
1. Zpracování osobních údajů za účelem odevzdání každoroční Zprávy o výsledcích finančních 

kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uspořádání, uložení, použití, zpřístupnění, anonymizace osobních údajů za účelem 
zpracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol (fyzická i elektronická podoba dat a jejich 
zpracování) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

zejména jméno, příjmení; místo trvalého pobytu, sídlo; IČ; podpis; pracovní či funkční zařazení; e-
mail, telefonní číslo; dále dle charakteru informací v podkladech předložených jednotlivými odbory 
MMPr, Městskou Policí Přerov a příspěvkovými organizacemi zřízenými SMPr; dále dle charakteru 
informací ve zprávách z interních auditů a v protokolech z veřejnosprávních kontrol  
 

Kategorie subjektu údajů: 

vedoucí útvaru, referent veřejnosprávní kontroly; vedoucí odborů MMPr a ředitel Městské policie 
Přerov; statutární zástupci právnických osob; podnikající i nepodnikající fyzické osoby; primátor; 
osoby, které vyhotovily podklad pro zpracování zprávy; dále dle charakteru informací v podkladech 
předložených jednotlivými odbory MMPr, Městskou policií Přerov, příspěvkovými organizacemi 
zřízenými SMPr; dále dle charakteru informací ve zprávách z interních auditů a v protokolech 
z veřejnosprávních kontrol  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Ministerstvo financí 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

2. Zpracování osobních údajů za účelem výkonu interních auditů dle zákona č. 320/2001 Sb. 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, zaznamenávání, uložení, vyhledávání, nahlédnutí, použití, anonymizace osobních 
údajů v závislosti na zaměření interního auditu za účelem výkonu interního auditu (fyzická 
a elektronická podoba dat a jejich zpracování) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

zejména jméno, příjmení, pracovní či funkční zařazení, telefonní číslo, e-mail, podpis; dále 
dle zaměření interního auditu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

vedoucí útvaru; auditované subjekty; primátor; dále dle zaměření interního auditu 



 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

3. Zpracování osobních údajů za účelem zpracování návrhů materiálů na jednání orgánů SMPr 

na prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

příjemcům veřejné finanční podpory a návrhu na uložení odvodu peněžních prostředků za porušení 

rozpočtové kázně, příp. snížení nebo prominutí uloženého odvodu zřízeným příspěvkovým 

organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb. a předávání informace o rozhodnutí orgánu města 

kontrolované osobě 

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, zaznamenávání, uložení, uspořádání, použití, anonymizace osobních údajů 

za účelem zpracování materiálu do orgánů SMPr (fyzická i elektronická podoba dat a jejich 

zpracování) 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

zejména jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, sídlo, IČ, telefonní číslo, e-mail, podpis, pracovní 
či funkční zařazení; další osobní údaje dle charakteru materiálu a negativního zjištění 
 
Kategorie subjektu údajů: 

referent veřejnosprávní kontroly; kontrolovaná osoba (příp. její statutární zástupce); primátor; 
zpracovatel materiálu; další dle charakteru negativního zjištění 
 
Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

kontrolovaná osoba 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

4. Zpracování osobních údajů za účelem metodické, poradenské a konzultační činnosti pro odbory 

MMPr a Městskou policii Přerov a příspěvkové organizace zřízené SMPr, které útvaru stanovuje 

organizační řád MMPr 

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Uspořádávání, nahlédnutí, použití osobních údajů za účelem metodické, poradenské a konzultační 
činnosti pro odbory MMPr, Městskou policii Přerov a příspěvkové organizace v oblasti finanční 
kontroly nebo účetnictví (fyzická i elektronická podoba dat a jejich zpracování) 



Právní důvod zpracování: 
Oprávněné zájmy správce 

 

Kategorie osobních údajů: 

zejména dle obsahu dotazu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

referent veřejnosprávní kontroly, vedoucí útvaru; dále dle obsahu dotazu  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

dle dotazu 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

nejčastěji jsou dotazy zodpovězeny a podklady ani odpovědi se neuchovávají, max. v e-mailu do doby 
jeho smazání 

 

5. Zpracování osobních údajů za účelem výkonu veřejnosprávních kontrol dle zákona č. 320/2001 

Sb., rozhodování o námitkách proti zjištěním v protokolu dle zákona č. 255/2012 Sb. 

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, zaznamenávání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, použití, anonymizace osobních údajů 
za účelem výkonu veřejnosprávních kontrol (fyzická i elektronická podoba dat a jejich zpracování) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

zejména jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, sídlo, IČ, telefonní číslo, e-mail, podpis, pracovní 
či funkční zařazení, osobní číslo, plat, vzdělání, rodičovská a mateřská dovolená, délka praxe; dále 
dle zaměření veřejnosprávní kontroly 
 
Kategorie subjektu údajů: 

referent veřejnosprávní kontroly; kontrolovaná osoba (příp. její statutární zástupce), její zaměstnanci, 
dodavatelé, odběratelé, děti, žáci, uživatelé; primátor; dále dle zaměření veřejnosprávní kontroly 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

kontrolovaná osoba 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

 



6. Zpracování osobních údajů za účelem zpracování a odeslání výzev k provedení opatření 

k nápravě a k vrácení dotace nebo její části dle zákona č. 250/2000 Sb. 

 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, zaznamenávání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, použití, anonymizace osobních údajů 
za účelem zpracování výzev (fyzická i elektronická podoba dat a jejich zpracování) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

zejména jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, sídlo, IČ, telefonní číslo, e-mail, podpis, pracovní 
či funkční zařazení; dále dle charakteru negativního zjištění   
 

Kategorie subjektu údajů: 

referent veřejnosprávní kontroly; kontrolovaná osoba (příp. její statutární zástupce); dále 
dle charakteru porušení a náplně výzvy 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

kontrolovaná osoba 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

7. Zpracování osobních údajů za účelem vyhotovení různých zpráv dle zákona nebo dle různých 

požadavků  

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uspořádání, uložení, použití, zpřístupnění, anonymizace osobních údajů za účelem 
zpracování různých souhrnných zpráv (fyzická i elektronická podoba dat a jejich zpracování) 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

zejména jméno, příjmení; místo trvalého pobytu, sídlo; IČ; podpis; pracovní či funkční zařazení; e-
mail, telefonní číslo; dále dle charakteru informací v podkladech předložených jednotlivými odbory 
MMPr, Městskou Policí Přerov a příspěvkovými organizacemi zřízenými SMPr; dále dle charakteru 
informací ve zprávách z interních auditů a protokolech z veřejnosprávních kontrol 
 

Kategorie subjektu údajů: 

vedoucí útvaru, referent veřejnosprávní kontroly; vedoucí odborů MMPr a ředitel Městské policie 
Přerov; statutární zástupci právnických osob; podnikající i nepodnikající fyzické osoby; primátor; 
osoby, které vyhotovily podklady pro zpracování zpráv;  dále dle charakteru informací v podkladech 
předložených jednotlivými odbory MMPr, Městskou policií Přerov, příspěvkovými organizacemi 



zřízenými SMPr; dále dle charakteru informací ve zprávách z interních auditů a protokolech 
z veřejnosprávních kontrol  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

auditorská firma 
 
Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

10 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


