
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO   

                ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 

Oddělení: evidenčně správních agend a matriky 

 

 

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření inominátní smlouvy o podmínkách konání 

svatebního obřadu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, užití osobních údajů pro účely 

uzavření inominátní smlouvy o podmínkách konání svatebního obřadu na jiném vhodném místě a 

mimo stanovenou dobu. 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění smlouvy 

Sekundárně výkon veřejné moci 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, den, měsíc a rok narození, adresa místa trvalého 
pobytu, datum a místo uzavření manželství 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

--- 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

2. Zpracování osobních údajů žadatelů za účelem vydávání občanských průkazů a poskytování 

osobních údajů z informačního systému evidence občanských průkazů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vedení agendy občanských průkazů dle zák. č. 328/1999 Sb. - vydávaní občanských průkazů, 
rozhodování o skončení platnosti OP, zneplatnění a skartace OP a poskytování údajů z inf. systému 
evidence OP 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně výkon veřejné moci 
 

 

 



Kategorie osobních údajů: 

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum, místo, okres, popř. stát narození, rodné číslo 
adresa místa trvalého pobytu, státní občanství, titul, pohlaví, rodinný stav, registrované partnerství 
číslo občanského průkazu, biometrické údaje - digitální zpracování podoby občana a podpisu, číslo a 
druh dokladu totožnosti, údaj o svéprávnosti a omezení svéprávnosti, číslo kontaktního 
elektronického čipu, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum a místo úmrtí 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatelé o vydání občanského průkazu, žadatelé o poskytnutí údajů z inf. systému evidence OP, 
občané, kteří oznamují ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení OP, účastníci správního řízení, 
zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti, jiná osoba při splnění podmínek dle zák. č. 328/1999 
Sb., zmocněnec jednající na základě ověřené zvláštní plné moci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Ministerstvo vnitra je správcem agendového inf. systému OP 
OVM, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis a to v rozsahu 

tímto zvláštním předpisem vymezeném (Policie, soudy, krajské úřady, ORP, MV, MZV, Zastupitelské 

úřady) 

Orgány, které jsou podle zák. č. 328/1999 Sb., oprávněny zadržet občanský průkaz (Policie, ORP, 

matriční úřady, MV, zastupitelské úřady) 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

20 let žádosti a písemnosti od vydání občanského průkazu. 5 let spisová dokumentace agendy OP. 10 
let dokumentace správního řízení. 5 let žádosti o poskytnutí údajů z inf. systému 
 

 

3. Zpracování osobních údajů žadatelů za účelem vydávání cestovních dokladů a poskytování 

osobních údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vedení agendy cestovních dokladů dle zák. č. 329/1999 Sb. - vydávání cestovních pasů, rozhodování o 
skončení platnosti CD, zneplatnění a skartace CD a poskytování údajů z inf. systému evidence CD 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum, místo, okres, popř. stát narození, 
státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, biometické údaje - digitální zpracování fotografie a 
podpisu, otisky prstů, pohlaví, rodinný stav, registrované partnerství, číslo a druh cestovního dokladu, 
údaj o svéprávnosti a o omezení svéprávnosti, číslo a druh dokladu totožnosti, údaj o omezení 
spočívající v zákazu vycestování, datum a místo úmrtí, telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní 
síť nebo adresa elektronické pošty 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatelé o vydání cestovního pasu, žadatelé o poskytnutí údajů z inf. systému evidence CD, občané, 

kteří oznamují ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení CD, zákonný zástupce, opatrovník, člen 



domácnosti, jiná osoba při splnění podmínek zák. č. 329/1999 Sb., zmocněnec jednající na základě 

ověřené zvláštní plné moci, účastníci správního řízení 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Ministerstvo vnitra je správcem agendového inf. systému CD 
OVM, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis a to v rozsahu 

tímto zvláštním předpisem vymezeném (Policie, soudy, ORP, krajské úřady, MV, MZV, zastupitelské 

úřady) 

Orgány, které jsou podle zák. č. 329/1999 Sb., oprávněny zadržet cestovní doklad (Policie, soudy, 

ORP, matriční úřady, MV, zastupitelské úřady) 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

15 let žádosti a písemnosti od skončení platnosti cestovního dokladu. Údaje o zákazu vycestování se 

uchovávají po dobu trvání omezení. 10 let dokumentace správního řízení. 5 let žádosti o poskytnutí 

údajů z inf. systému 

 

 

4. Zpracování osobních údajů za účelem vedení evidence obyvatel, vedení ohlašovny, poskytování 

osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel a žádosti o zprostředkování kontaktu 

 Účel zpracování osobních údajů:  

Provádění oprav a změn v osobních údajích, doplňování, rušení, zapisování údajů do informačního 

systému EO, poskytování osobních údajů z inf. systému EO 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum, místo, okres, popř. stát narození, 
adresa místa trvalého pobytu, adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, zákaz pobytu, 
pohlaví, státní občanství, údaj o svéprávnosti a o omezení svéprávnosti, rodinný stav, registrované 
partnerství, číslo a druh dokladu totožnosti, datum a místo úmrtí, telefonní číslo, e-mail 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatelé o změnu trvalého pobytu, o ukončení pobytu na území ČR nebo o zřízení adresy pro 
doručování, žadatelé o poskytnutí osobních údajů z inf. systému evidence obyvatel, účastníci 
správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo jejich zmocněnci na základě plné moci, 
zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti, zmocněnec jednající na základě ověřené zvláštní plné 
moci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Ministerstvo zahraničních věcí (zasíláme podpisový vzor úředníka) 

Ministerstvo vnitra je správcem agendového inf. systému EO 

OVM, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis a to v rozsahu 

tímto zvláštním předpisem vymezeném (Policie, soudy, exekutoři, notáři, vězeňská služba, správní 

úřady, ČSÚ, ORP, obecní úřady, obce, krajské úřady, MV, MZV, zastupitelské úřady) 



SMPr je zpracovatelem osobních údajů 

 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

75 let se uchovávají přihlašovací lístky k TP po úmrtí a po změně TP mimo správní obvod obce. 5 let 
žádosti o poskytnutí údajů z inf. systému EO. 10 let rozhodnutí o ztrušení TP. 5 let dokumentace 
agendy EO. 5 let seznamy voličů 
 

 

5. Zpracování osobních údajů občanů za účelem projednání přestupků příkazem na místě na úseku 

občanských průkazů a cestovních dokladů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Projednávání přestupků příkazem na místě dle zák. č. 328/1999 Sb., zák. č. 329/1999 Sb. a zák. 
250/2016 Sb. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, popř. jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, číslo a druh dokladu 
totožnosti, rodné číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatelé o vydání občanského průkazu, žadatelé o vydání cestovního pasu, občané, kteří oznamují 
ztrátu, odcizení, poškození a zničení OP nebo CP, zákonný zástupce, opatrovník 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému 
pobytu 
Odbor ekonomiky SMPr, soudy (ve věci vymáhání nedoplatků) 

Krajský úřad Olomouckého kraje (přezkumné řízení) 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  
 
 
6. Zpracování osobních údajů žadatelů za účelem vybírání správních poplatků za činnosti agend 

oddělení OPM 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů 

pro účely vybírání správních poplatků dle zák. č. 634/2004 Sb. 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu 



Kategorie subjektu údajů: 

Žadatelé o poskytnutí údajů z informačních systémů EO, žadatelé o provedení vidimace, legalizace a 
zprostředkované identifikace, žadatelé o provedení změny TP, ukončení TP na území ČR, zrušení 
údaje o TP na ohlašovně, žadatelé na matričním úřadu, žadatelé o vydání ověřených výstupů z 
informačního systému veřejné správy (Czechpoint) 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

7. Zpracování osobních údajů za účelem vedení matričních knih a sbírek listin 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vedení matriční agendy podle zák. č. 301/2000 Sb. zapisování matričních událostí - narození, uzavření 
manželství a úmrtí FO, evidence vydaných matričních dokladů, potvrzení, doslovných výpisů, určení 
otcovství, změny jména a příjmení, přidělování rodných čísel, využívání údajů z inf. systému, zadávání 
změn od inf. systému, vyhledávání, evidence, změny, kontrola, vedení podpisových vzorů matrikářů 
matričních úřadů ve spr. obvodu ORP Přerov 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození, místo, okres, 
popř. stát narození, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo uzavření manželství, den, měsíc, 
rok úmrtí, místo úmrtí, státní občanství, osobní stav, pohlaví, změna pohlaví, údaj o svéprávnosti, 
telefonní číslo vypravitele pohřbu, číslo a druh dokladu totožnosti, podpis matrikáře, údaj o rozvodu 
manželství, o popření otcovství, o určení otcovství, o osvojení, o změně jména nebo příjmení, údaj o 
změně pohlaví 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatelé o vydání matričních dokladů, výpisů, vysvědčení, osvědčení a potvrzení, účastníci správního 

řízení, zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec jednající na základě ověření plné moci 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, střediska výchovné péče  
Ministerstvo vnitra je správcem agendového inf. systému EO 
Statutární orgány církví  
OVM, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis a to v rozsahu 

tímto zvláštním předpisem vymezeném (Policie, soudy, notáři, správní úřady, obecní úřady, MV, 

MZV, zastupitelské úřady) 

Státní archiv (Předávání matričních knih a sbírek listin narození, manželství a úmrtí) 

Krajský úřad (Předávání sbírek listin narození, manželství a úmrtí) 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 



100 let matrika a sbírka listin narození, 75 let matrika a sbírka listin manželství a úmrtí,  5 let matriční 

záležitosti všeobecně a Osvědčení, 3 roky vydávané druhopisy dokladů, oznámení zvl. matrika, VPZ, 

výpisy a potvrzení z matrik a sbírek listin, 5 let spr. řízení prominutí předložení dokladů, 20 let spr. 

řízení ve věci změny jména a příjmení 

 

 

8. Zpracování osobních údajů žadatelů za účelem provádění vidimace a legalizace 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vedení evidence vidimací a legalizací dle zák. č. 21/2006 Sb., provádění zkoušky úředníků ObÚ ve 
správním obvodu ORP Přerov a vedení podpisových vzorů úředníků, starostů a místostarostů daných 
ObÚ 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu, 
číslo a druh dokladu totožnosti, název a sídlo obchodní firmy, Identifikační číslo, statutární orgán 
nebo zástupce společnosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

žadatel o vydání ověřeného výstupu u ISVS; zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci; 
statutární orgán nebo zástupce společnosti 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr je zpracovatelem osobních údajů 
Ministerstvo vnitra je správcem agendového inf. systému EO 
Krajský úřad (zasíláme vzory úředníků obcí s rozšířenou působností) 

Ministerstvo zahraničních věcí (zasíláme podpisové vzory úředníků, starostů, místostarostů obecních 

úřadů) 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

9. Zpracování osobních údajů žadatelů za účelem vydávání ověřených výstupů z informačního 

systému veřejné správy na pracovišti Czechpoint 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, 

obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku, základních registrů a ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů   

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 



Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu, 
státní občanství, číslo a druh dokladu totožnosti, název a sídlo obchodní firmy, Identifikační číslo, 
statutární orgán nebo zástupce společnosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel o vydání ověřeného výstupu u ISVS; zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci; 
statutární orgán nebo zástupce společnosti 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr je zpracovatelem osobních údajů 
Ministerstvo vnitra je správcem inf. systému veřejné správy 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

6 let  
 

 

10. Zpracování osobních údajů žadatelů za účelem zřízení datové schránky, znepřístupnění datové 

schránky nebo zrušení přístupu pověřené osoby na pracovišti Czechpoint 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zřízení datové schránky, znepřístupnění datové schránky, zrušení přístupu pověřené osoby 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu, 
státní občanství, číslo a druh dokladu totožnosti, název a sídlo obchodní firmy, Identifikační číslo, 
statutární orgán nebo zástupce společnosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatel o vydání ověřeného výstupu u ISVS; zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci; 
statutární orgán nebo zástupce společnosti 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr je zpracovatelem osobních údajů 
Ministerstvo vnitra je správcem inf. systému veřejné správy 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

6 let  
 

 

11. Zpracování osobních údajů žadatelů za účelem provádění zprostředkované identifikace na 

pracovišti Czechpoint 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vydávání veřejné listiny o identifikaci 
 



Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení; datum a místo narození, rodné číslo; adresa místa 
trvalého pobytu; číslo a druh dokladu totožnosti; název a sídlo obchodní firmy, Identifikační číslo; 
statutární orgán nebo zástupce společnosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Povinná osoba, která má být identifikována; statutární orgán nebo zástupce společnosti; zmocněnec 
na základě úředně ověřené plné moci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr je zpracovatelem osobních údajů 
Ministerstvo vnitra je správcem inf. systému veřejné správy 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let  
 

 

12. Zpracování osobních údajů za účelem vedení seznamu voličů a vydávání voličských průkazů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vedení seznamu voličů, provádění oprav a změn, vydávání voličských průkazů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, popř. jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, státní občanství, údaj o 
omezení svéprávnosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Žadatelé o vydání voličského průkazu 
Zmocněnec jednající na základě ověřené zvláštní plné moci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Ministerstvo vnitra je správcem agendového inf. systému EO 
Členové volební okrskové komise 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  
 


