
ODBOR OSOBNÍCH DOKLADŮ, EVIDENCE OBYVATEL A VOLEB 

 

ÚMČ Praha 5, jakožto správce osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů, 
která jsou nezbytná pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje 
nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, kterým je správce pověřen, případně pro plnění z uzavřených smluv, na 
základě uděleného souhlasu anebo s ohledem na oprávněný zájem: 

 

Název / účel činnosti zpracování Agenda evidence obyvatel 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 
rodných číslech  
Zákon č. 89/20012 Sb., Občanský zákoník  
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství 
České republiky 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech 
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech 
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením 
Zákon č. 51/2016 Sb., o některých 
přestupcích 

Kategorie subjektu údajů Občané 

Identifikátory osobních údajů Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné 
příjmení, datum narození, pohlaví, rodné 
číslo, rodné příjmení, místo a okres narození, 
trvalé bydliště, stát narození, státní občanství, 
a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě 
datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
na území ČR, rozhodnutí soudu o schválení 



smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem 
domácnosti, omezení svéprávnosti, údaje o 
opatrovníkovi, zákaz pobytu, místo zákazu 
pobytu a jeho trvání, datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu nebo správního 
orgánu o zákazu pobytu, rodinný stav, 
datum, místo, okres a stát uzavření 
manželství, datum místo, okres a stát vzniku 
partnerství, jméno popřípadě jména, 
příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte, 
údaje o osvojenci, telefonní kontakt, síťový 
identifikátor, podpis, ID datové schránky. 

Kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou, či mohou být osobní 
údaje zpřístupněny, vč. příjemců 
ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Ministerstvo vnitra ČR 
Soudy 
Magistrát hl. města Prahy 
Český statistický úřad 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Dle zákona ten, kdo má přístup ke 
zpracovávání údajů do AISEO – agendový 
informační systém evidence obyvatel 
Soudní exekutor 
Zdravotní pojišťovny 
Ministerstvo vnitra ČR 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a spisovým a 
skartačním plánem ÚMČ. 

Obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Fyzická podoba evidence probíhá v ukládání 
dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 
Elektronická podoba je zabezpečena řízením 
přístupu nadefinováním přístupových 
oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Název / účel činnosti zpracování Agenda občanských průkazů a cestovních 
dokladů 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech 
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech  
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů 

Kategorie subjektu údajů Občané 

Identifikátory osobních údajů Jméno, popřípadě jména a příjmení a 
zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a 
příjmení pokud jsou zapsané v občanském 
průkazu 
Agendový identifikátor fyzické osoby pro 
agendu občanských průkazů držitele 
Datum, místo a okres narození a u občana, 
který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
občan narodil 
Pohlaví 
Rodné číslo 
Státní občanství 
Adresa místa trvalého pobytu, včetně 
označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li 
takto označen v evidenci obyvatel, počátek 
trvalého pobytu, případně datum zrušení 
údaje o zrušení místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území 
ČR 
Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu 
o omezení svéprávnosti nebo o zrušení 
omezení svéprávnosti 
Rodinný stav nebo registrované partnerství, 
pokud jsou zapsané v občanském průkazu 
Číslo, popřípadě sérii občanského průkazu 



Datum vydání a datum převzetí občanského 
průkazu 
Označení úřadu, který občanský průkaz 
vydal 
Doručovací adresa 
Titul nebo vědecká hodnost občana pokud 
jsou zapsány v občanském průkazu 
Datum úmrtí, je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je 
v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo 
den, který občan prohlášený za mrtvého 
nepřežil 
Datum skončení platnosti, číslo a datum 
skartace občanského průkazu 
Aktuální bezpečnostní osobní kód v šifrované 
podobě, která k němu neumožňuje přístup, a 
datum jeho změny 
Datum a čas zablokování a odblokování 
autentizace držitele a datum a čas 
zablokování autentizace 
Čísla, popř. série ztracených, odcizených, 
zničených nebo neplatných občanských 
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení 
nebo zničení občanského průkazu 
Čísla vydaných potvrzení o občanském 
průkazu a pro každé potvrzení o občanském 
průkazu dobu jeho platnosti a označení 
úřadu, který jej vydal 
Číslo žádosti o vydání občanského průkazu 
Žádost o vydání občanského průkazu 
v elektronické podobě 
Datum a čas elektronické identifikace držitele 
občanského průkazu, subjekt a místo 
provádějící identifikaci 
Číslo kontaktního elektronického čipu 
Záznam o zřízení datové schránky a 
identifikátor datové schránky, je-li tato 
datová schránka zpřístupněna 
Datum a čas aktivace a datum a čas 
zablokování identifikačního certifikátu 
Digitální zpracování podpisu na žádosti 
Síťový identifikátor 
Telefon 
Datum, místo a okres uzavření manželství, 
došlo-li k uzavření manželství mimo území 
České republiky, místo a stát 



Biometrické údaje – Podpis, podobizna, otisk 
prstu 

Kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou, či mohou být osobní 
údaje zpřístupněny, vč. příjemců 
ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Ministerstvo vnitra ČR 
Magistrát hl. města Prahy 
Osoba oprávněná ze zákona 
Subjekt oprávněný ze zákona 
Orgán činný v trestním řízení 
Policie ČR 
Ministerstvo vnitra ČR 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Soudy 
Soudní exekutor 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a spisovým a 
skartačním plánem ÚMČ. 

Obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Fyzická podoba evidence probíhá v ukládání 
dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 
Elektronická podoba je zabezpečena řízením 
přístupu nadefinováním přístupových 
oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název / účel činnosti zpracování Volby, volební agenda a referenda 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů 
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí 
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky 
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu 
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky 
Zákon č. 327/1991 Sb., o referendu 
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – Ústava České 
republiky 
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. – Listina 
základních práv a svobod 
+ související vyhlášky 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech 

Kategorie subjektu údajů Občan – Volič  
Občan EU – Volič 
Občan – Kandidát  
Občan EU - Kandidát 
Občan – Zmocněnec politické strany či jeho 
náhradník 
Cizinec – Zmocněnec politické strany či jeho 
náhradník 
Občan – Petent  
Občan EU - Petent 
Člen volební komise 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
povolání kandidáta, politická příslušnost, 
místo narození, státní občanství, omezení 
volebního práva, místo pobytu (hospitalizace, 
zahraničí), omezení svéprávnosti, omezení 
osobní svobody, výkon vojáka z povolání 
v zahraničí/v záloze v zahraničí, věk 
kandidáta, pohlaví kandidáta, volební strana 



u člena volební komise, telefonní kontakt, 
síťový identifikátor, podpis, trvalý pobyt  

Kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou, či mohou být osobní 
údaje zpřístupněny, vč. příjemců 
ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

Český statistický úřad 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
Ministerstvo vnitra ČR 
Česká pošta 
GORDIC spol. s r.o. 
Účastník řízení 
Osoba oprávněná ze zákona 
Subjekt oprávněný ze zákona 
Zákonný zástupce 
Právní zástupce 
Český statistický úřad 
Místně příslušný orgán 
Odvolací orgán 
Orgán činný v trestním řízení 
Cizinecká policie 
Příslušný orgán státní správy 
Příslušný orgán uzemní samosprávy 
Velvyslanectví 
Příslušné ministerstvo 
Státní volební komise 
Zastupitelský úřad 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a spisovým a 
skartačním plánem ÚMČ. 

Obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

Fyzická podoba evidence probíhá v ukládání 
dokumentace způsobem zamezujícím 
neoprávněnému či nahodilému přístupu. 
Elektronická podoba je zabezpečena řízením 
přístupu nadefinováním přístupových 
oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 


