
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje 
se sídlem v Ústí nad Labem 

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 
 
Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má povinnost KHSUL zpřístupnit informace o 
účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích subjektů údajů, kategorii příjemců a době 
uchování osobních údajů zpracovaných jednotlivými odbory a odděleními  KHSUL na základě 
zmocnění zvláštních zákonů. Zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je 
nezbytná k účelu jejich zpracování (doba stanovená příslušnými zvláštními právními předpisy), 
resp. následně po dobu nutnou pro naplnění účelu archivnictví podle zvláštního zákona. Doby 
uchování jsou uvedeny ve Spisovém řádu.  
 
Přehled účelů zpracování osobních údajů na jednotlivých odborech a odděleních Krajské 
hygienické stanice kraje Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
 
Odbor správní 
 

Účel zpracování osobních údajů 
(odkaz na ustanovená z. č. 101/2000 Sb.) 

Kategorie osobních údajů Subjekty údajů Kategorie příjemců  
 

Vyřizování žádostí o informace podle  z. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v návaznosti na z. č. 500/2004 
Sb., správní řád § 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, datum narození, 
adresa místa trvalého pobytu, 
adresa pro doručování 

Žadatelé o informace KHSUL 
(ředitel odboru 
správního) 

Vyřizování stížností a podnětů podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád  
§ 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, adresa 
místa trvalého pobytu, adresa pro 
doručování 

Fyzické osoby, údaje 
od jiného správce 

KHSUL 
 (ředitel odboru 
správního) 

Vedení spisové služby podle  z. č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě, § 3 odst. 
1 písm. a)  a § 63 odst. 3 ve vztahu ke všem 
agendám § 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, rodné 
číslo, datum narození, st. 
příslušnost, tel., email, IČO, 
adresa místa trvalého pobytu, 
adresa pro doručování 

Fyzické osoby KHSUL 
 (všichni zaměstnanci 
odboru) 
Technické zajištění  
e-Spisu: 
MZ ČR-KSRZIS 
(Koordinační středisko 
pro resortní  
zdravotnické informační 
systémy) 
prostřednictvím. ICZ a.s. 

Vedení správního řízení, z. č. 500/2004 Sb., 
správní řád, z. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví § 5 odst. 2 písm. a),  § 9  
písm. h) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, st. příslušnost, tel., 
email, IČO, adresa místa trvalého 
pobytu, adresa pro doručování 
Citlivé údaje (např. zdrav. stav) 

Účastnící řízení a 
jejich zástupci 

KHSUL 
Odvolání  - MZ ČR 
(ředitel odboru 
správního) 
Dotčené jiné správní 
orgány v rámci 
kompetencí 

Projednání přestupků a uložení sankcí – 
fyzické osoby, dle § 92 z. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a § 29 zák. č. 
200/1990 Sb., o přestupcích; projednání 
správních deliktů a uložení sankcí – fyzické 
osoby podnikající dle § 92a - §92n zák. č. 
258/2000 Sb. 
§ 5 odst. 2 písm. a), § 9 písm. h) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, státní 
příslušnost, tel., email, IČO, údaje 
o datové schránce, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování 

Fyzické osoby 
porušující ustanovení 
z.č. 258/2000 Sb.,       
o ochraně veřejného 
zdraví  

KHSUL 
(ředitel odboru 
správního) 
 

Stáže – vzdělávání, praxe  
§ 5 odst. 2 písm. a), b)  
 

Jméno, příjmení, datum narození, 
tel., email, adresa místa trvalého 
pobytu, adresa pro doručování, 
adresa vysílajícího pracoviště 

Praktikanti dle 
uzavřených smluv 
 

KHSUL 
(vedoucí oddělení pers. 
správního) 

Vedení personální agendy zaměstnanců 
z.č. 234/2014 Sb. §153, z.č.262/2006 § 312 
 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, rodné číslo, tel., email, 
adresa místa trvalého pobytu, 
adresa pro doručování,  
Citlivé údaje 

Zaměstnanci KHSUL KHSUL 
(vedoucí oddělení pers. 
správního) 
MV ČR- registr  ISoSS,  
Personální program 
VEMA a.s. softwarová 
společnost, informační 
systém zpracovává mzdy 
a údaje 
(mzdová účetní) 



 
 

Výběrová řízení dle z. č. 234/2014 Sb.,                
služební zákon a z.č.262/2006 Sb., zákoník 
práce, § 30. 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, rodné číslo, tel., email, 
adresa místa trvalého pobytu, 
adresa pro doručování,  
Citlivé údaje 

Uchazeči o 
zaměstnání 

KHSUL 
(ředitel odboru 
správního) 

Jmenování komisí 
§ 5 odst. 2 písm. a) 
 
 
 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, tel., email, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování  
 

Členové komisí KHSUL 
(ředitel odboru 
správního) 

Vystavení osvědčení  z. č.258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2, písm. 
a), § 5 odst. 2 písm. a) 
 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, tel., email, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování,  

Fyzické osoby 
žádající 

KHSUL 
(ředitele odborů HV a 
PBÚ, HP, EPID) 

 
 
Odbor ekonomicko provozní  

Účel zpracování osobních údajů Subjekty údajů Kategorie 
subjektu údajů 

Kategorie 
příjemců  

Vedení mzdové agendy zaměstnanců 
z.č. 262/2006 Sb. a z.č. 234/2014 Sb. 
§ 5 odst. 2 písm. a), h) 
 

Adresní a identifika ční údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, rodné číslo, adresa 
místa trvalého pobytu, údaje o  
rodinných  příslušnících (RČ dětí)  
citlivé údaje: plat, odměny  

Zaměstnanci, děti 
zaměstnanců 
 

KHSUL, 
OSSZ, 
zdravotní pojišťovny, 
FÚ 
 
 

Evidence smluv s fyzickými osobami 
v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, datum narození, 
adresa místa trvalého pobytu, 
adresa pro doručování 

Fyzické osoby a jejich 
zástupci 

KHSUL 
(zaměstnanec 
ekonomicko provozního 
odboru) 

Zadávání a vedení zakázek malého rozsahu, 
pokud jsou uchazeči fyzické osoby; výběr 
nejvhodnější nabídky, schválení uzavřené 
smlouvy, pokud je vybrána nabídka fyzické 
osoby, z. č. 134/2016 o zadávání veřejných 
zakázek.  
§ 5 odst. 2 písm. a)   

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, st. 
příslušnost, tel., email, IČO, údaje 
o datové schránce, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování 
 

Uchazeči, kteří jsou 
vyzváni k účasti na 
výběrovém řízení a 
jejich zástupci 
 

KHSUL 
(zaměstnanci 
ekonomicko provozního 
odboru) 

Vedení E – spis: viz správní odbor KHSUL 
§ 5 odst. 2 písm. a) 
 
 

   

 
 
Odbor HDM 

Účel zpracování osobních údajů Subjekty údajů Kategorie 
subjektu údajů 

Kategorie 
příjemců  

Výkon státního zdravotního dozoru a dalších 
činností, z. č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví, § 82,odst 2, písm. a), b), k), 
q), y) ve spojení se z. č. 255/2012 Sb., o 
kontrole 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, tel., email, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování, IČO. 
Citlivé údaje 

Fyzické osoby, 
spolupracující osoby, 
statutární zástupce, 
jejich činnost podléhá 
kontrole OOVZ 

KHSUL- zaměstnanci 
odboru HDM; 
MZ ČR - informační 
systém HDM  
(Správce IS MZ ČR - 
přes KSRZIS) 

Vedení E – spis: viz správní odbor KHSUL 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

   

Projednání přestupků a uložení sankcí – 
fyzické osoby, dle § 92 z. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a § 29 zák. č. 
200/1990 Sb., o přestupcích; projednání 
správních deliktů a uložení sankcí – fyzické 
osoby podnikající dle § 92a - §92n zák. č. 
258/2000 Sb. 
§ 5 odst. 2 písm. a),  § 9  písm. h) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, st. 
příslušnost, tel., email, IČO, údaje 
o datové schránce, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování 

Fyzické osoby 
porušující ustanovení 
z.č. 258/2000 Sb.,       
o ochraně veřejného 
zdraví  

KHSUL - 
zaměstnanci odboru 
HDM 

 
 



 
 

Odbor HV a PBU 
Účel zpracování osobních údajů Subjekty údajů Kategorie 

subjektu údajů 
Kategorie 
příjemců  

Výkon státního zdravotního dozoru a dalších 
činností, z.č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví,   
§ 82 odst.2, písm a), b), k), q), y)  ve spojení 
se z.č. 255/2012 Sb., o kontrole 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, tel., email, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování, IČO, 
citlivé údaje 

Fyzické osoby, 
spolupracující, 
statutární zástupce, 
jejich činnost podléhá 
kontrole OOVZ 

KHSUL- zaměstnanci 
odboru; 
MZ ČR (KSRZIS) - IS 
HVY  
 

Projednání přestupků a uložení sankcí – 
fyzické osoby, dle § 92 z. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a § 29 zák. č. 
200/1990 Sb., o přestupcích; projednání 
správních deliktů a uložení sankcí – fyzické 
osoby podnikající dle § 92a - §92n zák. č. 
258/2000 Sb. 
§ 5 odst. 2 písm. a),  § 9  písm. h) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, st. 
příslušnost, tel., email, IČO, údaje 
o datové schránce, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování 

Fyzické osoby 
porušující ustanovení 
z.č. 258/2000 Sb.,       
o ochraně veřejného 
zdraví  

KHSUL 
zaměstnanci 
odboru HV a PBU 

Vedení E – spis: viz správní odbor 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

   

 
Odbor HOK 

Účel zpracování osobních údajů Subjekty údajů Kategorie 
subjektu údajů 

Kategorie 
příjemců  

Výkon státního zdravotního dozoru, z.č. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
dalších činností,   
§ 82 odst.2, ve spojení se z.č. 255/2012 Sb., o 
kontrole 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, tel., email, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování, IČO 
 

Fyzické osoby, 
spolupracující, 
statutární zástupce, 
jejich činnost podléhá 
kontrole OOVZ 
 

KHSUL - 
zaměstnanci 
odboru HOK; 
MZ ČR- IS HOK  

 
Projednání přestupků a uložení sankcí – 
fyzické osoby, dle § 92 z. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a § 29 zák. č. 
200/1990 Sb., o přestupcích; projednání 
správních deliktů a uložení sankcí – fyzické 
osoby podnikající dle § 92a - §92n zák. č. 
258/2000 Sb. 
§ 5 odst. 2 písm. a),  § 9  písm. h) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, st. 
příslušnost, tel., email, IČO, údaje 
o datové schránce, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování 

Fyzické osoby 
porušující ustanovení 
z.č. 258/2000 Sb.,       
o ochraně veřejného 
zdraví  

KHSUL- zaměstnanci 
odboru HOK 
 

Vedení E – spis: viz správní odbor KHSUL 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

   

 
Odbor HP 

Účel zpracování osobních údajů Subjekty údajů Kategorie 
subjektu údajů 

Kategorie 
příjemců  

Výkon státního zdravotního dozoru a dalších 
činností, z. č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví,   
§ 82, odst.2 (a, b, c, k, n, o), ve spojení se z.č. 
255/2012 Sb., o kontrole 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, tel., email, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování, IČO, 
citlivé údaje – zdravotní stav 

Fyzické osoby, 
spolupracující, 
statutární zástupce, 
jejich činnost podléhá 
kontrole OOVZ 

KHSUL- zaměstnanci 
odboru HP, 
MZ ČR (KSRZIS) IS 
„KAPR“ 
 
 

Ověření podmínek vzniku onemocnění pro 
účely posuzování nemocí z povolání nebo 
změn zdravotního stavu pro účely posuzování 
ohrožení nemocí z povolání, 
z. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví,  § 82, odst. 2, písm. g) 
 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, adresa místa trvalého 
pobytu, adresa pro doručování  
citlivé údaje: diagnóza 

Fyzické osoby KHSUL- zaměstnanci 
odboru HP, 
MZ ČR (KSRZIS) IS 
KAPR-NzP 

Projednání přestupků a uložení sankcí – 
fyzické osoby, dle § 92 z. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a § 29 zák. č. 
200/1990 Sb., o přestupcích; projednání 
správních deliktů a uložení sankcí – fyzické 
osoby podnikající dle § 92a - §92n zák. č. 
258/2000 Sb. 
 
§ 5 odst. 2 písm. a),  § 9  písm. h) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, st. 
příslušnost, tel., email, IČO, údaje 
o datové schránce, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování 

Fyzické osoby 
porušující ustanovení 
z.č. 258/2000 Sb.,       
o ochraně veřejného 
zdraví  

KHSUL- zaměstnanci 
odboru HP 



 
 

 
Vedení E – spis: viz správní odbor 
§ 5 odst. 2 písm. a) 
 

  KHSUL- zaměstnanci 
odboru HP  

 
Odbor protiepidemický 

Účel zpracování osobních údajů Subjekty údajů Kategorie 
subjektu údajů 

Kategorie 
příjemců  

Výkon státního zdravotního dozoru a dalších 
činností,  z. č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a epidemiologická šetření, § 
82, odst. 2, písm. a), k), l), m), p), r), s), v), 
w) ve spojení se z. č. 255/2012 Sb., o 
kontrole. 
§ 5 odst. 2 písm. a) 
 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, tel., email, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování, IČO,  RČ. 
Citlivé údaje: diagnóza, zdravotní 
stav 

Fyzické osoby,  
jejichž činnost 
podléhá kontrole a 
šetření 

KHSUL- zaměstnanci 
odboru EPID, 
MZ ČR (KSRZIS)  
- IS Epidat,  
MZ ČR (KSRZIS) – 
Registr TBC a PN 
 

Ověření podmínek vzniku onemocnění pro 
účely posuzování nemocí z povolání nebo 
změn zdravotního stavu pro účely posuzování 
ohrožení nemocí z povolání, 
z. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví,  § 82, odst. 2, písm. g) 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, datum 
narození, adresa místa trvalého 
pobytu, adresa pro doručování  
citlivé údaje: diagnóza 

Fyzické osoby KHSUL- zaměstnanci 
odboru EPID, 
MZ ČR, KAPR-NzP  

Projednání přestupků a uložení sankcí – 
fyzické osoby, dle § 92 z. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a § 29 zák. č. 
200/1990 Sb., o přestupcích; projednání 
správních deliktů a uložení sankcí – fyzické 
osoby podnikající dle § 92a - §92n zák. č. 
258/2000 Sb. 
§ 5 odst. 2 písm. a),  § 9  písm. h) 

Adresní a identifikační údaje: 
Jméno, příjmení, titul, st. 
příslušnost, tel., email, IČO, údaje 
o datové schránce, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro 
doručování 

Fyzické osoby 
porušující ustanovení 
z. č. 258/2000 Sb.,       
o ochraně veřejného 
zdraví  

KHSUL- zaměstnanci 
odboru EPID 
 

Vedení E – spis – viz správní odbor 
§ 5 odst. 2 písm. a) 

  KHSUL- zaměstnanci 
odboru EPID 
 

 
 


