
ODBOR EKONOMICKÝ 

 

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 hazardních her – tomboly, turnaje, 
herní prostory 

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. 186/2016 Sb., Zákon o hazardních 
hrách 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních 
her 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Obecně závazná vyhláška č. 10/2015 kterou 
se stanoví místa a čas na kterých lze 
provozovat loterie a jiné podobné hry, a 
kterou se stanoví opatření k omezení jejich 
propagace 

Kategorie subjektu údajů Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
IČO/DIČ, trvalé bydliště, místo pobytu, sídlo 
podnikání, místo podnikání, 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 financí ČR 
R-INFO, s.r.o. 
GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hl. města Prahy 
Policie ČR 
Finanční správa 
Celní správa 



Ministerstvo vnitra ČR 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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 Místní poplatky 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje. 
Subjekt údajů udělil souhlas se 
zpracování svých osobních údajů 
s pořízením fotokopie dokladu 
totožnosti 

Právní titul pro zpracování Udělení výslovného souhlasu pro 
doložení změny údajů 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze 
Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole 
Zákon č. 565/1990 Sb., České národní 
rady o místních poplatcích 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. 
hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. 
hl. m. Prahy, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 
Obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. 
hl. m. Prahy, o místním poplatku z 
pobytu 
Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. 
hl. m. Prahy, o místním poplatku ze 
vstupného 

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, místo pobytu, sídlo podnikání, 
místo podnikání, telefonní kontakt, 
síťový identifikátor, státní příslušnost, 



vozidla, podpis, ID datové schránky, 
podpis, bankovní spojení, oprávnění 
k činnosti, kopie průkazu totožnosti 

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

Ministerstvo vnitra ČR (poskytovatel 
základních registrů) 
GORDIC spol. s r.o. 
R-INFO, s.r.o. 
Magistrát hl. města Prahy 
Správní soud 
Obecný soud 
Finanční úřad 
Peněžní ústavy 
Insolvenční správci 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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 Pokutové bloky 

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 
Pokyn č. MF č. 15 o stanovení druhů 
příkazových bloků a o jejich evidenci 

Kategorie subjektu údajů Občan - Fyzická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, místo pobytu, podpis,  

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

Ministerstvo financí ČR 
Kontrolní orgán – Magistrát hl. města 
Prahy 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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 Porovnání Evidence čipovaných a 
tetovaných psů, vedené MHMP 
s evidencí správy místního poplatku ze 
psů 

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. 280/2009 Sb., Daňový řád 
Zákon č. 565/1990 Sb., České národní 
rady o místních poplatcích 
Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. 
hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů 

Kategorie subjektu údajů Občan - Fyzická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, místo pobytu 

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

Magistrát hl. města Prahy 
 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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 Správní poplatky 

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. 280/2009 Sb., Daňový řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnické osoby 

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

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

Ministerstvo vnitra ČR (poskytovatel 
základních registrů) 
GORDIC spol. s r.o. 
Správní soud 
Obecný soud 
Banka 
Pojišťovna 
Finanční úřad 
Pro SVJ vlastníka bytu 
Pro jiné orgány samosprávy (žádosti o 
přidělení bytu) 
Magistrát hl. města Prahy 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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 Terénní kontroly dodržování 
povinností stanovených obecně 
závaznými vyhláškami 

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. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích 
Obecně závazné vyhlášky o místních 
poplatcích 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, místo pobytu, 
datum narození, oprávnění k činnosti, 
trvalé bydliště, Průkaz totožnosti/pas, 
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 

Ministerstvo financí ČR 
GORDIC spol. s r.o. 
Advokát/Právník 
Orgán města 
Kontrolní orgán 
Celní správa 
Orgány činné v trestním řízení 
Městská policie 
Finanční úřad 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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 Veřejné sbírky (kasičky - pečetění) 

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. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách 
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Fyzické osoby 
Fyzické osoby podnikající 
Jednající za právnické osoby 

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

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

Ministerstvo financí ČR  
Magistrát hl. města Prahy 
Policie ČR 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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 Vymáhání daňových nedoplatků a 
pohledávek  

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. 280/2009 Sb., Daňový řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole 
Zákon č. 565/1990 Sb., České národní 
rady o místních poplatcích 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 121/2001 Sb., Exekuční řád 
Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční 
zákon 
Zákon č. 89/2014 Sb., Občanský zákoník 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob  
Zákon č. 256/2013 Sb. Katastrální zákon 
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní 
řád  
Zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád 
správní 

Kategorie subjektu údajů Vlastník nemovitosti  
Fyzické osoby 
Fyzické osoby podnikající 
Jednající za právnické osoby 

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, státní příslušnost, 
invalidita, sociální dávky, zdravotní 
dokumentace, registrační značka 
vozidla, bankovní spojení 



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

Ministerstvo vnitra ČR (poskytovatel 
základních registrů) 
GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hl. města Prahy 
Úřad práce ČR 
Poskytovatel sociální služby 
Zdravotnické zařízení 
Věcně příslušný obecní úřad 
Místně příslušný obecní/krajský úřad 
Soudní exekutor 
Soud 
Insolvenční správce 
Notář 
Advokát 
Právní zástupce 
Policie ČR 
Městská policie 
Probační a mediační služba 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Veřejný ochránce práv 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Ministerstvo financí ČR 
Zaměstnavatel 
Banka 
Pojišťovna 
Finanční úřad  
Veřejnost – zveřejnění na Úřední desce 
Pracovní agentura 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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 Vyřízení vratek zaplacených výzev 
ZPS po splatnosti 

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. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu,  
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád 

Kategorie subjektu údajů Občan - Fyzická osoba 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, místo pobytu, bankovní 
spojení 

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

Magistrát hl. města Prahy 
GORDIC spol. s r.o. 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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 Zpracování žádostí o posečkání daně a 
povolení splátek na místních 
poplatcích a pokutách uložených 
právnickým a fyzickým osobám  

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. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích 
Zákon č. 656/1990 Sb., o místních 
poplatcích 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnické osoby 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, místo pobytu, bankovní 
spojení, telefonní kontakt, ID datové 
schránky, podpis, síťový identifikátor 

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

GORDIC spol. s r.o. 
Právní zástupce žadatele 
Soud 
Orgán města 
Soudní exekutor 
Kontrolní orgán 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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 Zpracování žádostí o zproštění 
mlčenlivosti, určené pro řízení  
ve věci udělení státního občanství ČR 

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. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním 
občanství  
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

Kategorie subjektu údajů Fyzická osoba 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnické osoby 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
trvalé bydliště, místo pobytu, průkaz 
totožnosti/pas, telefonní kontakt, ID 
datové schránky, podpis, síťový 
identifikátor 

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. 
Právní zástupce žadatele 
Soud 
Orgán města 
Kontrolní orgán 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a 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. 

 


