
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

MĚSTSKÁ POLICIE PŘEROV 

 

 

1. MP Manager 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání, ukládání a užití osobních údajů pro účely plnění úkolů 

vyplývajících ze zákona 553/1991 Sb. 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Sekundárně výkon veřejné moci 

 

Kategorie osobních údajů: 

Zaměstnanec, služební číslo, personální číslo, titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

pracovní pozice, datum nástupu do PP, datum ukončení PP, dosažené vzdělání, zdravotní pojišťovna 

bydliště, telefonní číslo, režim pracovní doby, poznámka, přihlašovací jméno, heslo, přestupce, 

jméno, příjmení, ID dokladu, datum narození, adresa, email, telefonní číslo, mobilní číslo, informace 

ze základních registrů 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Zaměstnanci MP 

Osoby zúčastněné 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

FT Technologies a.s. (dodavatel IS) 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

3 roky 

 

2. NET-G (pco) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání, ukládání a užití osobních údajů pro účely plnění úkolů 

vyplývajících ze zákona 553/1991 Sb. 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

Sekundárně výkon veřejné moci 

 

Kategorie osobních údajů: 

Zaměstnanec 

přihlašovací jméno, heslo 

 



Objekt PCO 

adresa objektu, kontaktní osoba, jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, adresa, telefonní číslo, mobilní číslo, 

faxové číslo 

Kategorie subjektu údajů: 

Zaměstnanci MP 
Objekty PCO 
Kontaktní osoby objektů PCO 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

NAM system, a.s. (dodavatel IS) 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Po dobu fungování zabezpečení v objektu, který spadá pod pco MP Přerov 

 

3. Nahrávání hovorů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání, ukládání, užití osobních údajů za účelem plnění úkolů 

vyplývajících ze zákona 553/1991 Sb. 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, telefonní číslo 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Oznamovatelé 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Dodavatel informačnímu systému 
PČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

1 rok 

 

4. Trbonet 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání, ukládání a užití osobních údajů za účelem plnění úkolů 

vyplývajících ze zákona 553/1991 Sb. 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
Sekundárně výkon veřejné moci 
 

Kategorie osobních údajů: 

Zaměstnanec, jméno, příjmení, osobní číslo, gps poloha, přihlašovací jméno, heslo 



Kategorie subjektu údajů: 

Zaměstnanci MP 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

KOMS Mělník a.s. (dodavatel IS) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Po dobu trvání zaměstnaneckého poměru. 

 

5. Oprávnění získat údaje z jiných informačních systémů -  MVČR a Policie ČR 

Účel zpracování osobních údajů:  

Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona 
oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů MVČR nebo Policie ČR: 
1. základního registru obyvatel, 
2. agendového informačního systému evidence obyvatel, 
3. agendového informačního systému cizinců, 
4. registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou 

vedeny v informačních systémech uvedených v bodech 2 a 3. Jestliže vyžadované údaje mají 
povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v rozsahu nezbytně nutném ke 
ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1 (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo) 

 
Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo 

Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat ze základního registru obyvatel tyto referenční 

údaje:  

a) příjmení,  

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle 

zvláštního právního předpisu, 

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodil, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství 

Při plnění svých úkolů může obecní policie mimo údajů obsažených v základním registru obyvatel 

vyžadovat z informačního systému cizinců tyto údaje: 

a) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

b) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, 

c) omezení svéprávnosti, 

d) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území České 

republiky, 

e) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání. 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby, proti kterým je veden úkon či zákrok podle zák.č.553/1991., o obecní policii 
 



Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr v pozici zpracovatele 
MVČR a Policie - správci 
Správní orgány  
Státní orgány (Policie ČR, soud, apod.) 
Osoby, které na zjištění totožnosti jiné osoby mají právní zájem. 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

3 roky 

 

6. Oprávnění získat údaje z jiných informačních systémů -  MVČR 

Účel zpracování osobních údajů:  

Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona 

oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů MVČR o číslech, popřípadě sériích 

ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, 

odcizení nebo zničení, jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je 

poskytne pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1 (jméno, příjmení, 

datum narození, bydliště, rodné číslo) 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby, proti kterým je veden úkon či zákrok podle zák. č. 553/1991., o obecní policii 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMP v pozici zpracovatele 
MVČR - Správce 
Správní orgány  
Státní orgány (Policie ČR, Soud, apod.) 
Osoby, které na zjištění totožnosti jiné osoby mají právní zájem. 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

3 roky 

 

7. Oprávnění získat údaje z jiných informačních systémů- obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností   

Účel zpracování osobních údajů:  

Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona 

oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností o 

1. totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce 

spáchán přestupek, 



2. řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce, 

3. osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního právního 

předpisu 8a), 

4. totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona, 

jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v 

rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1 (jméno, příjmení, datum 

narození, bydliště, rodné číslo) 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby, proti kterým je veden úkon či zákrok podle zák. č. 553/1991., o obecní policii 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMP v pozici zpracovatele 
Obec s rozšířenou působností - správce 
Správní orgány  
Státní orgány (Policie ČR, Soud, apod.) 
Osoby, které na zjištění totožnosti jiné osoby mají právní zájem. 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

3 roky 

 

8. Oprávnění získat údaje z jiných informačních systémů - obecních úřadů obcí 

Účel zpracování osobních údajů:  

Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona 

oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů obecních úřadů o 

1. psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, o 

jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly 

dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů, 

2. povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce, 

3. povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění 

kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. Jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne 

pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1 (jméno, příjmení, 

datum narození, bydliště, rodné číslo) 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo 



Kategorie subjektu údajů: 

Osoby, proti kterým je veden úkon či zákrok podle zák.č.553/1991., o obecní policii 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MP jako zpracovatel 
Obecní úřad obce - správce 
Správní orgány  
Státní orgány (Policie ČR, soud, apod.) 
Osoby, které na zjištění totožnosti jiné osoby mají právní zájem. 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

3 roky 

 

9. Oprávnění získat údaje z jiných informačních systémů - Policie ČR 

Účel zpracování osobních údajů:  

Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona 

oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů Policie ČR o 

1. hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, 

2. odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel, 

3. totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3 nebo omezeny na osobní 

svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu, 

4. totožnosti cizinců. Jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je 

poskytne pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1 (jméno, 

příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo) 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby, proti kterým je veden úkon či zákrok podle zák.č.553/1991., o obecní policii 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMP jako zpracovatel 
Policie ČR - správce 
Správní orgány  
Státní orgány (Policie ČR, Soud, apod.) 
Osoby, které na zjištění totožnosti jiné osoby mají právní zájem. 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

3 roky 

 

 

 



 

10. Oprávnění získat údaje z jiných informačních systémů - Rejstřík trestů 

Účel zpracování osobních údajů:  

Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona 

oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů Rejstříku trestů, a to z evidence 

přestupků. Jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze 

v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1 (jméno, příjmení, datum 

narození, bydliště, rodné číslo) 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby, proti kterým je veden úkon či zákrok podle zák.č.553/1991., o obecní policii 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMP jako zpracovatel 
Ministerstvo spravedlnosti ČR - správce Rejstříku trestů 
Správní orgány  
Státní orgány (Policie ČR, Soud, apod.) 
Osoby, které na zjištění totožnosti jiné osoby mají právní zájem. 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

3 roky 

 

11. Oprávnění zjištění totožnosti dle § 12 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, vyhledávání, ukládání a užití osobních údajů za účelem plnění úkolů dle 

zákona 553/1991 Sb., o obecní policii a jiných právních předpisů 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 

 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, 

a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,  

b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku, 

c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení, 

d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované, 

e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem, 



f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e), 

g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku. 

 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Správní orgány  
Státní orgány (Policie ČR, soud, apod.) 
Osoby, které na zjištění totožnosti jiné osoby mají právní zájem. 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

3 roky 

 

12. Zpracování osobních údajů za účelem zajišťování plnění zákonné povinnosti strážníků 

absolvovat prolonganční zkoušky 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, ukládání, vyhledávání, užití osobních údajů za účelem přihlášení 

strážníků k povinným prolongačním zkouškám 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Zaměstnanci MP - čekatelé, strážníci 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

MVČR 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let  

 

13. Pořizování a uchování audio záznamu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání za účelem pořízení doplňkových důkazních materiálů 

 

Právní důvod zpracování: 
Výkon veřejné moci 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení a jiné údaje, které obsahuje daná nahrávka 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Osoby, proti kterým je veden úkon či zákrok 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Správní orgány, státní orgány a osoby, které prokáži právní zájem. 



Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

3 roky 

 

14. Zpracování osobních údajů za účelem personálních záležitostí 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, vyhledávání, ukládání a užití osobních údajů za účelem evidence osobních údajů v 

rámci personálních záležitostí 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Osobní číslo, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, doručovací 

adresa, e-mail, telefon, dosažené vzdělání, pracovní zařazení, číslo OP, státní příslušnost 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Zaměstnanci MP 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

15. Karta smluv 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, ukládání, vyhledávání, užití osobních údajů za účelem vedení evidence 

smluvních vztahů 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění smlouvy 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo, název firmy, IČO, DIČO, adresa 
sídla 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany (FO; FO podnikající; zmocněnec právnické osoby) 
Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Centrální registr smluv 
GEOVAP (databáze MMPr) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let po ukončení platnosti smlouvy 

 

 



 

16. Agenda spisové služby 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání, ukládání, vyhledávání, užití osobních údajů za účelem práce a oběh s 

doručenými dokumenty, evidence, ukládání do systému SSL, vyhledávání v systému SSL, skartace 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, příp. IČO (FO podnikající), adresa trvalého pobytu, př. doručovací adresa, e-
mail, ID DS, podpis 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Podatel 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

fy Geovap, spol. s r.o. Pardubice, systém eSSL 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 

17. Pořizování a uchování video záznamu (MDKS) 

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromažďování, uchovávání za účelem pořízení doplňkových důkazních materiálů 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Podobizna a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob. 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Monitorované subjekty - občané města, veřejnost 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

Správní orgány, státní orgány a osoby, které prokáži právní zájem. 
Policie ČR má vytvořen vzdálený přístup do záznamového zařízení (na základě zák.č.553/1991 a 
Koordinační smlouvy) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

30 dnů 

 

 

 



18. Zpracování osobních údajů za účelem zajišťování výběrových řízení na obsazení pracovních míst  

zaměstnanců MP 

Účel zpracování osobních údajů:  

Zajišťování vyhlášení, průběhu a ukončení výběrových řízení na zaměstnance MP. Shromažďování, 

ukládání, předávání a použití osobních údajů uchazečů a zájemců o zaměstnání. 

 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, e-mail, 
telefon, dosažené vzdělání, pracovní zařazení, číslo OP, státní příslušnost a další údaje, které osoby 
uvedou v podané přihlášce či životopise 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Uchazeči o zaměstnání  
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 

 


