
Finanční odbor 

Na finančním odboru, tj. na úseku rozpočtu, účetnictví a agendy pojištění majetku města není 
vytvářena žádná primární samostatná agenda s osobními údaji. Pokud se osobní údaje 
v agendách použijí, tak v rozsahu nezbytném pro identifikaci subjektu a dále se 
nezpracovávají. Základním identifikátorem při zpracování v účetnictví je variabilní symbol. 

Účel zpracování osobních údajů: 

 správa místních poplatků (poplatek ze psů, poplatek za zábor veřejného prostranství, 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů) zahrnující zejména právo činit opatření potřebná ke 
správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo 
vyhledávat subjekty povinné k poplatkům, poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat 
a kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době v souladu se zákonem č. 280/2009 
Sb., daňový řád 

 správa a vymáhání uložených a nezaplacených pokut a pohledávek vzniklých na úseku 
státní správy a samosprávy – tj. právo vybrat a vymáhat uložené pokuty v souladu 
s daňovým řádem a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 evidence nájemních smluv týkajících se pronájmu movitých i nemovitých věcí z majetku 
města Horažďovice a povinností vyplývajících z těchto smluvních vztahů 

 žádosti, administrace, darovací smlouvy, smlouvy o výpůjčce 
 správní řízení pro vydání rozhodnutí o povolení tomboly podle § 2 zákona č. 202/1990 Sb., 

o loteriích a jiných podobných hrách 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: 

 adresné a identifikační údaje  

Rozsah shromažďování údajů od jiných orgánů: jméno a příjmení, bydliště, datum 
narození, příp. rodné číslo u usnesení okresních soudů o výsledcích provedených exekucí, 
informace bankovních a peněžních ústavů, příp. České správy sociálního zabezpečení 
o vedených účtech a poskytovaných prostředcích u subjektů povinných k poplatkům.  

Kategorie subjektů údajů: fyzické  

Doba uchování osobních údajů: 

 u místních poplatků a jiných poplatků, u vymáhaných příjmů na úseku státní správy 
a samosprávy - po dobu vymožení poplatkových povinností 

 u pokut – po dobu jejich vymožení 
 u nájemních smluv – po dobu existence smluvních vztahů, popřípadě vymožení práv 

a povinností z těchto vztahů vyplývajících 
 u loterií a jiných podobných her – po dobu zpracování, vyúčtování a odvodu výtěžků 

Následně se dokumenty archivují a uchovávají v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, tj. uložení v archivu po dobu 
skartační lhůty. 

 

Vydávání parkovacích karet 

podle Nařízení města Horažďovice č. 1/2005  o stání silničních motorových vozidel ve 
vymezených oblastech na území města Horažďovice  

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení 

Kategorie subjektu údajů: fyzické  

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Horažďovice  

Doba uchování: 5 let  



 

Poskytování úvěrů z FRB 

Účel zpracování: zpracování smluv o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení.  

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, rodné příjmení, bydliště, datum 
narození, rodné číslo dlužníka a ručitele. 

Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby 

Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Horažďovice  

Doba uchování: 5 let po splacení úvěru 

 

Platová agenda 

Účel zpracování: platová agenda všech zaměstnanců města (městského úřadu, městské 
policie, organizačních složek) a členů volených orgánů města a osob konajících práce mimo 
pracovní poměr  

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: adresné a identifikační údaje výše uvedených 
osob případně jejich rodinných příslušníků 

Rozsah shromažďování údajů od jiných orgánů: výkon rozhodnutí, exekuční příkaz, 
usnesení o oddlužení (insolvence), ostatní orgány státní správy 

Doba uchování osobních údajů: dokumenty se archivují a uchovávají v souladu se zákonem 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, tj. uložení 
v archivu po dobu skartační lhůty. 


