratorních 

porovnávacích 

zkoušek

jméno a příjmení, 

korespondenční adresa, 

pracovní e-mail, pracovní 

telefon, IČ/DIČ, vzdělání

NRL, Oddělení 

mezilaboratorních 

porovnávacích zkoušek

Vedoucí oddělení, 

manažerka 

kvality, technici 

oddělení, autor 

SW

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§ 3, odstavec c) zákona č. 

147/2002 Sb., o ÚKZÚZ

Po dobu trvání akreditačních 

požadavků vyplývajících z norem ISO
zákonným požadavkem

Webové rozhraní pro komunikaci s účastníky MPZ

Webové rozhraní pro komunikaci s 

účastníky MPZ (Mezilaboratorní porovnávací 

zkoušky) - přihlášky, předávání výsledků od 

účastníků, výsledkové zprávy

ÚKZÚZ ÚKZÚZ
MPZ přihlášky, předávání výsledků 

od účastníků, výsledkové zprávy

účastníci 

mezilaboratorních 

porovnávacích 

zkoušek

jméno a příjmení kontaktní 

osoby subjektů účastnících 

se MPZ, korespondenční 

adresa, pracovní e-mail, 

pracovní telefon, IČ/DIČ, 

vzdělání

NRL, Oddělení 

mezilaboratorních 

porovnávacích zkoušek

Vedoucí oddělení, 

manažerka 

kvality, technici 

oddělení, IT 

specialista

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

§ 3, odstavec c) zákona č. 

147/2002 Sb., o ÚKZÚZ

Po dobu trvání akreditačních 

požadavků vyplývajících z norem ISO
zákonným požadavkem

LIMS LIMS ÚKZÚZ ÚKZÚZ
úřední kontroly a analytické 

zkušebnictví

žadatelé o 

provedení analýz 

(zákazníci)

jméno a příjmení, 

korespondenční adresa, 

občanství, pracovní e-mail, 

pracovní telefon, fax, 

IČ/DIČ, osobní číslo, 

vzdělání

sekce NRL, vybraní 

pracovníci dalších 

organizačníchh útvarů ( 

SZV, OAŘK)

předávají se pouze 

výsledky analýz pro 

zákazníky mimo ČR

ředitelé sekcí, 

ředitelé odborů, 

vedoucí oddělení, 

pracovnící  v 

laboratořích, MK, 

ekonomové 

sekcí, vybraní 

pracovníci TO, 

technici oddělení  

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Zákon č. 147/2002 Sb., o ÚKZÚZ

Po dobu trvání účelu, pro něž byly 

údaje zpracovány, případně po dobu 

trvání veřejného zájmu z důvodu  

historického a statistického hodnocení 

zákonným požadavkem

Výjimky na použití konvenčního osiva v 

ekologickém zemědělství

Výjimky na použití konvenčního osiva v 

ekologickém zemědělství
MZe ÚKZÚZ

použití konvenčního osiva v 

ekologickém zemědělství

Žadatelé o vydání 

výjimky na použití 

konvenčního osiva v 

EZ

jméno a příjmení, datum 

narození, trvalé bydliště, 

korespondenční adresa, 

pracovní e-mail, pracovní 

telefon, IČ/DIČ

Sekce rostlinné výroby, 

Odbor osiv a sadby, 

Oddělení terénní kontroly

MZe, v rámci vyřizování 

odvolání

ředitelka odboru 

OOS, vedoucí 

oddělení, odborný 

referent

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

Zákon č. 242/2000 Sb., o 

ekologickém zemědělství a o 

změně zákona č. 368/1992 Sb., o 

správních poplatcích

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

AuditPro HelpDesk ÚKZÚZ ÚKZÚZ
pro zadávání požadavků na 

pracovníky OI
zaměstnanci ÚKZÚZ

jméno a příjmení, pracovní 

e-mail, pracovní telefon, 

osobní číslo

všichni zaměstnanci 

ÚKZÚZ
Odbor informatiky

Veřejný zájem nebo 

výkon veřejné moci dle 

čl. 6 odst. 1 písm. e)

Po dobu trvání služebního/pracovního 

poměru zaměstnance
interní potřeby ÚKZÚZ

T-Cars T-Cars, s.r.o. ÚKZÚZ vedení knihy jízd
zaměstnanci ÚKZÚZ 

- řidiči

jméno a příjmení, pracovní 

e-mail, pracovní telefon, 

osobní číslo, ID čip

řidiči a představení

výjimečně správním 

orgánům či PČR k vedení 

přestupkového řízení v 

oblasti provozu na 

pozemních komunikacích

ředitel OMS, 

vedoucí OdMS, 

dispečeři

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR

vedení knihy jízd, nařízení vlády č. 

168/2002 Sb.

Po dobu trvání služebního či 

pracovního poměru řidiče.
zákonným požadavkem

Objednávky rekreačních zařízení ÚKZÚZ ÚKZÚZ
objednávky rekreačních zařízení 

ústavu
ubytovaní

jméno a příjmení, datum 

narození, trvalé bydliště, 

osobní stav, osobní e-mail, 

osobní telefon, osobní 

číslo zaměstnance, útvar

důchodce 

(starobní, 

invalidní)

zaměstnanci ÚKZÚZ, třetí 

osoby

pro účely evidence a 

úhrady místních a 

lázeňských poplatků a 

splnění smlouvy - správci 

rekreačních zařízení

osoby odpovědné 

za rekreační 

zařízení v rámci 

ÚKZÚZ, účetní, 

správci 

rekreačních 

zařízení

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR, plnění 

smlouvy dle čl. 6 odst. 1 

písm. b) GDPR

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

smluvním požadavkem

Sdílený disk OMS Smlouvy ÚKZÚZ ÚKZÚZ

plnění smluv: nájemní, pachtovní, 

kupní smlouvy, smlouvy o dílo, 

smlouvy o užívání zemědělské půdy

smluvní strany

jméno a příjmení, datum 

narození, rodné číslo, 

trvalé bydliště, 

korespondenční adresa, 

finanční údaje, osobní e-

mail, osobní telefon, IČ/DIČ

představení ÚKZÚZ, 

zaměstatnci OMS

ředitel OMS, 

referenti 

majetkové správy

Plnění smlouvy dle čl. 6 

odst. 1 písm. b) GDPR

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, Zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem

Organizace zahraničních služebních cest ÚKZÚZ ÚKZÚZ
zajištění a organizace zahraničních  

služebních cest
zaměstnanci ÚKZÚZ

jméno a příjmení, datum 

narození, trvalé bydliště, 

pracovní e-mail, pracovní  

telefon, číslo pasu, kontakt 

na blízkou osobu, vzdělání, 

praxe

KÚ - OdKZS, OdR 
MZe, BTSF, organizátoři 

projektů

představení, 

projektový 

manažer, referent 

Oddělení 

rozpočtu

Oprávněné zájmy 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

smluvním požadavkem
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jana Lošáková

GMS: +420 737 233 979

jana.losakova@ukzuz.cz

Správce: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Hroznová 2, 603 00 Brno

Tel.: 543548 111

ID DS: ugbaiq7

Název aplikace Název aplikačního modulu

Vlastník/ 

Správce 

aplikace

Správce 

dat
Účel zpracování OÚ Subjekty údajů

Kategorie osobních 

údajů

Zvláštní 

kategorie 

osobních údajů

Kategorie příjemců
Další příjemci vč. 

Zahraničí

Kompetentní 

osoby ke 

zpracování OÚ

Právní důvody
Odkaz na právní předpis    (ve 

znění pozdějších předpisů)
Lhůta pro uložení OÚ Poskytování OÚ

Active Directory ÚKZÚZ ÚKZÚZ

k zajištění přístupu zaměstnanců k 

inf. systémům, ke zveřejnění 

kontaktních údajů zaměstnanců na 

intranetu a webu úřadu

zaměstnanci ÚKZÚZ 

s oprávněním k 

přístupu do IS

jméno a příjmení, pracovní 

e-mail, pracovní telefon, 

fax, ID DS, IČ/DIČ, osobní 

číslo, pracovní pozice, titul, 

kod adresy pracoviště

administrátoři AD

Oprávněné zájmy 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce

Po dobu trvání služebního/pracovního 

poměru zaměstnance
zákonným požadavkem

BOZP Evidence pracovních úrazů ÚKZÚZ ÚKZÚZ vedení evidence pracovních úrazů zranění zaměstnanci

jméno a příjmení, datum 

narození, RČ, trvalé 

bydliště (korespondenční 

adresa), občanství, pohlaví

OAŘK/OdIA-BOZP, 

zraněný zaměstnanec, 

předsedové základních 

organizací odborů, OdPM

Oblastní inspektorát práce, 

pojišťovna zraněného, při 

smrtelném úrazu a 

podezření na spáchání 

trestního činu - Policii ČR

Koordinátor pro 

BOZP a PO, 

mzdová účetní

Plnění právní povinnosti 

správce dle čl. 6 odst. 1 

písm. c) GDPR,

§ 2 NV č. 201/2010 Sb., o způsobu 

evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, § 45 zákona č. 

48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění  některých souvisejících 

zákonů

Dle skartační lhůty po vyřízení spisu, 

která je dána Spisovým řádem 

ÚKZÚZ, v platném znění  

zákonným požadavkem
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