
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND 

 

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 přestupků  

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. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich 
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích 
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím 
Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních 
symbolů České republiky 
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech 
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech 
Vyhláška č. 21/2004 Sb., hl. m. Prahy, o 
znaku a vlajce hl. m. Prahy a jejich užívání 
Vyhláška č. 14/2000 Sb., hl. m. Prahy, o 
omezujících opatřeních místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s žebráním 
Vyhláška č. 12/2008 Sb., hl. m. Prahy, kterou 
se zakazuje požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. 
Prahy, o používání pyrotechnických výrobků 
v hl. m. Praze, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 17/2020 Sb. hl. m. Prahy 
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (§26) 
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 



Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 
rodných číslech 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě 
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
Zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech 
Zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 
střelivu (zákon o zbraních) 
Zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
Zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení 
Zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon 

Kategorie subjektu údajů Oznamovatel přestupku: FO (občan ČR, cizí 
státní příslušník), PO 
Účastníci řízení: 1. Obviněný (FO, podnikající 
FO, PO), 
2. Poškozený, 
3. Vlastník zabrané věci   
Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
Zákonný zástupce mladistvého 
Zmocněnec, 
Opatrovník 
Osoba přímo postižená spácháním přestupku 
Svědci 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, titul, datum narození, 
rodné číslo, rodné příjmení, místo narození, 
trvalé bydliště, síťový identifikátor, podpis, 
údaje o zákonných zástupcích, stát narození, 
místo pobytu, státní příslušnost, obsah spisu 
přestupku, omezení svéprávnosti, údaje o 
opatrovníkovi, faktura s vyčíslenou škodou, 
soukromá korespondence, vytištění obsahu 
zpráv z mobilního telefonu, vytištěný obsah 
zpráv ze sociálních sítí, znalecký posudek, 
číslo OP a CD, telefonní kontakt, ID datové 
schránky, lékařská zpráva, audiozáznam, 
videozáznam 

Kategorie příjemců, kterým byly 
nebo budou, či mohou být osobní 

Ministerstvo vnitra ČR 
GORDIC spol. s r. o. 



údaje zpřístupněny, vč. příjemců 
ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích 

MARBES CONSULTING s.r.o. 
Dotčený orgán 
Magistrát hl. města Prahy 
Policie ČR 
Místně a věcně příslušný správní orgán 
Městská policie 
Věcně příslušné Ministerstvo ČR 
Pojišťovna 
Třetí osoba, která prokáže právní zájem dle 
zákona 
Orgán činný v trestním řízení 
Notář 
Soudní exekutor 
Kontrolní orgán 
Věcně příslušný ORP podle bydliště 
přestupce 
Místně příslušný ORP podle bydliště 
přestupce 
Soudy 

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 živnostenské kontroly  

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. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon)  
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských 
úřadech  
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. 353/2003 Sb., o spotřebních daních  
Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu 
zastaváren a některých jiných provozoven 
v noční době 
Zákon č. 255/2012  Sb., Kontrolní řád 
Zákon č. 634/2004  Sb., o správních 
poplatcích 
Zákon č. 634/1992  Sb., o ochraně spotřebitele 
(§23 odst. 5) 
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob 
Zákon 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání 
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
Nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým 
se vydává tržní řád 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
zákon č. 99/2019 Sb., zákon o přístupnosti 
internetových schránek a mobilních aplikací 

Kategorie subjektu údajů Občan – Žadatel 
Občan – Jednající za právnické osoby 
Občan – Zahraniční fyzická osoba 
Občan – Zmocněnec 
Kontrolované a povinné osoby  
účastníci řízení, svědci, podnikající fyzické 
osoby, odpovědní zástupci, členové 
statutárních orgánů, ustanovení opatrovníci 



Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, všechna předchozí 
příjmení, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, 
titul, datum narození, místo narození, státní 
občanství, kontaktní adresa, trvalé bydliště, 
adresa pobytu (v ČR i mimo ČR), číslo OP, 
číslo CD, ID datové schránky, síťový 
identifikátor, telefonní kontakt, podpis, rodné 
číslo, IČO, DIČ, adresa umístění organizační 
složky, adresa sídla, obsahově příslušné 
dokumenty vztahující se k ohlášení, údaje o 
pojištění, výpis z RT 

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Magistrát hl. města Prahy 
GORDIC spol. s r.o. 
Orgán činný v trestním řízení 
Soudní Exekutor 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
Česká obchodní inspekce 
Účastníci řízení 
EU systém IMI 

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 živnostenských registrací 

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. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání  
Zákon č. 570/1991 Sb., České národní rady o 
živnostenských úřadech  
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. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě 
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob 
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

Kategorie subjektu údajů Ohlašovatel 
Zplnomocněnec  
Podnikatel fyzická osoba 
Jednající za právnickou osobu 
Fyzická osoba zahraniční 
Jednající za právnickou osobu zahraniční 

Identifikátory osobních údajů Jméno a příjmení, rodné příjmení, všechna 
předchozí příjmení, titul, datum narození, 
místo narození, stát narození, pohlaví, 
rodinný stav, rodné číslo, kontaktní adresa, 
trvalé bydliště (trvale doručovací adresa pro 
jeden živnostenský úřad, trvale doručovací 
adresa pro všechny živnostenské úřady, 
trvale doručovací adresa zapsaná v registru 
obyvatel), místo trvalého pobytu mimo ČR, 
síťový identifikátor, telefonní kontakt, 
obsahově příslušné dokumenty vztahující se 
k ohlášení, výpis z RT, doklady o vzdělání, 
podpis. 

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Magistrát hlavního města Prahy 
GORDIC spol. s r.o. 
Krajský úřad  



Orgán činný v trestním řízení (soud, státní 
zástupce, policejní orgán) 
Živnostenský úřad 
Soudní exekutor 
Finanční úřad ČR 
Zdravotní pojišťovna 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Cizinecká policie 
Úřad práce ČR 
ČOI – Česká obchodní inspekce 
SZPI – Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce 
KHS – Krajská hygienická stanice 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Báňský úřad 
Ministerstvo vnitra ČR 
Státní energetická inspekce 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 
Ministerstvo dopravy ČR 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský 
Státní oblastní archiv 
Státní rostlinolékařská správa 
Policie české republiky 
Ministerstvo zemědělství 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 


