
ODBOR DOPRAVY 

 

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 Evidence vraků na pozemních 
komunikacích 

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. 13/1997. o pozemních 
komunikacích 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové 
službě 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, datum 
narození, IČO/DIČ, trvalé bydliště, 
doručovací adresa, sídlo podnikání, místo 
podnikání, telefonní kontakt, síťový 
identifikátor, registrační značka vozidla, 
podpis, ID datové schránky 

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

Vlastník (správce) komunikace 
GORDIC spol. s r.o. 
Kontrolní orgán 
Nadřízený orgán 
Policie ČR 
Správní soud 
Nejvyšší správní soud 
Účastníci řízení 
Městská policie 
Provozovatel vozidla 

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 Povolení k umístění pevné překážky 
na pozemní komunikaci 

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. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, 
datum narození, IČO/DIČ, trvalé 
bydliště, doručovací adresa, sídlo 
podnikání, místo podnikání, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, registrační 
značka vozidla, podpis, ID datové 
schránky 

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

Vlastník (správce) komunikace 
GORDIC spol. s r.o. 
Kontrolní orgán 
Nadřízený orgán 
Policie ČR 
Správní soud 
Nejvyšší správní soud 
Účastníci řízení 
Městská policie 

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 Přestupkové řízení vůči fyzickým a 
právnickým sobám a fyzickým osobám 
podnikajícím 

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. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě 
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla  
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997. o pozemních 
komunikacích 
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich 
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Jednající za právnickou osobu 
Fyzická osoba podnikající 
Fyzická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, 
datum narození, IČO/DIČ, trvalé 
bydliště, doručovací adresa, sídlo 
podnikání, místo podnikání, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, registrační 
značka vozidla, podpis, ID datové 
schránky, telefonní kontakt, zdravotní 
stav 

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

Ministerstvo vnitra ČR 
GORDIC spol. s r.o. 
Městská policie 
Kontrolní orgán 
Nadřízený orgán 
Policie ČR 
Správní soud 
Nejvyšší správní soud  



Účastníci řízení 
Provozovatel vozidla 

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 Rozhodnutí o připojení sousední 
nemovitosti k místní komunikaci 
(zřízení sjezdu nebo nájezdu) 

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. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan - Žadatel  
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, 
datum narození, IČO/DIČ, trvalé 
bydliště, doručovací adresa, sídlo 
podnikání, místo podnikání, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, ID datové 
schránky, podpis 

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

Vlastník (správce) komunikace 
GORDIC spol. s r.o. 
Městská policie 
Policie ČR 
Kontrolní orgán  
Nadřízený orgán 
Účastníci řízení 
Správní soud 
Nejvyšší správní soud 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Po dobu existence smluvních vztahů, 
poté 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 Uzavírka pozemní komunikace 

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. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb. – Zákon o 
archivnictví a spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, 
datum narození, IČO/DIČ, trvalé 
bydliště, doručovací adresa, sídlo 
podnikání, místo podnikání, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, ID datové 
schránky, podpis 

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

Vlastník (správce) komunikace 
GORDIC spol. s r.o. 
Městská policie 
Policie ČR 
Kontrolní orgán  
Nadřízený orgán 
Účastníci řízení 
Správní soud 
Nejvyšší správní soud 

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 Vyjádření ke studiím 

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. 13/1997. o pozemních 
komunikacích 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, 
datum narození, IČO/DIČ, trvalé 
bydliště, doručovací adresa, sídlo 
podnikání, místo podnikání, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, ID datové 
schránky, podpis 

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

Místně příslušný Stavební úřad 
GORDIC spol. s r.o. 
Kontrolní orgán 
Nadřízený orgán 
Policie ČR 
Správní soud 
Nejvyšší správní soud 
Účastníci řízení 

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 Změna dopravního značení a místní a 
přechodná úprava provozu na 
komunikacích 

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. 13/1997. o pozemních 
komunikacích 
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu 
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb. – Zákon o 
archivnictví a spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, 
datum narození, IČO/DIČ, trvalé 
bydliště, doručovací adresa, sídlo 
podnikání, místo podnikání, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, ID datové 
schránky, podpis 

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

Vlastník (správce) komunikace 
GORDIC spol. s r.o. 
Kontrolní orgán 
Nadřízený orgán 
Policie ČR 
Správní soud 
Nejvyšší správní soud 
Účastníci řízení 
Městská policie 

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 Zvláštní užívání komunikací 

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. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích 
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan - Žadatel o výkopové práce, 
uložení stavebního materiálu a umístění 
zařízení obchodu a služeb (mobilní 
stánky) 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, rodné číslo, 
datum narození, IČO/DIČ, trvalé 
bydliště, doručovací adresa, sídlo 
podnikání, místo podnikání, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, ID datové 
schránky, podpis, doklad (technický 
průkaz) 

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

Vlastník (správce) komunikace 
GORDIC spol. s r.o. 
Městská policie 
Policie ČR 
Kontrolní orgán  
Nadřízený orgán 
Účastníci řízení 
Správní soud 
Nejvyšší správní soud 
Investoři 
Zhotovitelé 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


