
ODBOR MATRIK A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ 

 

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 
Výpisy z Czech POINTU, IS DS a agendy 
základních registrů a zprostředkovaná 
identifikace a konverze dokumentů 

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. 111/2009 Sb., o základních 
registrech 
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení 
podrobností provádění autorizované 
konverze dokumentů  
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu  
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Cizí státní příslušník 
Fyzická osoba podnikající 
Jednající za právnickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
rodné číslo, IČO/DIČ, místo narození, 
kontaktní adresa, trvalé bydliště, sídlo 
podnikání, místo podnikání, Číslo OP, číslo 
CD, podpis, majetkové poměry, rodné 
příjmení, státní občanství, rodinný stav, 
bezúhonnost, svéprávnost, podobizna, 
sexuální život/orientace 



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

Kontrolní orgán 
Česká pošta 
Žadatel (notář, banka, právník, advokát) 
Zplnomocněná fyzická osoba  
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 Vidimace a legalizace 

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. 21/2006 Sb., o ověřování  
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody 
opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 
pravosti podpisu 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Cizí státní příslušník 
Jednající za právnickou osobu 
Fyzická osoba podnikající 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, místo 
narození, kontaktní adresa, trvalé bydliště, 
Číslo OP, číslo CD, povolení krátkodobého 
pobytu, podpis, zdravotní stav, sexuální 
život/orientace 

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

MARBES CONSULTING s.r.o. 
GORDIC spol. s r.o. 
Magistrát hl. města Prahy 
Ministerstvo vnitra ČR 
Policie ČR 
Soud 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

V souladu se Spisovým řádem a spisovým a 
skartačním plánem ÚMČ. 
Při elektronickém zpracování je nastavena 
smyčka na 24 hodin a po uplynutí dochází 
k mazání záznamu o ověřování podpisů a 
kopií listin. 

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 státního občanství 

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. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a 
příjmení 
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém 
Vyhláška č. 217/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon o matrikách 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech  
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství 
České republiky 
Zákon č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel 
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech 
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech 
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody  
Nařízení Evropské Unie 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Cizí státní příslušník 
Jednající za fyzickou osobu 

Identifikátory osobních údajů Jméno, popřípadě jména, příjmení, předchozí 
příjmení, titul, rodné příjmení, okres 
narození, stát narození, státní občanství, 
popřípadě více státních občanství, adresa 
místa trvalého pobytu, včetně předchozích 
adres místa trvalého pobytu, pořádek 
trvalého pobytu na území ČR, datum zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu na území ČR, 
datum ukončení trvalého pobytu na území 
ČR, omezení svéprávnosti, rodné číslo, 
datum narození, místo narození, je-li 
opatrovníkem ustanoven orgán místní 



správy, název a adresa sídla, jméno, 
popřípadě jména, příjmení, včetně 
předchozích příjmení, rodné číslo otce, 
matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, rodinný stav, jméno, popřípadě 
jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, 
a rodné číslo manžela nebo partnera, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo 
opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, 
místo a okres jeho narození, datum, místo a 
okres uzavření manželství, došlo-li k 
uzavření manželství mimo území České 
republiky, místo a stát, datum a místo vzniku 
partnerství, jméno, popřípadě jména, 
příjmení, včetně předchozích příjmení, a 
rodné číslo dítěte, rozhodnutí o osvojení nebo 
rozhodnutí o zrušení osvojení, číslo, 
popřípadě série občanského průkazu, datum 
vydání občanského průkazu, označení úřadu, 
který občanský průkaz vydal, datum 
skončení platnosti občanského průkazu, čísla, 
popřípadě série ztracených, odcizených, 
zničených nebo neplatných občanských 
průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, 
nebo zničení občanského průkazu, číslo a 
druh vydaného cestovního dokladu, datum 
převzetí cestovního dokladu, datum skončení 
platnosti cestovního dokladu, označení 
orgánu, který cestovní doklad vydal, údaje o 
ztracených, odcizených nebo neplatných 
cestovních dokladech číslo, druh, datum 
vydání a datum skončení platnosti 
ztraceného, odcizeného nebo neplatného 
cestovního dokladu a datum a místo ohlášení 
jeho ztráty nebo odcizení, údaje o změně 
pohlaví, státní občanství o pokrevních 
předcích, obsah žádosti o změně jména, 
příjmení nebo pohlaví, podpis 
Zpracování může zahrnovat všechny 
kategorie výčtu zvláštních údajů dle nařízení 
GDPR. 

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. 
MARBES CONSUKTING s.r.o. 
Správní orgány (např. matriční úřady) 
Ministerstvo vnitra ČR 



Policie ČR 
Soud 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Zdravotní pojišťovna – VZP 
Ministerstvo zahraničí ČR 
Zastupitelské úřady 
Státní archivy 
Notář 
Český statistický úřad 
Magistrát hl. města Prahy 

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 Vedení matrik 

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. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a 
příjmení 
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém 
Vyhláška č. 217/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon o matrikách 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech  
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství 
České republiky 
Zákon č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel 
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech 
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech 
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody  
Nařízení Evropské Unie 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Cizí státní příslušník 

Identifikátory osobních údajů Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné 
příjmení, předchozí příjmení, okres narození, 
stát narození, státní občanství, popřípadě více 
státních občanství, adresa místa trvalého 
pobytu včetně předchozích adres místa 
trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu na 
území ČR, datum zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu na území ČR, omezení 
svéprávnosti, rodné číslo, datum narození, 
místo narození, Je-li opatrovníkem ustanoven 
orgán místní správy, název a adresa sídla, 
Jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně 
předchozích příjmení, rodné číslo otce, 



matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, rodinný stav, Jméno, popřípadě 
jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, 
a rodné číslo manžela nebo partnera, Jméno, 
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo 
opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, 
místo a okres jeho narození, Datum, místo a 
okres uzavření manželství, došlo-li k 
uzavření manželství mimo území České 
republiky, místo a stát, Datum a místo vzniku 
partnerství, Jméno, popřípadě jména, 
příjmení, včetně předchozích příjmení, a 
rodné číslo dítěte, Rozhodnutí o osvojení 
nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, Číslo, 
popřípadě série občanského průkazu, Datum 
vydání občanského průkazu, Označení 
úřadu, který občanský průkaz vydal, Datum 
skončení platnosti občanského průkazu, 
Čísla, popřípadě série ztracených, 
odcizených, zničených nebo neplatných 
občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, 
odcizení, nebo zničení občanského průkazu, 
Číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 
Datum převzetí cestovního dokladu, Datum 
skončení platnosti cestovního dokladu, 
Označení orgánu, který cestovní doklad 
vydal, Údaje o ztracených, odcizených nebo 
neplatných cestovních dokladech číslo, druh, 
datum vydání a datum skončení platnosti 
ztraceného, odcizeného nebo neplatného 
cestovního dokladu a datum a místo ohlášení 
jeho ztráty nebo odcizení, Údaje o změně 
pohlaví, Obsah žádosti o změně jména, 
příjmení nebo pohlaví, pohlaví.  
Zpracování může zahrnovat všechny 
kategorie výčtu zvláštních údajů dle nařízení 
GDPR. 

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. 
MARBES CONSUKTING s.r.o. 
Správní orgány (např. matriční úřady) 
Ministerstvo vnitra ČR 
Policie ČR 
Soud 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Zdravotní pojišťovna – VZP 



Ministerstvo zahraničí ČR 
Zastupitelské úřady 
Státní archivy 
Notář 
Český statistický úřad 
Magistrát hl. města Prahy 
Cizinecká policie 
Údaje jsou předávány do třetích států v 
případě úmrtí cizince na území ČR a v 
případech narození a svatby cizince na území 
ČR, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy 

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 jména a příjmení 

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. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a 
příjmení 
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém 
Vyhláška č. 217/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon o matrikách 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech  
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství 
České republiky 
Zákon č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel  
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech 
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech 
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody  
Nařízení Evropské Unie 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Cizí státní příslušník 

Identifikátory osobních údajů Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné 
příjmení, předchozí příjmení, okres narození, 
stát narození, státní občanství, popřípadě více 
státních občanství, adresa místa trvalého 
pobytu včetně předchozích adres místa 
trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu na 
území ČR, datum zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu na území ČR, omezení 
svéprávnosti, rodné číslo, datum narození, 
místo narození, Je-li opatrovníkem ustanoven 
orgán místní správy, název a adresa sídla, 



Jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně 
předchozích příjmení, rodné číslo otce, 
matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, rodinný stav, Jméno, popřípadě 
jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, 
a rodné číslo manžela nebo partnera, Jméno, 
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo 
opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, 
místo a okres jeho narození, Datum, místo a 
okres uzavření manželství, došlo-li k 
uzavření manželství mimo území České 
republiky, místo a stát, Datum a místo vzniku 
partnerství, Jméno, popřípadě jména, 
příjmení, včetně předchozích příjmení, a 
rodné číslo dítěte, Rozhodnutí o osvojení 
nebo rozhodnutí o zrušení osvojení, Číslo, 
popřípadě série občanského průkazu, Datum 
vydání občanského průkazu, Označení 
úřadu, který občanský průkaz vydal, Datum 
skončení platnosti občanského průkazu, 
Čísla, popřípadě série ztracených, 
odcizených, zničených nebo neplatných 
občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, 
odcizení, nebo zničení občanského průkazu, 
Číslo a druh vydaného cestovního dokladu, 
Datum převzetí cestovního dokladu, Datum 
skončení platnosti cestovního dokladu, 
Označení orgánu, který cestovní doklad 
vydal, Údaje o ztracených, odcizených nebo 
neplatných cestovních dokladech číslo, druh, 
datum vydání a datum skončení platnosti 
ztraceného, odcizeného nebo neplatného 
cestovního dokladu a datum a místo ohlášení 
jeho ztráty nebo odcizení, Údaje o změně 
pohlaví, Obsah žádosti o změně jména, 
příjmení nebo pohlaví, pohlaví.  
Zpracování může zahrnovat všechny 
kategorie výčtu zvláštních údajů dle nařízení 
GDPR. 

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

Ministerstvo vnitra ČR 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
GORDIC spol. s r.o 
Správní orgány (např. matriční úřady) 
Ministerstvo vnitra ČR 
Policie ČR 
Soud 



Česká správa sociálního zabezpečení 
Zdravotní pojišťovna – VZP 
Ministerstvo zahraničí ČR 
Zastupitelské úřady 
Státní archivy 
Notář 
Český statistický úřad 
Magistrát hl. města Prahy 

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 Významné životné události (vítání občánků, 
jubilejní svatby) 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 
Subjekt údajů uděluje výslovný souhlas 
s pořizováním fotodokumentace a 
s publikováním. 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan  
Cizí státní příslušník 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, datum narození, rodinní 
příslušníci, kontaktní adresa, trvalé bydliště, 
údaje o dětech, podobizna, číslo OP, telefonní 
kontakt, síťový identifikátor, podpis  

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. 
 

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. 

 


