
Osobní údaje ve škole – Personální a mzdová dokumentace 
 

Agenda Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas Ochrana a zabezpečení/doba 
uchování 

Mzdová evidence   

1. zaměstnanci školy 

2. rodinní příslušníci 

manžel/registrovaný 
partner, děti 

Mzdová evidence 
zaměstnanců 

Mzdová evidence 
zaměstnanců 

jméno, příjmení, 
titul, rodné číslo, 
bydliště, rodinní 
příslušníci, výše 
platových složek a 
další údaje 
související se 
zpracováním mezd, 

jméno, příjmení, 
rodné číslo, bydliště,  

 

Kontrolní orgány, 
orgány veřejné moci, 

vedení školy, 
ekonomický úsek 

Zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 187/2006 Sb. o 
nemocenském 
pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č.586/1992 Sb. o 
daních z příjmů, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 592/1992 Sb. 
zákon o pojistném na 
veřejné zdravotní 
pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, 

Zákon č. 48/1997 Sb. o 
veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a 
doplnění některých 
souvisejících zákonů 

Zákon č. 582/1991 Sb. o 
organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení 

Zákon č. 89/2012 
občanský zákoník ve 

Spisový a skartační řád 

S/3/5/10/30 let podle druhu 
agendy 



Agenda Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas Ochrana a zabezpečení/doba 
uchování 

znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 42/1994 o 
penzijním připojištění 
se státním příspěvkem 
ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 427/2011 o 
doplňkovém penzijním 
spoření ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 563/2004 Sb. 
Zákon o pedagogických 
pracovnících a o změně 
některých zákonů 

Zákon č. 561/2004 Sb. 
školský zákon 

Vyhláška 177/2009Sb. 

Personální evidence 
zaměstnanců školy 

Personální evidence 
zaměstnanců 

Jméno, příjmení, 
titul, datum a místo 
narození, rodné 
číslo, vzdělání, praxe, 
údaj o trestní 
bezúhonnosti, další 
údaje související se 
vznikem a trváním 
pracovního poměru, 
údaj o odsouzení za 

Kontrolní orgány, 
orgány veřejné moci, 

vzdělávací instituce 
(v rozsahu 
požadovaném na 
přihláškách na 
vzdělávací akce) 

vedení školy, 

Zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 563/2004 Sb. 
Zákon o pedagogických 
pracovnících a o změně 
některých zákonů 

Zákon č.561/2004 Sb. 

30 let po ukončení pracovního 
poměru 



Agenda Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas Ochrana a zabezpečení/doba 
uchování 

trestný čin ekonomický úsek, 
bezpečnostní technik 

školský zákon 

Další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 

Údaje shromažďované v 
souladu s dalším vzděláváním 
pedagogických pracovníků 

Osobní údaje 
pedagogických 
pracovníků- 
jméno,příjmení, titul 
datum narození, 
bydliště a jiné údaje 
v rozsahu 
požadovaném na 
přihláškách na 
vzdělávací akce 
instituce 

Vedení školy, 
ekonomický úsek  

Instituce pro další 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 

§ 24, § 29 zákona č. 
563/2004 Sb., o 
pedagogických 
pracovnících 

Spisový a skartačního řád 

dle požadavků vzdělávací 
instituce 

Evidence a příprava 
podkladů pro výběrová 
řízení- zájemci o 
zaměstnání 

Evidence a příprava podkladů 
pro výběrová řízení 

Jméno, příjmení titul, 
datum a místo 
narození, státní 
příslušnost, bydliště, 
číslo občanského 
průkazu nebo číslo 
dokladu o povolení 
k pobytu, vzdělání, 

praxe, údaj o trestní 
bezúhonnosti, další 
údaje uvedené 
uchazeči 
v materiálech 
k výběrovému řízení, 
údaj o odsouzení za 
trestný čin 

Vedení školy, 
ekonomický úsek 

 Po dobu trvání výběrového 
řízení 



Agenda Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas Ochrana a zabezpečení/doba 
uchování 

Zabezpečování pracovně 
lékařské péče a 
odborných školení pro 
zaměstnance školy 

Zabezpečování 
pracovnělékařské péče a 
odborných školení 

Jméno, příjmení, 
titul, datum 
narození, bydliště, 
pracovní zařazení, 
důvod mimořádné 
lékařské prohlídky, 
informace o 
zdravotní 
způsobilosti/nezpůso
bilosti zaměstnance 
k práci 

Lékař poskytující 
pracovnělékařskou 
péči, právnické a 
fyzické osoby 
realizující odborná 
školení, kontrolní 
orgány, vedení školy, 
ekonomický a 
bezpečnostní 
referent školy 

Zákon 373/2011, 

Vyhláška 79/2013 

30 let po ukončení pracovního 
poměru v rámci osobního 
spisu 

 


