
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO   

                ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 

Oddělení: dopravních přestupků a registru řidičů 

 

 
1. Zpracování osobních údajů o řidičích za účelem evidence v Registru řidičů dle zákona č.361/2000 

Sb. 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vedení agendy Registru řidičů dle zákona č.361/2000 Sb. (udělení a rozšíření řidičského oprávnění, 
podmínění a omezení řidičského oprávnění, odnětí řidičského oprávnění a vzdání se řidičského 
oprávnění, vrácení řidičského oprávnění, vedení námitkového řízení, vkládání údajů do evidence 
paměťových karet řidiče, profesní způsobilost řidiče, výpisy z údajů CRV)   
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, údaj o zdravotním stavu, 
čísla a série dokladů totožnosti 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení, žadatelé, řidiči 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako správce registru řidičů, jako zpracovatel Centrálního registru řidičů  
Ministerstvo dopravy je pak správcem Centrálního registru řidičů a centrální evidence paměťových 
karet řidiče 
Orgánům státní správy v rozsahu potřebném k plnění jejich úkolů  
Soudům všech stupňů, státním zastupitelstvím všech stupňů 
Orgánům a organizacím, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito údaji, například 
Pojišťovně ke zjištění údajů o řidiči, který byl účastníkem dopravní nehody nebo takovou nehodu 
zavinil, 
Orgánům činným v trestním řízení 
Obcím v rozsahu potřebném pro jejich činnost, 
Fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené 
Jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická 
nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soudy (žaloby) 
Ministerstvo dopravy (přezkumy) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

Spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu jednoho roku od jeho úmrtí. (§ 17 odst. 5 

vyhl. 31/2001 Sb.,) další jiná řízení (např. řízení o podmínění ŘO, různé žádosti a jiné) pak 5 let ode 

dne uzavření spisu 

 



 

2. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení o přestupcích  

Účel zpracování osobních údajů:  

Shromáždění, uchovávání, včetně ukládání na datové nosiče a užití osobních údajů od subjektů pro 
potřeby úkonů v rámci agendy - řízení o přestupcích fyzických osob, právnických a fyzicky 
podnikajících osob, provozovatelů vozidel ze zákonů 361/2000 Sb., 168/1999 Sb., 56/2001 Sb., 
111/1994 Sb., 13/1997 Sb., 247/2000 Sb. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 

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, SPZ vozidla 
 

Kategorie subjektu údajů: 

Smluvní strany 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Účastníci a jejich zástupci 
Jiné osoby, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod 
Podpůrce, průvodce, znalec 
Policie ČR, státní zastupitelství 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Soudy (žaloby) 
Ministerstvo dopravy (přezkumné řízení) 
Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (zasílá se pravomocné rozhodnutí - pouze agenda TAXI zákon 

č. 111/1994 Sb.) 

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) - zasílají se pravomocná rozhodnutí - pouze přestupek dle § 

42b/1s zákona 13/1997 Sb., (vážení na silnici I. třídy) 

Česká pošta (hybridní pošta: zasílání oznámení - radary) 

 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let ode dne ukončení spisu 
 

 

3. Zpracování osobních údajů za účelem vedení řízení o zadržení řidičského průkazu 

Účel zpracování osobních údajů:  

Vedení řízení o zadržení řidičského průkazu (dále jen „ŘP“) dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Právní důvod zpracování: 
Splnění právní povinnosti 
 



Kategorie osobních údajů: 

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, údaj o zdravotním stavu, 

čísla a série dokladů totožnosti. 

 

 

Kategorie subjektu údajů: 

Účastníci řízení a další zúčastněné osoby 
Zástupce účastníka 
Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví 
 

Zpracovatelé a třetí strany, jimž jsou osobní údaje předávány: 

SMPr vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
Účastníci a jejich zástupci 
Jiné osoby, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod 
Podpůrce, průvodce, znalec 
Policie ČR, státní zastupitelství 
Krajský úřad Olomouckého kraje (odvolání) 
Ministerstvo dopravy (přezkumné řízení) 
Soudy (žaloby) 
 

Doba uchování údajů dle Spisového řádu Magistrátu města Přerova: 

5 let 


