
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO   

                ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 

Oddělení: přestupků 

 

 

1. Zpracování osobních údajů pro účely vedení agendy veřejnoprávních smluv 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobních údajů 
pro potřeby výkonu agendy v souvislosti s veřejnoprávními smlouvami uzavíranými dle zák. č. 
128/2000 Sb., 
 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, číslo účtu, PFO - organizační údaje (např. příjmení, adresa místa trvalého 
pobytu osoby jednající za obviněného, IČO, sídlo, ISDS, e-mail a další různé identifikační údaje vydané 
státem), telefonní číslo, email 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MVČR 
Soud 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Další odpovědné orgány veřejné moci 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Smlouvy na dobu neurčitou 

 

 

2. Zpracování osobních údajů za účelem provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání 

přestupků a rozhodování o nich - příkazové bloky, záruky za splnění povinnosti 

Účel zpracování osobních údajů:  

Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich a další úkony 
související s výkonem této agendy - příkazové bloky, záruky zas splnění povinnosti 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, rodné číslo, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, 
ISDS, adresa současného pobytu, místo narození, okres narození, stát narození, občanství, pohlaví, 



čísla a série dokladů totožnosti, popis skutku, čas, místo způsob spáchání, právní kvalifikace, forma 
zavinění, celková výše uložené pokuty, podpis, PFO - organizační údaje (např. datum narození, IČO , 
sídlo, ISDS, e-mail, jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu osoby jednající za obviněného, a 
další různé identifikační údaje vydané státem) 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MVČR 
SMPR vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Orgány činné v trestním řízení, Vojenská policie ČR, HZS, NBÚ 

Orgány EU  
Odpovědné orgány za účelem splnění právní povinnosti 
Probační a mediační služba 
ISEP 
Jiné osoby v souvislosti s projednáním přestupku, a jiné osoby,které prokáží právní zájem 
Odbor ekonomiky MMPr 
Další odpovědné orgány veřejné moci 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soud (žaloby) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne uzavření spisu 

 

 

3. Zpracování osobních údajů za účelem provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání 

přestupků a rozhodování o nich 

Účel zpracování osobních údajů:  

Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich a další úkony 
související s výkonem této agendy, dožádání o provedení výslechu 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, rodné číslo, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, 
ISDS, adresa současného pobytu, místo narození, okres narození, stát narození, občanství, pohlaví, 
vzdělání, údaj o zdravotním stavu (všechny údaje související se zdravotním stavem, který vypovídají o 
tělesném nebo duševním zdraví), sexuální orientace, informace o rasovém a etnickém původu, 
politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, osobní stav 
genetické, biometrické a osobní údaje dětí,  rodinných příslušníků a dalších osob v souvislosti s 
projednáním přestupku, údaje o vozidle + technický průkaz, čísla a série dokladů totožnosti, 
identifikační údaj dle § 4 zák. č. 250/2016, jméno, příjmení, titul, datum narození, číslo dokladu 
totožnosti, adresa místa trv. pobytu zák. zástupci, zmocněnci aj osoby vystupující v rámci řízení 
fotografický, zvukový a kamerový záznam, cookies 
jiné informace - např. o umístění ve výchovném ústavu, vazbě, uloženém trestu, informace z 
trestního řízení, o trestních deliktech, předchozím odsouzení, pravomocném odsouzení (např. návrhy 



na potrestání, obžaloby…), IP adresa, informace o majetkových poměrech, výši příjmu, důchodu, 
sociálních dávkách, výši hodinové mzdy (např. svědečné) aj., skutková podstata a způsob vyřízení, 
podpis , PFO - organizační údaje (např. příjmení, adresa místa trvalého pobytu osoby jednající za 
obviněného, IČO , sídlo, ISDS, e-mail a další různé identifikační údaje vydané státem) 
zaměstnání, tel. číslo, e-mailová adresa (pokud je využíváno ke komunikaci, pokud je součástí spisu), 
číslo bankovního účtu, pojišťovna,  
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, FO, PO, PFO; jiné osoby v souvislosti s projednáním přestupku, jiné osoby,které 

prokáží právní zájem, zmocněnec jednající na základě PM, podpůrce, opatrovník, zák. zástupce 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MVČR 
SMPR vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Orgány činné v trestním řízení, Vojenská policie ČR, HZS 
Orgány EU  
Odpovědné orgány za účelem splnění právní povinnosti 
Probační a mediační služba, NBÚ 
Rejstřík trestů, ISEP 
Jiné osoby v souvislosti s projednáním přestupku(např. znalci, tlumočníci aj.), a jiné osoby , které jsou 
kompetentní nebo prokáží právní zájem   
Další odpovědné orgány veřejné moci 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soud (žaloby) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne uzavření spisu 
 

4. Zpracování osobních údajů - zprávy a informace o občanech 

 Účel zpracování osobních údajů:  

Zprávy a informace o občanech po orgány činné v trestním řízení a pro další kompetentní orgány, 
výpisy na vlastní žádost občanů 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, rodné číslo, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, 
ISDS, adresa současného pobytu, místo narození, okres narození, stát narození, občanství, pohlaví, 
podpis, údaj o zdravotním stavu (všechny údaje související se zdravotním stavem, který vypovídají o 
tělesném nebo duševním zdraví), sexuální orientace, informace o rasovém a etnickém původu, 
politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, osobní stav, jiné 
informace - např. o umístění ve výchovném ústavu, vazbě, uloženém trestu, informace z trestního 
řízení, o trestních deliktech, předchozím odsouzení, pravomocném odsouzení (např. návrhy na 
potrestání, obžaloby…), čísla a série dokladů totožnosti, identifikační údaj dle § 4 zák. č. 250/2016, 
uvedení §, skutková podstata a způsob vyřízení (včetně výše sankce, nákladů řízení atd.), PO+PFO - 
organizační údaje (např. IČO , sídlo, ISDS, e-mail a další různé identifikační údaje vydané státem) 
 



Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, jiné osoby v souvislosti s projednáním přestupku (např. Svědci, opatrovníci), a jiné 
osoby, které prokáží právní zájem 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MVČR 
SMPR vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Orgány činné v trestním řízení, Vojenská policie ČR, GIBS, soud aj. 
Orgány EU  
Odpovědné orgány za účelem splnění právní povinnosti 
Probační a mediační služba 
Další odpovědné orgány veřejné moci 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
NBÚ 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  
 

5. Zpracování osobních údajů - součinnost, různé 

Účel zpracování osobních údajů:  

Ostatní písemnosti a ostatní písemnosti, související s výkonem přestupkové agendy  
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, rodné číslo, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, 
ISDS, adresa současného pobytu, místo narození, okres narození, stát narození, občanství, pohlaví, 
údaj o zdravotním stavu (všechny údaje související se zdravotním stavem, který vypovídají o tělesném 
nebo duševním zdraví), sexuální orientace, informace o rasovém a etnickém původu, politických 
názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, osobní stav, genetické, 
biometrické a osobní údaje dětí, rodinných příslušníků a dalších osob v souvislosti s projednáním 
přestupku, čísla a série dokladů totožnosti, jméno, příjmení, titul, datum narození, číslo dokladu 
totožnosti, adresa místa trv. pobytu zák. zástupci, zmocněnci aj osoby vystupující v rámci řízení, 
fotografický, zvukový a kamerový záznam, jiné informace - např. o umístění ve výchovném ústavu, 
vazbě, uloženém trestu, informace z trestního řízení, o trestních deliktech, předchozím odsouzení, 
pravomocném odsouzení (např. návrhy na potrestání, obžaloby…), informace o majetkových 
poměrech, výši příjmu, důchodu, sociálních dávkách, výši hodinové mzdy (např. svědečné) aj., podpis, 
PFO - organizační údaje (např. příjmení, adresa místa trvalého pobytu osoby jednající za obviněného, 
IČO , sídlo, ISDS, e-mail a další různé identifikační údaje vydané státem), zaměstnání, tel. číslo, e-
mailová adresa, číslo bankovního účtu, pojišťovna,  
 

Kategorie subjektu údajů: 

FO, FO podnikající; žadatel, účastník řízení 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPR vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 



Orgány činné v trestním řízení, Vojenská policie ČR, HZS 
Orgány EU  
Odpovědné orgány za účelem splnění právní povinnosti 
Jiné osoby v souvislosti s projednáním přestupku, a jiné osoby,které prokáží právní zájem 
Další odpovědné orgány  
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soud, NBÚ (žaloby) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne doručení 
 
 
6. Zpracování osobních údajů za účelem působnosti ve věcech práva shromažďovacího dle zák. č. 

84/1990 Sb. 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromáždění, zaznamenání, uložení a použití osobních údajů pro agendu působnosti ve věcech práva 
shromažďovacího.  
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Právnická osoba, pokud se jedná o právnickou osobu - její název a sídlo, jméno, příjmení, datum 
narození, adresa místa trvalého pobytu/adresa pro doručování, e-mail, tel. číslo toho, kdo ji v této 
věci zastupuje; 
Svolavatel - fyzická osoba, jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu/adresa 
pro doručování, e-mail, telefonní číslo, podpis,  
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu/adresa pro doručování, e-mail, 
telefonní číslo, toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Oznamovatel shromáždění, zmocněnec oznamovatele shromáždění 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MVČR (PČR a MP je obecně informována o konání shromáždění) 

SMPR vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Orgány EU  
Další odpovědné orgány veřejné moci 
Soud 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

 

 

 

 

 



7. Zpracování osobních údajů VTOPP - výkon trestu obecně prospěšných prací 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, vyhledávání a užití osobnních údajů z 
databází, či od subjektů údajů pro účely vedení agendy týkající se spolupráce výkonu trestu obecně 
prospěšných prací v souladu se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 
Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, věk, rodné číslo, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, 
ISDS, adresa současného pobytu, místo narození, okres narození, stát narození, občanství, pohlaví,  
údaj o zdravotním stavu(všechny údaje související se zdravotním stavem, který vypovídají o tělesném 
nebo duševním zdraví), sexuální orientace, osobní stav, čísla a série dokladů totožnosti, identifikační 
údaj dle § 4 zák. č. 250/2016, jiné informace - např. o umístění ve výchovném ústavu, vazbě, 
uloženém trestu, informace z trestního řízení, o trestních deliktech, předchozím odsouzení, 
pravomocném odsouzení a za jaký tr. čin (např. návrhy na potrestání, obžaloby, přeměně trestu, výše 
uložených hodin aj., informace o majetkových poměrech, výši příjmu, důchodu, sociálních dávkách,  
aj., podpis, zaměstnání, tel. číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, pojišťovna 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby, kterým byl nařízen VTOPP 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPR vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Soud 
Probační a mediační služba 
Technické služby města, s.r.o. 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne uzavření spisu 


