
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO   

                ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 

Oddělení: obecní živnostenský úřad 

 

 

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s podněty občanů a podněty jiných orgánů veřejné moci 

k zahájení řízení 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, včetně vyhledávání a užití osobních údajů z informačních systémů veřejné správy, 
a jejich uchovávání v souvislosti s řešením podnětů občanů a podnětů jiných orgánů veřejné moci. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno a příjmení, datum narození, číslo OP (číslo služebního průkazu),IČO a sídlo (u fyzické osoby 
podnikající), adresa bydliště v ČR nebo adresa pobytu na území ČR (zahraniční osoba) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, člen statutárního orgánu právnické osoby, zmocněnec, oprávněná osoba orgánu veřejné moci, 
fyzická osoba z podnětu 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Obecní živnostenský úřad je provozovatelem (zpracovatelem) živnostenského rejstříku 
ICZ a.s., Na Hřebenech II1718/10, Praha 4 (servisní IT organizace)                                                                                                                                                                                                                        
Krajský úřad Olomouckého kraje (Krajský živnostenský úřad) 
Jiný kontrolní orgán nebo orgán veřejné moci 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

2. Zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy obecního živnostenského úřadu  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon) pro řízení podle tohoto zákona, pro provozování živnostenského 
rejstříku a výkon centrálního registračního místa, pro výběr správních poplatků a pokut  
(shromažďování, uchovávání, vyhledávání a užití osobních údajů z informačních systémů veřejné 
správy, poskytnutí dat z živnostenského rejstříku) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 



Jméno a příjmení, obchodní firma fyzické osoby (podnikatel), rodné příjmení, všechna dřívější 
příjmení (podnikatel), titul nebo vědecká hodnost, pohlaví, rodinný stav (podnikatel), státní 
občanství, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo osoby (podnikatel), adresa bydliště, adresa 
sídla (podnikatel), adresa pobytu na území ČR (podnikatel zahraniční osoba), adresa bydliště mimo 
území ČR (podnikatel zahraniční osoba), označení a adresa umístění odštěpného závodu v ČR 
(podnikatel zahraniční osoba), adresa pro doručování všemi živnostenskými úřady (podnikatel), 
telefon (podnikatel), datová schránka (podnikatel), e-mail (podnikatel),  druh uloženého trestu dle 
trestního zákoníku 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby - podnikatelé, odpovědní zástupci,  osoby pokračující v provozování živnosti při úmrtí 

podnikatele uvedené v § 13 odst. 1 živnostenského zákona, vedoucí odštěpného závodu zahraniční 

osoby, členové statutárního orgánu právnických osob, zmocněnci na základě plné moci, opatrovníci; 

jiné fyzické osoby, identifikované v průběhu řízení z předkládaných písemností (např. doklad 

prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla); fyzické osoby podezřelé ze spáchání přestupku 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Obecní živnostenský úřad je provozovatelem (zpracovatelem) živnostenského rejstříku 
Živnostenský úřad České republiky (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) je správcem 
živnostenského rejstříku 
ICZ a.s., Na Hřebenech II1718/10, Praha 4  (servisní IT organizace)                                                                                                                                                                                                                           
třetí strany:                                                                                                                     
1/ Správce daně místně příslušný podnikateli  
Český statistický úřad                                                                                           
Správa sociálního zabezpečení místně příslušná podle bydliště nebo sídla podnikatele                                                                                                    
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,  zdravotní pojišťovna příslušná podnikateli                                                                                                 
Rejstříkový soud                                                                                                     
Ministerstvo vnitra ČR                                                                                           
Správní orgán příslušný k vydání stanoviska ke koncesi podle § 52 odst. 1 živnostenského zákona                                                                                        
2/                                                                                                                             
Krajský úřad Olomouckého kraje (Krajský živnostenský úřad)                       
Obecní živnostenský úřad příslušný dle sídla podnikatele                                          
Orgán veřejné moci                                                                                                                     
3/                                                                                                                               
výpis z živnostenského rejstříku s osobními údaji na žádost:                                                     
a) podnikateli, kterého se týkají                                                                          
b) správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti                                                                                                                             
c) v případech stanovených jinými právními předpisy                                    
d) osobě, která prokáže právní zájem 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let (*od 1.1.1992 do 31.12.2005    50 let od uzavření spisu podnikatele *od 1.1.2006                             

10 let od uzavření spisu podnikatele (zrušení posledního živnostenského oprávnění, úmrtí 

podnikatele) 

 

3. Zpracování osobních údajů za účelem vedení evidence zemědělského podnikatele 

Účel zpracování osobních údajů:  



Zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro 

vedení Evidence zemědělského podnikatele, dále pro výběr správních poplatků a pokut 

(shromažďování, uchovávání, vyhledávání a užití osobních údajů z informačních systémů veřejné 

správy, poskytnutí dat z evidence zemědělského podnikatele) 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno a příjmení, obchodní firma podnikající fyzické osoby, titul, státní občanství, datum narození, 

rodné číslo, identifikační číslo osoby, identifikace dokladu totožnosti, adresa bydliště, adresa sídla v 

České republice, adresa pobytu na území ČR (zahraniční fyzická osoba), adresa bydliště mimo území 

ČR (zahraniční fyzická  osoba), adresa  umístění  odštěpného závodu  v  ČR ( zahraniční fyzická osoba), 

doručovací a kontaktní údaje (jiná adresa pro doručování, telefon, e-mail) 

 

Kategorie subjektu údajů: 

fyzické osoby - zemědělští podnikatelé, pokračující právní nástupce zemřelého podnikatele (§ 2g 
odst. 2 zákona o zemědělství), vedoucí odštěpného závodu zahraniční osoby, členové statutárního 
orgánu právnických osob, zmocněnci na základě plné moci, opatrovníci; fyzické osoby, podezřelé ze 
spáchání přestupku 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - respektive MMPr, Odbor ESŽ, Oddělení obecní 
živnostenský úřad je provozovatelem (zpracovatelem) informačního systému evidence zemědělského 
podnikatele 
Ministerstvo zemědělství ČR je správcem informačního systému evidence zemědělského podnikatele 
PC Help, a.s., Třebíč  (servisní IT organizace)            

třetí strany:                                                                                                       
1/ Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolací orgán)                                                                   
2/ orgán veřejné moci                                                                                                 
3/ výpis z evidence zemědělského podnikatele s osobními údaji na žádost (podnět jinému správnímu 
orgánu, resp. orgánu veřejné moci):                                                                                                                 
a) z veřejné části osobě, která projeví zájem                                                    
b) z neveřejné části soudu, správnímu orgánu nebo Nejvyššímu kontrolnímu úřadu 
   

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním živnostenské kontroly, kontroly 

zemědělských podnikatelů a kontroly prováděné dle zvláštních právních předpisů 

 Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, včetně vyhledávání a užití osobních údajů z informačních systémů veřejné správy, a  
jejich uchovávání pro potřeby úkonů živnostenské kontroly (včetně kontroly zvláštních právních 
předpisů - § 31 odst. 19 živnostenského zákona), kontroly zemědělských podnikatelů a kontroly 
prováděné na základě zmocnění uvedeném v jiném právním předpisu. 
 

Právní důvod zpracování: 



Splnění právní povinnosti 

 

Kategorie osobních údajů: 

Kontrolovaná osoba: jméno a příjmení, obchodní firma (byla-li přidělena), titul, identifikační číslo 
osoby (bylo-li přiděleno) nebo datum narození, číslo OP, adresa sídla (byla-li zapsána), adresa bydliště 
v ČR nebo adresa pobytu na území ČR (zahraniční osoba), označení a adresa umístění odštěpného 
závodu v ČR (zahraniční osoba), doplňující doručovací a kontaktní údaj: jiná adresa pro doručování, 
telefon;  
Povinná osoba: jméno a příjmení, datum narození, číslo OP, adresa bydliště v ČR nebo adresa pobytu 
na území ČR (zahraniční osoba);            
Přizvaná osoba: jméno a příjmení, titul, číslo služebního průkazu nebo číslo OP;  
Kontrolující: jméno a příjmení, titul, číslo služebního průkazu;                                 
jiné osoby identifikované v kontrolním zjištění: jméno a příjmení, obchodní firma (byla-li přidělena),                                     
titul, identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno) nebo datum narození, adresa sídla, adresa bydliště v 
ČR nebo adresa pobytu na území ČR (podnikatel zahraniční osoba), označení a adresa umístění 
odštěpného závodu v ČR (podnikatel zahraniční osoba) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Kontrolované  osoby - podnikatelé, odpovědní zástupci,  osoby pokračující v provozování živnosti při 

úmrtí podnikatele uvedené v § 13 odst. 1 živnostenského zákona, vedoucí odštěpného závodu 

zahraniční osoby, zmocněnci na základě plné moci, opatrovníci, členové statutárního orgánu 

právnických osob; fyzické osoby, podezřelé ze spáchání přestupku; povinné osoby, přizvané osoby; 

jiné fyzické osoby identifikované v samotném kontrolním zjištění 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Obecní živnostenský úřad je provozovatelem (zpracovatelem) inf. systému Registr živnostenského 
podnikání                                
Živnostenský úřad České republiky (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) je správcem inf. systému 
Registr živnostenského podnikání         
ICZ a.s.,  Na Hřebenech II1718/10, Praha 4    (servisní IT organizace)          
Krajský úřad Olomouckého kraje (Krajský živnostenský úřad) 
Jiný kontrolní orgán nebo orgán veřejné moci 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let (od 1.1.1992 do 31.12.2005 50 let od uzavření spisu živnostenského podnikatele (zrušení 

posledního živnostenského oprávnění, úmrtí podnikatele), od 1.1.2006 do 31.12.2017  10 let od 

uzavření spisu živnostenského podnikatele, od 1.1.2018  10 let od uzavření kontrolního spisu)  

 

5. Zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy evidence příkazových bloků na pokuty za 

přestupky  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů uváděných v příkazových blocích v rozsahu stanoveném zákonem č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (shromažďování, vyhledávání a užití 

osobních údajů z informačních systémů veřejné správy, uchovávání) 

 

Právní důvod zpracování: 



Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení obviněného; Datum narození / IČO; Adresa místa trvalého pobytu  / sídlo; Jméno, 
příjmení, adresa místa trvalého pobytu osoby jednající za obviněného; Totožnost ověřena / Totožnost 
obviněného nebo osoby jednající za obviněného ověřena (číslo OP) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Fyzické osoby - podnikatelé, vedoucí odštěpného závodu zahraniční osoby, členové statutárního 
orgánu právnických osob, zmocněnci na základě plné moci; fyzické osoby, podezřelé ze spáchání 
přestupku 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Obecní živnostenský úřad je provozovatelem (zpracovatelem) inf. systému Registr živnostenského 

podnikání (modulu kontrola s modulu spis) 

Živnostenský úřad České republiky (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) je správcem inf. systému 
Registr živnostenského podnikání 
ICZ a.s., Na Hřebenech II1718/10, Praha 4 (servisní IT organizace)    

Krajský úřad Olomouckého kraje (Krajský živnostenský úřad) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 
 


