
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO   

                ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 

Oddělení: dopravně správních agend 

 

 

1. Zpracování osobních údajů za účelem úředních úkonů v rámci agendy vnitrostátní linkové osobní 

dopravy. 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče a užití osobních údajů od subjektů pro 
potřeby uzavření smluv se společností zajišťující Městskou autobusovou dopravu pro Přerov, 
vydávání licencí, jízdních řádů, osvědčení k MAD, vydávání souhlasných vyjádření k uzavírkám na 
pozemních komunikacích, podněty subjektů ke změnám dopravní obslužnosti, za účelem uzavření 
smlouvy s koordinátorem veřejné dopravy.  
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, číslo OP, IČO (FO podnikající), 
email, telefonní číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení (smluvní strany), žadatelé, občan 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel  
Ministerstvo financí (§ 9 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.) 

Orgánům státní správy, soudům,  
KIDSOK 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soudy (žaloby) 
ÚOHS 
Ministerstvo dopravy (přezkumy) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let od ukončení spisu (smlouvy, jízdní řády, licence) 
10 let ode dne ukončení spisu – osvědčení 

 

 

2. Zpracování osobních údajů za účelem agendy stanovení dopravního značení.  

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče, a užití osobních údajů od subjektů 
údajů pro potřeby úředních úkonů v rámci vedení řízení stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, povolení výjimek z místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, vydání zvláštních označení vozidel - č. O5 (praktický lékař ve službě).  



Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo OP,  IČO, DIČ podnikající fyzické osoby, 
e-mail, telefonní číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení, navrhovatel 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel 

Policie ČR 
Vlastníci pozemních komunikací  
Neomezený okruh účastníků řízení (návrh OOP, OOP vyvěšeno na úřední desce) 

Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soudy (žaloby) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne ukončení spisu 

 

 

3. Zpracování osobních údajů za účelem rozhodnutí o vydání průkazu řidiče taxislužby, zapsání 

vozidla do evidence vozidel taxislužby, vydání osvědčení řidiči taxislužby o úspěšném složení 

zkoušky dle OZV č. 4/2013. 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče a užití osobních údajů od subjektů pro 
potřeby úředních úkonů v rámci agendy taxislužby (vydání průkazu řidiče taxislužby, rozhodnutí o 
odnětí řidiče taxislužby, úkony vztahující se k evidenci vozidel taxislužby).  
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, číslo OP, IČO (FO podnikající), 
email, telefonní číslo, údaje z výpisu z Rejstříku trestů 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení, žadatelé, dopravci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel  
Ministerstvo dopravy  
Správním orgánům, soudům, orgánům činným v trestním řízení  
Fyzickým nebo právnickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené 
Jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě souhlasu osoby, o jejíž údaje FO nebo PO žádá 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 



Soudy (žaloby) 
Ministerstvo dopravy (přezkumy) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne ukončení spisu 

 

 

4. Zpracování osobních údajů za účelem rozhodnutí o vydání registrace k provozování autoškoly, o 

její změně a o jejím odnětí, schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a 

změny jeho užívání, provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění, 

přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, přezkoušení z odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení, provádění zkoušek řidičů k získání 

průkazu profesní způsobilosti řidiče.   

 Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče a užití osobních údajů od subjektů pro 
potřeby úředních úkonů v rámci agendy rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly, o její změně 
a o jejím odnětí, schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho 
užívání, provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění, přezkoušení z 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel v bodovém hodnocení, provádění zkoušek řidičů k získání průkazu profesní 
způsobilosti řidiče. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo OP, IČO, telefonní číslo, email, údaje o 
zdravotním stavu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení, žadatelé o ŘO, držitelé ŘO, řidiči 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel  
Ministerstvo dopravy (eTesty) 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soudy (žaloby) 
Ministerstvo dopravy (přezkumy) 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let vše co se týká registrace autoškol. Protokol o zkouškách se ukládá po posledním provedeném 

zápisu po dobu pěti let. Po pěti letech se protokol o zkouškách ukládá do archivu. 

 

 

 



5. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích  

Účel zpracování osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení: rozhodnutí o  zvláštním užíváním pozemních 
komunikací, uzavírky pozemních komunikacích, dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo OP, IČO, telefonní číslo, email, údaje o 
zdravotním stavu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení, žadatelé, občan 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Policie ČR, Městská policie Přerov 
Obcím, dopravcům, IZS 
Vlastníci pozemních komunikací 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soudy (žaloby) 
Ministerstvo dopravy (přezkumy) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne ukončení spisu 
 
 
6. Zpracování osobních údajů za účelem rozhodnutí o udělení a odnětí oprávnění k provozování 

stanice měření emisí, vydávání osvědčení k provozování stanice měření emisí. 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče a užití osobních údajů od subjektů pro 
potřeby úředních úkonů v rámci agendy rozhodnutí o udělení a odnětí oprávnění k provozování 
stanice měření emisí, vydávání osvědčení k provozování stanice měření emisí.  
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo OP, IČO (FO podnikající), email, 
telefonní číslo, údaje z výpisu z Rejstříku trestů 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci správního řízení, žadatelé, FO podnikatel 
 

 



Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel  
Ministerstvo dopravy  
Orgánům státní správy, soudům, státním zastupitelstvím 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soudy (žaloby) 
Ministerstvo dopravy (přezkumy) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne ukončení spisu 
 

 

7. Zpracování osobních údajů vlastníků a provozovatelů vozidel za účelem evidence v Centrálním 

registru vozidel provozovaném Ministerstvem dopravy  

Účel zpracování osobních údajů:  

Vedení agendy Centrálního registru vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb. (přihlášení vozidla do CRV, 
změny v CRV, zánik a vyřazení vozidla z CRV, schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného 
nebo přestavěného silničního vozidla, jednotlivě dovezeného vozidla, poskytnutí dat z CRV)   
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, údaj o zdravotním stavu 
(ZTP, ZTP/P), údaje o vozidle, čísla a série dokladů totožnosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Provozovatel vozidla (je-li totožný s vlastníkem), provozovatel a vlastník vozidla (není-li totožný), 
zmocněnec jednající na základě PM 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Ministerstvo dopravy (správce Centrálního registru silničních vozidel) 
Policie ČR a Vojenská policie ČR 
Obecní policie, HZS, provozovatel elektronického mýtného, celní správa, česká inspekce ŽP, MŽP, 
Orgány EU  
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soudy (žaloby) 
Fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů orgánu veřejné moci 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

do 1.6.2017 - 5 let ode dne uzavření spisu, od 1.6.2017 - 5 let ode dne konkrétního úředního úkonu 
 

 

 

 

 


