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1. ODBOR FINANČNÍ SPRÁVY 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Poplatek ze psů 

 Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 23/2003 

Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku ze psů je držitel psa 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Poplatek ze vstupného 

 Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 25/2003 

Sb., o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších předpisů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku ze vstupného je fyzická nebo 

právnická osoba, která akci (kulturní, sportovní, prodejní, reklamní) pořádá 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Poplatek z ubytovací kapacity 

 Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/2003 

Sb., o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku z ubytovací kapacity je ubytovatel, 

kterým nemusí být vždy vlastník ubytovacího zařízení, ale i jeho případný nájemce 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

 Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 27/2003 

Sb., o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
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 Kategorie subjektu údajů: poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt vybírá pro obec 

ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Vymáhání pokut dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 

 Účel zpracování: evidence dlužníků  

 Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a citlivé osobní údaje 

 Kategorie subjektu údajů: dlužníci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Vymáhání místního poplatku za zábor veřejného prostranství dle zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád 

 Účel zpracování: evidence dlužníku  

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektu údajů: dlužníci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let 
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2. ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Uzavírání smluv 

 Účel zpracování: podnájemní smlouvy (sály na Táborské) 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: podnájemníci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Podatelna 

 Účel zpracování: přijímá podání, zajišťuje ve spolupráci s archivem spisovou službu 

(spisovou službou se rozumí manipulace s písemnostmi a jejich evidence – od doručení na 

úřad až do odeslání, uložení příp. likvidace) 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci  

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: dle spisové a skartační doby 

 

Agenda: Archivnictví 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 5 let 

 

 

 

 

 

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=79&wstyle=0&page=page/docs/zakon-499-2004.html
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=79&wstyle=0&page=page/docs/zakon-499-2004.html
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3. ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Životní jubilea občanů 

 Účel zpracování: zasílání blahopřání k významným životním výročím 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: občané městské části Praha 4 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 1 rok, 10 let 

 

Agenda: Zastupitelé (evidence pro vnitřní potřeby ÚMČ Praha 4) 

 Účel zpracování: evidence, mzdová agenda 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: členové zastupitelstva 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Členové komisí a výborů, účastníci komisí (evidence pro vnitřní potřeby ÚMČ Praha 4) 

 Účel zpracování: evidence, mzdová agenda 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: členové komisí, výborů a pracovních skupin 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Finanční příspěvky 

 Účel zpracování: evidence poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu MČ Praha 4 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: právnické a fyzické osoby 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 
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Agenda: Podání a interpelace (evidence pro vnitřní potřeby ÚMČ Praha 4) 

 Účel zpracování: evidence písemných podání a interpelací 

 Kategorie osobních údajů: adresní údaje 

 Kategorie subjektu údajů: občané a organizace 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Vítání občánků 

 Účel zpracování: vítání nových občánků Prahy 4 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 2 roky 
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4. ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Přestupky 

 Účel zpracování: řízení o přestupcích 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení, svědci 

 Kategorie příjemců údajů: účastníci správního řízení v rozsahu stanoveném zákonem, soudy, 

Policie ČR a další orgány oprávněné zvláštním zákonem v rozsahu v něm stanoveném  

 Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Zprávy a informace o občanech 

 Účel zpracování: dle požadavků orgánů oprávněných k tomu zákonem (zejména orgánů 

činných v trestním řízení) 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby 

 Kategorie příjemců údajů: žadatel o podání zprávy (soudy, Policie ČR a další orgány 

oprávněné zvláštním zákonem)  

 Doba uchování: 5 let (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Přísedící obvodního soudu 

 Účel zpracování: evidence a zajištění volby 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: občané MČ Praha 4 nebo zde pracující 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Ověřování podpisů a listin 

 Účel zpracování: ověřování podpisů a listin 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatel o ověření podpisu nebo listiny 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 10 let 
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Agenda: Czechpoint 

 Účel zpracování: vydávání ověřených výstupů z veřejných a neveřejných registrů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověřený přístup 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 15 let 

 

Agenda: Střet zájmů 

 Účel zpracování: zajištění povinnosti dle ustanovení § 13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, činnosti konané vedle výkonu 

funkce veřejného funkcionáře, majetek nabytý za dobu výkonu funkce, včetně dalších 

příjmů, darů nebo jiného prospěchu, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář 

má 

 Kategorie subjektu údajů: veřejný funkcionář a vedoucí pracovník ve smyslu ustanovení § 2 

odst. 1 písm. l) a odst. 2 písm. e) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, v platném znění 

 Kategorie příjemců údajů: občané ČR  

 Doba uchování: po dobu 5 let ode dne podání žádosti a po dobu 5 let ode dne skončení 

výkonu funkce veřejného funkcionáře 

 

Agenda: Vyřizování stížností a podnětů fyzických a právnických osob 

 Účel zpracování: vedení spisu podaných a vyřizovaných stížností 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: stěžovatelé a ostatní účastníci řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Správní delikty 

 Účel zpracování: řízení o správních deliktech dle zvláštních právních předpisů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, svědci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, soudy, Policie ČR a další orgány oprávněné 

zvláštním zákonem v rozsahu v něm stanoveném 

 Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu) 

Agenda: Bezpečnost práce 

 Účel zpracování: evidence pracovních úrazů zaměstnanců ÚMČ Praha 4 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

 Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci ÚMČ Praha 4 

 Kategorie příjemců údajů: pojišťovny  

 Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu) 
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Agenda: Ochrana utajovaných informací 

 Účel zpracování: evidence oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci ÚMČ Praha 4, starosta MČ Praha 4 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, NBÚ ČR  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 
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5. ODBOR KONTROLNÍ 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Vyřizování petic, stížností a podnětů fyzických a právnických osob 

 Účel zpracování: vedení spisu podaných a vyřizovaných stížností a petic 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: stěžovatelé a ostatní účastníci řízení 

 Kategorie příjemců údajů: oddělení stížností 

 Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Kontrolní činnost 

 Účel zpracování: kontrolní činnost vyplývající z organizačního schématu Úřadu městské 

části Praha 4 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, zřizované organizace, příjemci dotací a ostatní 

kontrolované subjekty 

 Kategorie příjemců údajů: oddělení kontroly, Úřad městské části Praha 4 

 Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu) 
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6. ODBOR KULTURY, SPORTU A DOTAČNÍ POLITIKY 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Finanční příspěvky 

 Účel zpracování: evidence žádostí a poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu MČ 

Praha 4 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: právnické a fyzické osoby 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Uzavírání smluv 

 Účel zpracování: plnění smluv, uzavírání smluv 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastníci smluv 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Veřejné zakázky 

 Účel zpracování: realizace zakázek, uzavírání smluv a objednávek 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: uchazeči o veřejnou zakázku 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 5 let 
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7. ODBOR OBECNÍHO MAJETKU 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Pronájem bytů 

 Účel zpracování: evidence a výkon agendy přidělování bytů dle stanovených pravidel 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatel o přidělení bytu 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Pronájem nebytových prostor 

 Účel zpracování: evidence a výkon agendy přidělování nebytových prostor dle stanovených 

pravidel 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o pronájem nebytových prostor 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Osvědčení o přechodu nájmu bytu 

 Účel zpracování: vystavení osvědčení o přechodu nájmu bytu 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o přechod nájmu bytu 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Výběrové řízení na pronájem bytů a nebytových prostor 

 Účel zpracování: evidence přihlášek do výběrového řízení 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrového řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 10 let 
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Agenda: Uzavírání smluv 

 Účel zpracování: evidence uzavřených smluv 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Evidence neplatičů 

 Účel zpracování: evidence předpisů a plateb nájemného a služeb 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: nájemci bytů, nebytových prostor a pozemků 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Vyřizování stížností občanů týkající se provozní správy domů 

 Účel zpracování: evidence a výkon agendy pronájmu bytů i nebytových prostor 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: nájemci bytů i nebytových prostor 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 5 let 

Agenda: Pozemky (převod pozemků, zástavní právo, předkupní právo, zpětné koupě pozemků) 

 Účel zpracování: evidence a výkon agendy dle stanovených pravidel (evidence přihlášek) 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o výpůjčku, pronájem, prodej (výkup), o zřízení 

zástavního práva, účastníci výběrových řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let 
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8. ODBOR PERSONÁLNĚ-MZDOVÝ 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Personální agenda 

 Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, uvolnění členové 

zastupitelstva 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MF ČR, inspektorát práce, úřad práce, agentury 

zabezpečující semináře 

 Doba uchování: 5 nebo 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce 

 Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby, se kterými byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti 

nebo dohoda o provedení práce 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Mzdová agenda 

 Účel zpracování: mzdové účetní práce 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, členové zastupitelstva a rady MČ Praha 4, členové 

volebních komisí, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, odborníci a spolupracovníci 

ÚMČ Praha 4 

 Kategorie příjemců údajů: FÚ, MF ČR, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, banky, ČSSZ, 

PSSZ, úřad práce 

 Doba uchování: 30 kalendářních let 

 

Agenda: Lékařské prohlídky zaměstnanců dle zákona č. 373/2011 Sb. 

 Účel zpracování: preventivní lékařská péče 

 Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a citlivé údaje 
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 Kategorie subjektu údajů: ÚMČ Praha 4, lékaři 

 Kategorie příjemců údajů: zaměstnanci, ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 
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9. ODBOR PRÁVNÍ 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Centrální archiv smluv 

 Účel zpracování: identifikace smluvních subjektů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: smluvní strany 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: po dobu trvání smluvního vztahu (až 20 let) 

 

Agenda: Uzavírání smluv 

 Účel zpracování: identifikace smluvních subjektů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: smluvní strany 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: po dobu trvání smluvního vztahu (až 20 let) 

 

Agenda: Výpovědi nájmů 

 Účel zpracování: zpracování výpovědí z nájmu 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: nájemci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Žaloby 

 Účel zpracování: soudní řízení 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, soudy 

 Doba uchování: 20 let 
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Agenda: Exekuční řízení 

 Účel zpracování: výkon rozhodnutí 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, exekutorské úřady 

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Žádosti o prominutí nákladů řízení 

 Účel zpracování: ochrana majetkových práv MČ Praha 4 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 5 let 
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10. ODBOR SOCIÁLNÍ 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění 

 Účel zpracování: ustanovení zvláštního příjemce 

 Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační údaje a citlivé osobní údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatel a příjemce dávek důchodového pojištění 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MV ČR, MO ČR, Vězeňská služba, ČSSZ 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 Účel zpracování: zajištění poradenství 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatel 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, Vězeňská služba, Probační a mediační služba, 

soudy, poskytovatelé služeb 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Sociální pohřby 

 Účel zpracování: zajištění, úhrada a uplatnění pohledávek za úhrady sociálního pohřbu 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: objednatel pohřbu 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, Pohřební služba, notáři, MMR, ÚZSVM 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Terénní práce 

 Účel zpracování: sociální šetření v rodinách z důvodu prověření sociální situace 

 Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační údaje a citlivé údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, soudy, policie, exekutorské úřady, úřady, apod. 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 
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Agenda: Rejstřík a spisová dokumentace Om 

 Účel zpracování: sociálně právní ochrana dětí a mládeže, které mají trvalý pobyt ve 

správním obvodě Praha 4 

 Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační údaje a citlivé údaje 

 Kategorie subjektu údajů: nezletilé děti a mladiství, rodiny s dětmi, jiné fyzické osoby, 

kterým byly děti svěřeny do výchovy 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, Obvodní soud pro Prahu 4, Policie ČR a další 

subjekty v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. 

 Doba uchování: od založení spisu do dovršení věku zletilosti dětí a mládeže a následně 15 let 

od vyřazení spisu do archivu 

 

Agenda: Rejstřík a spisová dokumentace NOm 

 Účel zpracování: sociálně právní ochrana dětí a mládeže, které nemají trvalý pobyt ve 

 správním obvodě Praha 4, avšak OSPOD Praha 4 je dožadován k součinnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační údaje a citlivé údaje 

 Kategorie subjektu údajů: nezletilé děti a mladiství, rodiny s dětmi, jiné fyzické osoby, 

kterým byly děti svěřeny do výchovy 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, Obvodní soud pro Prahu 4, Policie ČR a další 

subjekty v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. 

 Doba uchování: od založení spisu po dobu trvání dožádání a následně 15 let od vyřazení 

spisu do archivu 

 

Agenda: Pomocné rejstříky a jmenná kartotéka dle Směrnice MPSV čj. 2013/26780-21 

 Účel zpracování: sociálně právní ochrana dětí a mládeže 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: nezletilé děti a mladiství, rodiče, jiné fyzické osoby, kterým byly 

děti svěřeny do výchovy, žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MHMP, MPSV 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Přestupky a správní řízení na úseku SPOD 

 Účel zpracování: řízení o přestupcích a správní řízení 

 Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační údaje a citlivé údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, svědci 

 Kategorie příjemců údajů: účastníci správního řízení v rozsahu stanoveném zákonem, soudy, 

Policie ČR a další orgány oprávněné zvláštním zákonem v rozsahu v něm stanoveném  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 
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Agenda: Pěstounská péče a spisová dokumentace pěstouna 

 Účel zpracování: doprovázení pěstouna 

 Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a citlivé údaje 

 Kategorie subjektu údajů: pěstouni 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, Úřad práce, MHMP, MPSV 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Veřejné opatrovnictví 

 Účel zpracování: výkon opatrovnictví nad osobami omezenými ve svéprávnosti 

 Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a citlivé údaje 

 Kategorie subjektu údajů: osoby omezené ve svéprávnosti 

 Kategorie příjemců údajů: fyzické osoby, právnické osoby, orgány veřejné moci 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením 

 Účel zpracování: vydávání parkovacích průkazů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání parkovacího průkazu 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, Policie ČR, Městská policie 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Uzavírání smluv 

 Účel zpracování: uzavírání smluv a dodatků smluv 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci 

 Kategorie příjemců údajů: fyzické a právnické osoby, orgány veřejné moci 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 
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11. ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Vydávání občanských průkazů 

 Účel zpracování: vydávání občanských průkazů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MV ČR  

 Doba uchování: 15 let 

 

Agenda: Cestovní doklady 

 Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MV ČR  

 Doba uchování: 15 let 

 

Agenda: Hlášení pobytu obyvatel 

 Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území městské části Praha 4 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MV ČR  

 Doba uchování: 50 let 

 

Agenda: Rušení trvalého pobytu 

 Účel zpracování: správní řízení ve věci rušení trvalého pobytu 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MV ČR, MHMP v případě odvolání  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 
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Agenda: Poskytování výpisů z agendového informačního systému MVČR 

 Účel zpracování: poskytování výpisů na žádost občanů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: osoby žádající o vydání výpisu 

 Kategorie příjemců údajů: fyzické osoby, kterých se výpis týká, ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Matriky 

 Účel zpracování: vedení matrik narození, manželství a úmrtí, změny jména a příjmení 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby 

 Kategorie příjemců údajů: fyzické osoby, jichž se zápisy týkají, v mezích příslušných zákonů 

MČ Praha 4, MV ČR, ČSÚ, ČSSZ, soudy a další osoby a orgány oprávněné dle zákona o 

matrikách, nebo zvláštních zákonů 

 Doba uchování: 100 let 

 

Agenda: Státní občanství 

 Účel zpracování: různé činnosti dle zákona o státním občanství, např. vydávání osvědčení, 

přijímání žádostí o udělení občanství, atd. 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby 

 Kategorie příjemců údajů: fyzické osoby, jichž se žádost týká, MV ČR, MZV, soudy a další 

osoby a orgány oprávněné dle zákona  

 Doba uchování: 50 let 

 

Agenda: Volební komise 

 Účel zpracování: zajištění voleb 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Seznamy voličů 

 Účel zpracování: stálý seznam voličů (resp. zvláštní seznam voličů v době voleb), seznam 

voličů do Evropského parlamentu 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: občané městské části Praha 4, občané zapsaní do seznamu pro 

volby do Evropského parlamentu 



EVIDENCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zveřejnění evidencí osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. 

  22 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, příslušný soud v případě podání žaloby, 

zastupitelské úřady, MZV, MV ČR, (výpisy ze seznamu voličů: okrskové volební komise 

v době voleb) 

 Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován 

 

5 let - seznam pro volby do Evropského parlamentu 

 

Agenda: Evidence vydaných voličských průkazů 

 Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, okrskové volební komise v době voleb  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Rybářské a lovecké lístky 

 Účel zpracování: vydávání rybářských a loveckých lístků 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 
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12. ODBOR STAVEBNÍ 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Stavební řízení včetně řízení podle zákona o pozemních komunikacích 

 Účel zpracování: řízení podle stavebního zákona 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: stavebník, ostatní účastníci řízení 

 Kategorie příjemců údajů: stavebník, ostatní účastníci řízení, ÚMČ Praha 4, dotčené orgány, 

zveřejňování listin obsahujících výše uvedené osobní údaje na veřejné desce, a to 

v případech stanovených zákonem  

 Doba uchování: po dobu existence stavby a 10 let po jejím odstranění 

 

Agenda: Řízení podle zákona o vodách 

 Účel zpracování: řízení podle zákona o vodách 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatel, ostatní účastníci řízení 

 Kategorie příjemců údajů: žadatel, ostatní účastníci řízení, ÚMČ Praha 4, dotčené orgány, 

zveřejňování listin obsahujících výše uvedené osobní údaje na veřejné desce, a to 

v případech stanovených zákonem  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Řízení o správních deliktech 

 Účel zpracování: řízení o správních deliktech 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastníci správního řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, účastník řízení  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Přestupkové řízení 

 Účel zpracování: řízení o přestupcích 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastník přestupkového řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, účastník řízení  
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 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Uzavírání smluv 

 Účel zpracování: správní řízení a navazující exekuční řízení 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: smluvní strana (fyzická osoba) 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 
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13. ODBOR STAVEBNÍCH INVESTIC A OPRAV 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Uzavírání smluv 

 Účel zpracování: evidence uzavřených smluv 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: dodavatelé 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu) 
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14. ODBOR ŠKOLSTVÍ, PREVENCE A RODINNÉ POLITIKY 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Personální a mzdová 

 Účel zpracování: konkursní řízení na ředitele škol, zápis do rejstříku škol 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Nájemní a podnájemní smlouvy 

 Účel zpracování: v rámci průběžné veřejnosprávní kontroly evidence kopií podnájemních 

smluv na bytové a nebytové prostory, uzavřených MŠ a ZŠ v Praze 4 a zpracování 

nájemních smluv na školnické byty v MŠ v Praze 4 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje fyzických osob, fyzických osob 

podnikajících a právnických osob 

 Kategorie subjektu údajů: smluvní partneři 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 – odbor školství 

 Doba uchování: 5 let po uplynutí účinnosti smlouvy (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Osobní údaje dětí v MŠ a žáků v ZŠ 

 Účel zpracování: zápisy do MŠ a ZŠ 

 Kategorie údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: děti v MŠ a žáci v ZŠ 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 a ředitelé MŠ, ZŠ 

 Doba uchování: 1 rok 

 

Agenda: Aktivizační služby pro seniory 

 Účel zpracování: ověření splnění podmínek příjemce poskytnuté služby 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: senioři 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 1 rok 
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15. ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Registr živnostenského podnikání – fyzické osoby 

 Účel zpracování: živnostenské oprávnění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie citlivých údajů: bezúhonnost    

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé a odpovědný zástupce 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MPO ČR  

 Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Registr živnostenského podnikání – právnické osoby 

 Účel zpracování: živnostenské oprávnění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie citlivých údajů: bezúhonnost    

 Kategorie subjektu údajů: člen statutárního orgánu a odpovědný zástupce 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4- MPO ČR  

 Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Registr živnostenského podnikání – zahraniční fyzické osoby 

 Účel zpracování: živnostenské oprávnění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie citlivých údajů: bezúhonnost    

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé a odpovědný zástupce 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MPO ČR 

 Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Registr živnostenského podnikání – zahraniční právnické osoby 

 Účel zpracování: živnostenské oprávnění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie citlivých údajů: bezúhonnost    

 Kategorie subjektu údajů: člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky a odpovědný 

zástupce 
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 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MPO ČR 

 Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba 

 Účel zpracování: osvědčení o zápisu do evidence 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatel 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MZ ČR  

 Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu) 

 

Agenda: Evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba 

 Účel zpracování: osvědčení o zápisu do evidence 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: člen statutárního orgánu 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, MZ ČR 

 Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu) 
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16. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb. 

 Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona 123/1998 Sb., 

v platném znění 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4  

 Doba uchování: 5 let 

 

Agenda: Řízení podle zákona o vodách 

 Účel zpracování: řízení podle zákona o vodách 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatel 

 Kategorie příjemců údajů: MHMP, žadatel  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Řízení o správních deliktech 

 Účel zpracování: řízení o správních deliktech 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastníci správního řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, účastník řízení  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Přestupkové řízení 

 Účel zpracování: řízení o přestupcích 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: účastník přestupkového řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, účastník řízení  

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 
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Agenda: Poplatek za užívání veřejného prostranství 

 Účel zpracování: evidence a výběr místního poplatku dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 24/2003 

Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství 

jsou právnické nebo fyzické osoby, které veřejné prostranství užívají způsobem uvedeným 

v zákonném ustanovení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: 10 let 

 

Agenda: Správní poplatky 

 Účel zpracování: evidence žadatelů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Pozemní komunikace 

 Účel zpracování: evidence žadatelů 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatelé 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Kácení stromů 

 Účel zpracování: správní řízení o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ZOPK 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatel, další účastníci řízení dle správního řádu a ustanovení § 70 

ZOPK 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, žadatel, další účastníci řízení dle správního řádu a 

ustanovení § 70 ZOPK 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Odpadové hospodářství 

 Účel zpracování: kontrolní činnost – dodržování povinností nakládání s odpady dle zákona č. 

185/2001 Sb. 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje kontrolovaného subjektu a osoby 

účastnící se kontroly  

 Kategorie subjektu údajů: ÚMČ Praha 4 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, ČIŽP 
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 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Ochrana ZPF 

 Účel zpracování: udělení souhlasů k odnětí půdy ze ZPF. rozhodnutí o odvodech za odnětí 

půdy ze ZPF 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 

 Kategorie subjektu údajů: žadatel 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, žadatel, MHMP, celní úřad 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Rozhodnutí o povolení svodu zvířat  

 Účel zpracování: vydávání rozhodnutí dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektu údajů: pořadatel 

 Kategorie příjemců údajů: pořadatel, veterinární správa 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Oznámení veřejného vystoupení  

 Účel zpracování: evidence konání veřejného vystoupení podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektu údajů: pořadatel 

 Kategorie příjemců údajů: pořadatel 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

Agenda: Dotace 

 Účel zpracování: poskytnutí finančních prostředků MČ pro oblast životního prostředí 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektu údajů: žadatel 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu – 10 let 

 

Agenda: Exekuční řízení 

 Účel zpracování: exekuční řízení a výkon exekuce podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektu údajů: účastníci exekučního řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, účastník řízení 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 
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Agenda: Řízení o určení právního vztahu 

 Účel zpracování: deklaratorní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

 Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  

 Kategorie subjektu údajů: účastníci deklaratorního řízení 

 Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 4, účastník řízení 

 Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

 

 

 

 

 


