
ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

 

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 odúmrtí 

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. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
kontaktní adresa, trvalé bydliště, ID datové 
schránky, majetkové poměry, telefonní 
kontakt, 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 
Ministerstvo vnitra ČR 
Magistrát hl. města Prahy  
Soud 
Notář 
Soudní exekutor 
Insolvenční správce 

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 Evidence a správa nemovitostí ve vlastnictví 
MČ Praha 5 

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 ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do 
vlastnictví obcí 
Zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů,  
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č.  
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 
majetku a závazků 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 

Kategorie subjektu údajů Občan 
Jednající za právnickou osobu 
Fyzická osoba podnikající 

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

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

Externí firmy na správu nemovitostí (4) 
GORDIC spol. s r.o. 
Český úřad katastrální a zeměměřičský  
Soud 
Magistrát hl. města Prahy a další kontrolní 
orgány 
Soudní exekutor 

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 Smluvní vztahy k nemovitostem (vyjma 
bytů) 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 
Zpracování je nezbytné pro plnění 
z uzavřených smluv. 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Majetkoprávní smlouvy (právo stavby, 
užívání pozemku, věcná břemena, výpůjčky, 
krátkodobé pronájmy, směny…) 

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

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
IČO/DIČ, bankovní spojení, místo 
podnikání, sídlo podnikání, kontaktní adresa, 
trvalé bydliště, ID datové schránky, síťový 
identifikátor, telefonní kontakt, 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. 
MARBES CONSULTING s.r.o. 
Katastrální úřad 
Kontrolní orgán - Magistrát hl. města Prahy, 
externí auditoři 
Soudy 
Soudní exekutoři 
Věcně příslušné správní orgány 
Právní zástupce 
Advokát 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Po dobu existence smluvních vztahů, posléze 
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 Smluvní vztahy o pronájmu nemovitostí 
(vyjma bytů) 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 
Zpracování je nezbytné pro plnění 
z uzavřených smluv. 
Zpracování je nezbytné pro ochranu 
oprávněných zájmů správce 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Smlouva o nájmu 
Nakládání s majetkem ve svěřené správě MČ 
Praha 5 

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

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

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

Centra a.s. 
Austis správa s.r.o.  
AquaDream a.s. 
ISCO spol. s r.o. 
GORDIC spol. s r.o. 
MARBES CONSULTING s.r.o.  
Kontrolní orgán - Magistrát hl. města Prahy, 
externí auditoři 
Soud 
Soudní exekutor 
Věcně příslušné správní orgány 
Právní zástupce 
Advokát 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Po dobu existence smluvních vztahů, posléze 
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 Technická kontrola zajišťování správy 
majetku včetně správy budov, které nejsou 
spravovány externě 

Právní základ zpracování dle čl. 6 
nařízení GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje. 
Zpracování je nezbytné pro plnění 
z uzavřených smluv. 
Zpracování je nezbytné pro ochranu 
oprávněných zájmů správce 

Právní titul pro zpracování Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě  
Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení 
pojmů běžná údržba a drobné opravy 
související s užíváním bytu 
Mandátní smlouva 
Smlouva o správě 
Nakládání s majetkem ve svěřené správě MČ 
Praha 5 

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

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
IČO/DIČ, bankovní spojení, místo 
podnikání, sídlo podnikání, kontaktní adresa, 
trvalé bydliště, ID datové schránky, síťový 
identifikátor, telefonní kontakt, 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. 
MARBES CONSULTING s.r.o.  
Kontrolní orgán - Magistrát hl. města Prahy, 
externí auditoři 
Soud 
Soudní exekutor 
Věcně příslušné správní orgány 
Právní zástupce 
Advokát 

Plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

Po dobu existence smluvních vztahů, posléze 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


