Seznam a popis agend obsahujících osobní údaje
Obec Hrdlív vykonává následující agendy, při jejichž zpracování dochází ke zpracování osobních
údajů.
Vedení účetnictví

Evidence účetních případů, předpisy plateb, sledování úhrad. Osobní údaje
jsou vedeny v rozsahu nutném pro úplnost účetních dokladů.

Program TRIADA, modul účetnictví

Vedení knihy došlých
faktur

Zpracování a vedení účetních knih – kniha došlých faktur. Osobní údaje jsou
vedeny v rozsahu nutném pro úplnost účetních dokladů.

kniha došlých faktur program TRIADA, modul
faktury

Vedení knihy
odeslaných faktur

Zpracování a vedení účetních knih – kniha odeslaných faktur. Osobní údaje
jsou vedeny v rozsahu nutném pro úplnost účetních dokladů.

kniha odeslaných faktur program TRIADA,
modul faktury

Vedení pokladny

Příjem a výdej finančních částek, vedení pokladní knihy a vystavování
pokladních dokladů. Osobní údaje jsou vedeny v rozsahu nutném pro úplnost
pokladních dokladů.

Program TRIADA, modul Pokladna, listinná
evidence

Komunikace s bankou

Komunikace s bankou, zadávání příkazů k úhradě, bankovní výpisy. Osobní
údaje jsou vedeny v rozsahu nutném pro úplnost účetních dokladů a pro
identifikaci plateb.

Komunikace s bankou Česká spořitelna a.s.

Vedení personální
agendy

Vedení a zpracování personální agendy

listinná evidence

Evidence pozemků

Vedení evidence pozemků a informací o jejich majitelích.

listinná evidence

Vydávání ověřených
výpisů z centrálních
registrů

Pověření pracovníci vydávají ověřené výstupy z katastru nemovitostí,
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, registru řidičů
a dalších. V souladu se zákonem jsou o vydaných výpisech vedeny předepsané
pomocné evidence.

CzechPoint (MVČR); Evidence vydaných
výpisů + konverzí (MS excel); Evidence
žádostí poslaných na rejstřík trestů – sešit
(listinná evidence)

Volební agenda

Evidence voličů, tisk volebních seznamů, vystavování volebních průkazů,
vyznačování nesvéprávnosti, dočasné volební seznamy, sestavování
okrskových volebních komisí. V rámci agendy jsou vedeny pomocné evidence
v papírové podobě.

registr obyvatel – volby, program TRIADA,
modul Registr obyvatel

Evidence majetku

Umožňuje evidovat majetek v organizaci.

Evidence majetku program TRIADA, modul
majetek

Inventarizace majetku

Umožňuje provádět inventarizace majetku v organizaci.

Inventarizace majetku; Inventury (MS word;
MS excel)

Administrace nastavení
účetnictví

Nastavování přístupů do účetnictví uživatelům, pro správnou funkcionalitu je
nutný přístup správců k osobním údajům v účetnictví obsažených.

Vedení mzdové agendy

Vedení a zpracování mzdové agendy včetně doplňkových agend

TRIADA, modul Mzdy Informační systém
platů (MF ČR)

Krizové řízení

Poskytuje data o dodávkách nebo službách, které jsou evidovaní dodavatelé
nezbytných dodávek schopni zabezpečit k překonání nebo k odstranění
následku krizové situace. Vedení doplňkových listinných evidencí.

Lokální instalace a dálkový přístup do stejné
aplikace na kraji; Národní systém reakce na
krize NSRK (MOČR); Zvláštní povodně (Web
KK); Databáze kritické infrastruktury (Web
KK); Listinné evidence: Krizový plán obce;
Evidence osob určených k pracovní
povinnosti; Evidence osob určených k
pracovní výpomoci; Seznam osob obce
určených ke zproštění výkonu mim. služby

Vedení (registru)
evidence obyvatel

Vedení evidence obyvatel umožňuje vkládání, aktualizaci a vyhledávání
informací o občanech. Datový obsah odpovídá definici Registru obyvatel a ÚIR
uvedené ve Standardech SIS ČR. Obsahuje údaje o státních občanech České
republiky, o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o
osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky. Jsou vedeny
pomocné evidence v listinné podobě.

Centrální registr obyvatel (MVČR); Czech
Point – Ohlašovny (MVČR); Evidence výdejů
z ISEO (MS word); Evidence vydaných
potvrzení o změně pobytu – sešit; Evidence
obyvatel – kartotéka;

Evidence poplatků

Zpracování a evidence poplatků a poplatníků, vedení pomocných evidencí za
účelem vymáhání nesplacených pohledávek.

poplatky, program TRIADA, modul poplatky

Vedení registru
nemovitostí

Jednotná evidence nemovitostí, správa domů v majetku obce

Evidence smluv

Eviduje veškeré smlouvy uzavřené obcí, účastníky a předmět smlouvy,
umožňuje zaznamenat a kontrolovat termíny platnosti, účinnosti, plnění,
ukončení smluv a výsledky, sledovat finanční plnění, pohledávky a závazky,
vytvářet přehledy smluv obce podle druhu, termínů, účastníků, předmětu,
odboru.

TRIADA, modul Evidence smluv, listinná
evidence

Vzdálený přístup do
ČÚZK

Zpracovávání osobních údajů ověření údajů o majitelích nemovitostí – jedná
se o zpracování údajů z veřejného zdroje

Vzdálený přístup do katastru nemovitostí
(ČÚZK)

Mapové podklady obce

Prohlížení mapových podkladů území obce, osobní údaje o majitelích
nemovitostí pocházejí z veřejného zdroje (katastrální úřad)

Vedení docházky

Sledování využívání pracovní doby zaměstnanci, evidence nepřítomností

Evidence správních
řízení

Evidence rozhodnutí správních řízení, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, evidence rozhodnutí ve správních
činnostech, která se zasílá koncem dubna na MŽP.

Evidence odpadů

Vedení evidence odpadů.

Evidence a hromadné
rozesílání SMS

Evidence a hromadné rozesílání SMS

Docházka

Kontrolní činnost

Provádění kontrolní činnosti buď přímo nebo ve spolupráci s Kontrolním
Protokoly z veřejnosprávních kontrol (listinná
výborem. Pomocné evidence mohou obsahovat osobní údaje pokud se kontrola evidence); Zprávy z auditů (listinná
týkala dokumentů, které osobní údaje obsahovaly.
evidence); Seznam kontrol (MS excel);
Kontrolní výbor (listinná evidence)

Nadace a Nadační fondy Evidence Nadací a Nadačních fondů, které vyvíjejí činnost ve správním obvodu obce
Nadace (listinná evidence); Nadační fondy
(listinná evidence)
Příspěvky a granty

Evidence udělených příspěvků a grantů.

Příspěvky a granty (MS excel)

Ověřování podpisů a
kopií dokumentů

Ověřování podpisů a uznávání podpisů za svůj, potvrzování pravosti ověřených kopií
Ověřovací knihy (listinná evidence)

Vydávání informací
podle zákona č.
106/1999 Sb.

Evidence stížností, peticí a informací podle zák.č. 106/1999 Sb.

Evidence stížností, peticí a informací podle
zák.č. 106/1999 Sb. (listinná evidence)

Evidence pracovních
úrazů

Evidence pracovních úrazů dle metodiky BOZP

Dokumentace BOZP pracovní úrazy (listinná
evidence)

Evidence prodaných
parcel

Vedení informací o prodaných parcelách včetně nových majitelů

Databáze realizovaných cen MaP
(MS excel)

