
PŘEHLED AGEND A  ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odbor Oblast zpracování osobních údajů Oblast působnosti, pod kterou spadá uvedený 

proces/agenda

Osobní 

údaje

Zvláštní 

kategorie 

osobních 

údajů

Výčet položek - Osobní údaje Výčet položek - Zvláštní kategorie osobních údajů Vztah subjektu údajů ke správci či zpracovateli osobních 

údajů (občan - přenesená působnost, občan - samostatná 

působnost, zaměstnanec, dodavatel, kategorie zvláště 

zranitelných subjektů údajů - dítě atd.)

Právní základ zpracování osobních údajů Účel nakládání s osobními údaji Kategorie příjemců včetně příjemců mimo EU Doba 

zpracování 

OÚ

Doba uložení 

osobních údajů 

pro potřeby 

Správce OÚ

Využívání 

spolupráce se 

zpracovatelem OÚ

Způsob kontroly zpracování OÚ

OSV -  Odbor sociálních věcí Veřejný opatrovník Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano  jméno,příjmení,adresa, bydliště,faktický 

pobyt,RČ,datum narození,místo, rodné 

jméno,stav,email, telefon, podpis,údaje o 

opatrovníkovi, omezení svéprávnosti

náboženské vyznání,zdravotní znevýhodnění, číslo OP, 

pas,průkaz zdravotní pojiš´tovny, druh průkazu osoby 

zdravotně tělesně postižené, rodný list, rozhodnutí soudu, 

vysvědčení, mzda, důchod, číslo účtu, zdravotní posudek, 

exekuce, majetek, trestní delikty, jména a kontakty lékařů, 

rodinných příslušníků, příbuzných, kupní a darovací 

smlouvy,pojistky, doklady k dědictví

občan-přenesená působnost

zaměstnanec

oprávněný zájem  89/2012 NOZ, § 149 b,odst.3 128/2000, 

o obcích, 500/2004 Správní řád, 

108/2006 o sociálních službách, 

582/2991 o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, 155/1995, o 

důchodovém pojištění, 48/1997 o 

veřejném zdravotním pojištění, 372/2011 

,o zdravotních službách a další...

interní- zaměstnanec OSV

externí- MHMP, MPSV, ÚP, soudy, policie, veřejný 

ochránce práv, banky, ČSSZ, ÚP, LPS, pošta, exekutoři, 

správci daní, pojišťovny, sociální služby, mobilní 

operátoři, zdravotnická zařízení, notáři, 

zaměstnavatelé, pronajímatelé bytů, zdravotnická 

zařízení

NE V/5 NE kontrola MHMP, MPSV, veřejný 

ochránce práv

OSV -  Odbor sociálních věcí Pečovatelská služba Samostatná působnost (samospráva) Ano Ano  jméno,příjmení,adresa, bydliště,RČ,datum 

narození,email, telefon, podpis,jméno a příjmení 

třetích osob+ jejich adresa bydliště,telefon, email

údaje o zdravotním stavu, doklad o soudní rehabilitaci občan- samostatná působnost

zaměstnanec

dodavatel

plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření, 

souhlas se zpracováním osobních údajů

 108/2006, o sociálních službách, 

500/2004  Správní řád

interní-zaměstnanec OSV, zaměstnanec pečovatelské 

služby

externí-MHMP,MPSV,software PS James, zdravotnická 

zařízení, osoby blízké, smluvní dodavatelé obědů

NE S/10 NE kontrola MHMP, MPSV, veřejný 

ochránce práv

OSV -  Odbor sociálních věcí Vedení evidence žadatelů o vydání 

parkovacích průkazů

Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano  jméno,příjmení,adresa bydliště,RČ,datum 

narození, podpis

číslo průkazu ZTP, ZTP/P občan-přenesená působnost oprávněný zájem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích

interní-zaměstnanec OSV

externí-policie

NE S/10 NE kontrola MHMP, MPSV

OSV -  Odbor sociálních věcí Kurátor pro dospělé Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano jméno,příjmení,adresa, bydliště,RČ,datum 

narození,email, telefon, podpis,jméno a příjmení 

třetích osob+ jejich telefon, email

rodný list pro úřední potřebu, trestní delikty, pravomocná 

odsouzení, hlášenky výkon vazby, výkon trestu

občan-přenesená působnost

zaměstnanec

oprávněný zájem, souhlas se zpracováním 

osobních údajů

108/2006 Sb., 101/2000 Sb.,111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi,č. 

110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu, 500/2004 Správní řád., 

326/1999 o pobytu cizinců  v ČR

interní- zaměstnanec OSV

externí- MHMP, MPSV, ÚP, soudy, policie, veřejný 

ochránce práv, Vězeňská služba ČR, Probační 

a mediační služba, ČSSZ, exekutoři, správci daní, 

zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé,  poskytovatelé 

sociálních služeb, úřady městských částí

NE V/5 Ano kontrola MHMP, MPSV, veřejný 

ochránce práv

OSV -  Odbor sociálních věcí Zvláštní příjemce dávek důchodového 

zabezpečení

Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano  jméno,příjmení,adresa, bydliště,RČ,datum 

narození,email, telefon, podpis,jméno a příjmení 

třetích osob+ jejich RČ, datum narození, bydliště, 

telefon

zdravotní stav (vyjádření lékaře), potvrzení   bankovního 

ústavu o majiteli účtu

občan-přenesená působnost oprávněný zájem  582/1991 Sb.,101/2000 Sb., 500/2004 

Sb., 

interní- zaměstnanec OSV

externí- MHMP, ČSSZ,OSSZ, poskytovatelé sociálních 

služeb, zdravotnická zařízení

NE V/5 NE kontrola MHMP, MPSV, veřejný 

ochránce práv

OSV -  Odbor sociálních věcí Evidence žádostí o byty v majetku MČ Samostatná působnost (samospráva) Ano NE  jméno,příjmení,adresa bydliště,faktický 

pobyt,RČ,datum narození, podpis,jméno a 

příjmení třetích osob+ jejich RČ, datum narození, 

bydliště, telefon

NERELEVANTNÍ občan-samostatná působnost souhlas se zpracováním osobních údajů Pravidla pronajímání bytů ve správě MČ 

Praha 21

interní- zaměstnanec OSV, bytová komise, RMČ NE S/10 NE RMČ,ZMČ

OSV -  Odbor sociálních věcí Sociální práce Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano jméno,příjmení,adresa bydliště,faktický 

pobyt,RČ,datum narození,stav,email, telefon, 

podpis, omezení svéprávnosti

údaje o zdravotním stavu, exekuce, rozhodnutí soudu, 

potvrzení úřadu práce a dalších institucí

občan-přenesená působnost

zaměstnanec

oprávněný zájem, souhlas se zpracováním 

osobních údajů, ochrana životně důležitých zájmů 

fyzické osoby

108/2006,o sociálních službách, 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi,č. 110/2006 Sb., o životním a 

existenčním minimu, 500/2004 Správní 

řád., 326/1999 o pobytu cizinců  v ČR. 

500/2004

interní- zaměstnanec OSV

externí- MHMP, MPSV, ÚP, soudy, policie, veřejný 

ochránce práv, ČSSZ, OSSZ, exekutoři, správci daní, 

zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé,  poskytovatelé 

sociálních služeb, zdravotnická zařízení, úřady 

městských částí, zaměstnavatelé

NE V/5 NE kontrola MHMP, MPSV, veřejný 

ochránce práv

OSV -  Odbor sociálních věcí Sociálně-právní ochrana dětí Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano  jméno,příjmení,adresa bydliště,faktický 

pobyt,RČ,datum narození, podpis,jméno a 

příjmení třetích osob+ jejich RČ, datum narození, 

bydliště, telefon, email, datová schránka, podpis

náboženské vyznání,údaj o rasovém či etnickém původu, 

zdravotní stav a zdravotní znevýhodnění,genetické údaje - 

DNA, RNA,  sexuální orientace, zdravotní pojiš´tovna, číslo 

OP, pas, majetkové poměry, vzdělání, příjmy, počet dětí, 

osobní údaje osob blízkých, fotografie, trestní delikty, 

pravomocná odsouzení , rozsudky

občan-přenesená působnost

zaměstnanec

zvlášť zranitelní- nezletilí

plnění právní povinnosti 359/1999 Sb o sociálně-právní ochraně 

dětí, dále Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-
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interní- zaměstnanec OSV-OPD

externí-právnickým a fyzickým osobám, kde to ukládá 

či umožňuje zákon o SPOD (§ 51, 55)

NE V/10+15 let po 

dosažení zletilosti 

dítěte v NRP nebo 

15 let následujících 

po kalendářním 

roce, v němž došlo 

k vyřazení žadatelů 

o NRP z evidence. 

NE kontrola MHMP, MPSV, veřejný 

ochránce práv

KT - Kancelář tajemníka Personalistika Samostatná působnost (samospráva) Ano Ano jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

stav, bydliště, manžel, děti, telefon, e amil, 

zdravotní stav zaměstnanec plnění právní povinnosti ZP 262/2006 Sb., 131/2000 Sb., 

312/2002Sb., 

interní příjemci, personalista, tajemník, vedoucí 

odboru,

NE V/50 NE roční audit

KT - Kancelář tajemníka Volby všechny druhy Přenesená působnost státu (státní správa) Ano NE jméno, příjmení, datum narození, bydliště, NERELEVANTNÍ občan přenesená působnosrt plnění právní povinnosti Všechny volební zákony personalista, členové volebních komisí, po dobu 

voleb do 

uplynutí 

odvolacích 

lhůt

V/5 NE soud

KT - Kancelář tajemníka Úřední deska Samostatná působnost (samospráva) Ano NE Jméno, příjmení, titul, adresa, trvalé bydliště, 

datum narození, RČ, podpis, číslo bankovho účtu

NERELEVANTNÍ občan - samostatná působnost, zaměstnanec Plnění právní povinnosti zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 250/2000 

Sb.

vše zveřejněno na elektronické úřední desce = na webu NE V/10 NE Kontrola třetí osobou (MHMP)

KT - Kancelář tajemníka Směrnice, nařízení tajemníka Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, podpis NERELEVANTNÍ zaměstnanec Plnění právní povinnosti Zákon č. 312/2002 Sb. O úřednících 

územních samosprávných celků a o 

změně některých zák.

Interní příjemci - Zaměstnanci úřadu, radní, zastupitelé NE V/10 NE Audit

KT - Kancelář tajemníka Pošta Interní procesy úřadu Ano Ano Jméno, příjmení, rodné číslo,datum narození,  

bydliště,sídlo firmy, IČO, podpisy, tel.číslo, e-mail

politické názory, členství v odborech, údaje o zdr. stavu, 

náboženské vyznání, filozofické přesvědčení

zaměstnanec,občan Plnění právní povinnosti  Zákon č. 131/2000 Sb. O hl. městě Praze Interní příjemci - Zaměstnanci úřadu, Volení zastupitelé

Externí příjemci - Podřízené nebo zřizované organizace

NE V/10 Ano NE

KT - Kancelář tajemníka Informace podle zákona 106/1999 Sb. Samostatná působnost (samospráva) Ano NE Jméno, příjmení, titul, adresa, trvalé bydliště, 

datum narození, podpis, e- mail, datová 

schránka, telefon

NERELEVANTNÍ občan - samostatná působnost, zaměstnanec Plnění právní povinnosti Poskytování informací občanům - Zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím

občan, interní zaměstnanec NE V/5 NE Interní audit, Kontrola třetí stranou 

(MHMP)

KT - Kancelář tajemníka Odměny zastupitelům MČ Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, datum narození, bydliště,podpis NERELEVANTNÍ zaměstnanec Plnění právní povinnosti Zákon č. 318/2017 Sb. O výši odměn 

členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků

Interní příjemci-pracovníci úřadu, radní, zastupitelé NE A/10 NE NE

KT - Kancelář tajemníka Výsledky kontrol Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, podpis NERELEVANTNÍ zaměstnanec Plnění právní povinnosti dle příslušné oblasti kontroly stahující se 

příslušný zákon

Interní příjemci-pracovníci úřadu, radní, zastupitelé NE V/10 Ano Audit

KT - Kancelář tajemníka Webové stránky Interní procesy úřadu Ano Ano Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, 

bydliště,sídlo firmy, IČO, podpisy, tel.číslo, e-mail

politické názory, členství v odborech, údaje o zdr. Stavu, 

náboženské vyznání, filozofické přesvědčení

zaměstnanec,občan Veřejný zájem  Zákon č. 131/2000 Sb. O hl. městě Praze Interní příjemci - Zaměstnanci úřadu, Volení zastupitelé

Externí příjemci - Podřízené nebo zřizované organizace

NE Skartační lhůta 

začíná plynout po 

ukončení platnosti 

dokumentu

NE NE

KT - Kancelář tajemníka Pohledávky Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, podpis,  adresa NERELEVANTNÍ zaměstnanec,občan, firma Plnění právní povinnosti Exekuční řád 120/2001 Sb. Interní příjemci-pracovníci úřadu, radní, zastupitelé NE V/10 Ano Audit

KT - Kancelář tajemníka Stížnosti Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, datum narození, bydliště NERELEVANTNÍ zaměstnanec,občan Plnění právní povinnosti Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád Interní příjemci-pracovníci úřadu NE A/10 Ano Kontrolní výbor

KT - Kancelář tajemníka Veřejné zakázky Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště,sídlo firmy, 

IČO, podpisy, tel.číslo, e-mail

NERELEVANTNÍ zaměstnanec, dodavatel Plnění právní povinnosti Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek

Interní příjemci-pracovníci úřadu, Externí příjemci-

podřízené nebo zřizované organizace

NE V/10 Ano Audit

KT - Kancelář tajemníka Pracovní úrazy Interní procesy úřadu Ano Ne Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, 

podpisy

NERELEVANTNÍ zaměstnanec, firma Plnění právní povinnosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Interní příjemci-pracovníci úřadu, Externí příjemci-

podřízené nebo zřizované organizace

NE V/10 Ano Audit

KT - Kancelář tajemníka Škodní události Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení,datum narození, rodné číslo, 

bydliště, tel.číslo

NERELEVANTNÍ zaměstnanec,občan, firma Plnění právní povinnosti Zákon č. 38/2004 Sb. O 

poji.zprostředkovatelích a likvidátorech 

poj. Událostí

Interní příjemci-pracovníci úřadu, Externí příjemci-

podřízené nebo zřizované organizace

NE V/10 Ano NE

KT - Kancelář tajemníka Školení řidičů Interní procesy úřadu Ano Ne Jméno, příjmení, podpis NERELEVANTNÍ zaměstnanec, firma Plnění právní povinnosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Interní příjemci-pracovníci úřadu, Externí příjemci-

podřízené nebo zřizované organizace

NE V/10 Ano Audit

KT - Kancelář tajemníka Zákon o místním referendu Samostatná působnost (samospráva) Ano Ano Jméno, příjmení, datum narození, bydliště politické názory, členství v odborech zaměstnanec,občan Plnění právní povinnosti Zákon č.22/2004 Sb. Interní příjemci-pracovníci úřadu, Externí příjemci-

podřízené nebo zřizované organizace

NE A/10 Ano Audit

KT - Kancelář tajemníka Prohlášení zastupitele Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, adresa, datum narození, podpis NERELEVANTNÍ zaměstnanec Plnění právní povinnosti Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze Interní příjemci-pracovníci úřadu, zastupitelé NE V/10 NE NE

KT - Kancelář tajemníka Krizové řízení Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno,příjmení,hlavičkový papír, tel. číslo, NERELEVANTNÍ zaměstnanec Plnění právní povinnosti Zákon č. 110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR Interní příjemci-pracovníci úřadu, Externí příjemci-

podřízené nebo zřizované organizace

NE V/5 Ano Audit

KT - Kancelář tajemníka Archivace Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, rodné číslo,datum narození, 

bydliště,sídlo firmy, IČO, podpisy, tel.číslo, e-mail

NERELEVANTNÍ zaměstnanec Plnění právní povinnosti Zákon č. 499/2004 Sb. O archivnictví a 

spisové službě a o změně některých 

zákonů

Interní příjemci-pracovníci úřadu NE V/10 NE NE

KT - Kancelář tajemníka Objednávky a smlouvy Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno a příjmení,sídlo firmy,IČO, podpisy, 

hlavičkový papír,tel.číslo, e-mail,rodné číslo

NERELEVANTNÍ zaměstnanec,dodavatel Plnění smlouvy Zákon č. 340/2015 Sb.,registr smluv, Interní příjemci-pracovníci úřadu, Externí příjemci-

podřízené nebo zřizované organizace

NE Skartační lhůta 

začíná plynout po 

ukončení platnosti 

dokumentu

Ano Audit

KT - Kancelář tajemníka Nahlížení do stavebního archivu Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, titul, popřípadě plná moc - 

Jméno, příjmení, titul, adresa, trvalé bydliště, 

datum narození, RČ, podpis, 

NERELEVANTNÍ občan - přenesená působnost, zaměstnanec Plnění právní povinnosti, Oprávněný zájem 

správce

zákon č. 500/2004 Sb. Interní zaměstnanec, občan NE Po dobu životnosti 

stavby

NE NE

KT - Kancelář tajemníka Digitalizace stavebního archivu Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, titul, adresa, trvalé bydliště, 

datum narození, RČ, podpis, e- mail, datová 

schránka, telefon

NERELEVANTNÍ

občan - přenesená působnost, zaměstnanec Plnění právní povinnosti, Oprávněný zájem správcezákon č. 500/2004 Sb. Interní zaměstnanec, občan NE S/5

NE Kontrola třetí stranou - MHMP 

(dotace EU)

KT - Kancelář tajemníka Rozesílání Újezdského zpravodaje Samostatná působnost (samospráva) Ano NE Jméno, příjmení, adresa, trvalé bydliště NERELEVANTNÍ občan - samostatná působnost Oprávněný zájem správce,  Plnění právní povinnostizákon č. 46/2000 Sb. Interní NE V/5 NE NE

KT - Kancelář tajemníka Vedení spisovny Samostatná působnost (samospráva) Ano NE Jméno, příjmení, titul, adresa, trvalé bydliště, 

datum narození, RČ, podpis, číslo bankovho účtu

NERELEVANTNÍ

občan - samostatná působnost, občan - přenesená působnost, zaměstnanecPlnění právní povinnosti zákon č. 499/2004 Sb. interní zaměstnanec, AHMP NE viz. archivační doby odborů

NE Interní audit, Kontrola třetí stranou 

(AHMP)

KT - Kancelář tajemníka Kontrolní výbor Samostatná působnost (samospráva) Ano NE Jméno, příjmení, titul, adresa, trvalé bydliště, 

podpis, telefon

NERELEVANTNÍ

zaměstnanec Plnění právní povinnosti, Oprávněný zájem správcezákon č. 131/2000 Sb. Interní zaměstnanec NE A/10

NE NE



KS - Kancelář starosty RMČ Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, Pohlaví, Věk, Datum a místo 

narození, Rodné číslo, Místo bydliště, 

Korespondenční adresa, Emailová adresa, IP 

adresa, Rodinný stav, Státní příslušnost, 

Národnost, Telefon mobilní, 

NERELEVANTNÍ.

občan - samostatná působnost 131/2000 , 500/2004 podklady pro RMČ OVM, FO, PO, PFO Ne V/10

Ne interní audit

KS - Kancelář starosty ZMČ Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, Pohlaví, Věk, Datum a místo 

narození, Rodné číslo, Místo bydliště, 

Korespondenční adresa, Emailová adresa, IP 

adresa, Rodinný stav, Státní příslušnost, 

Národnost, Telefon mobilní, 

NERELEVANTNÍ. občan - samostatná působnost 131/2000 , 500/2004 podklady pro ZMČ OVM, FO, PO, PFO Ne V/10 Ne interní audit

KS - Kancelář starosty Petice Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, Pohlaví, Věk, Datum a místo 

narození, Rodné číslo, Místo bydliště, 

Korespondenční adresa, Emailová adresa, IP 

adresa, Rodinný stav, Státní příslušnost, 

Národnost, Telefon mobilní, 

NERELEVANTNÍ. občan - samostatná působnost 131/2000 , 500/2004 vyřízení petice OVM, FO, PO, PFO Ne V/10 Ne interní audit

KS - Kancelář starosty Web Ano Ne Ne NERELEVANTNÍ občan - samostatná působnost 

KS - Kancelář starosty FB Ano Ne Ne NERELEVANTNÍ občan - samostatná působnost

KS - Kancelář starosty Podatelna Interní procesy úřadu Ano Ano Jméno, příjmení, Pohlaví, Věk, Datum a místo 

narození, Rodné číslo, Místo bydliště, 

Korespondenční adresa, Emailová adresa, IP 

adresa, Rodinný stav, Státní příslušnost, 

Národnost, Telefon mobilní, Zdravotní 

pojišťovna,Číslo občanského průkazu, Číslo 

jiného osobního dokladu. Jiný identifikační údaj 

přidělený státem (DIČ, IČ)Trestní záznam 

,Majetkové poměry, Vzdělání , Příjmy,Znalost 

cizích jazyků,Odbornost,Děti/počet dětí

Osobní údaje osob blízkých

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní znevýhodnění

Podpis

NERELEVANTNÍ zpracování pošty, doručených i 

odeslaných dokumentů

OVM, FO, PO, PFO NE V/10 NE

KS - Kancelář starosty Zveřejňování smluv Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, 

číslo účtu

NERELEVANTNÍ Dodavatel, občan - samostatná působnost interní postup rozhodnutí RMČ, vnitřní směrnice FO, PO Ne po dobu existence 

webu

NE audit

KS - Kancelář starosty

zveřejňování seznamu objednávek

Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, 

číslo účtu

NERELEVANTNÍ Dodavatel - samostatná působnost interní postup rozhodnutí RMČ, vnitřní směrnice FO, PO Ne po dobu existence 

webu

NE audit

KS - Kancelář starosty Finanční výbor Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, 

číslo účtu

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost Plnění právní povinnosti 131/2000 Sb. FO, zaměstnanci Ne 10 let NE audit

KS - Kancelář starosty Interní audity Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, 

číslo účtu

NERELEVANTNÍ Dodavatel, občan - samostatná působnost Plnění právní povinnosti 131/2000 Sb., 250/2000 Sb., 420/2004 

Sb., 320/2001 Sb.

FO, zaměstnanci Ne 10 let NE audit

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Příroda a krajina Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne

Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, občanský průkaz 

nebo jiný doklad totožnosti podpis

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy Přírody a krajiny - Zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny

Interní příjemci - pracovník  a vedoucí OŽPD případně 

oddělení přestupkuči stavební úřad Externí příjemce-  

MHMP,ČIŽP

NE V/5, V/10 Ne kontrola nadřízeného orgánu

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Rostlinolékařská péče Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano

Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, občanský průkaz 

nebo jiný doklad totožnosti podpis

údaje o zdravotním stavu Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy rostlinolékařské péče - 

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči

Interní příjemci - pracovník  a vedoucí OŽPD případně 

oddělení přestupků Externí příjemce-Rostlinolékařská 

správa a MHMP

NE V/5 Ne kontrola nadřízeného orgánu

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Myslivost Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne

Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, občanský průkaz 

nebo jiný doklad totožnosti podpis

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy Myslivosti - Zákon č. 

449/2001., o myslivosti

Interní příjemci - pracovník  a vedoucí OŽPD Externí 

příjemce-poškozená osoba, MHMP

NE S/5 Ne kontrola nadřízeného orgánu

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Les Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne

Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, občanský průkaz 

nebo jiný doklad totožnosti podpis

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy ochrany lesa - Zákon č. 

289/1995 Sb., lesní zákon

Interní příjemci - pracovník  a vedoucí OŽPD Externí 

příjemce-MHMP

NE V/5 Ne kontrola nadřízeného orgánu

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Správa zeleně Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, podpis

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost oprávněný zájem správce Zajištění dobré správy majetku Interní příjemci - pracovník OŽPD NE S/5 Ne roční audit

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Oddělení přestupků Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano

Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, občanský průkaz 

nebo jiný doklad totožnosti podpis

údaje o zdravotním stavu Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy přestupkového oddělení Interní příjemci - pracovníci oddělení přestuků s 

pověřenou osobou Externí příjemce- příslušný 

kontrolní orgán

NE V/5 Ne kontrola nadřízeného orgánu

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Ochrana zemědělského půdního fondu Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne • jméno • adresa• trvalé bydliště• doručovací 

adresa

• pohlaví• věk• datum narození• místo narození

• e-mailová adresa (zvláště pokud obsahuje 

například jméno a firmu)

• telefonní číslo – soukromé i pracovní

• různé identifikační údaje vydané státem: 

identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, 

číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a 

další...

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost, kategorie zvláště zranitelných 

subjektů údajů (nezletilý)

Plnění právní povinnosti Zajištění agendy ochrany ZPF zák.č. 

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 

půdního fondu

Interní příjemci pracovník úseku ochrany ZPF, 

vedoucí odboru, stavební úřad Externí příjemci - 
žadatel, MHMP, ČIŽP

NE A/15 Ne Ne

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Státní správa - odpady Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne • jméno • adresa• trvalé bydliště• doručovací 

adresa

• pohlaví• věk• datum narození• místo narození

• e-mailová adresa (zvláště pokud obsahuje 

například jméno a firmu)

• telefonní číslo – soukromé i pracovní

• různé identifikační údaje vydané státem: 

identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, 

číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a 

další...

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost, kategorie zvláště zranitelných 

subjektů údajů (nezletilý)

Plnění právní povinnosti Zajištění agendy evidence odpadů, 

nakládání s nebezpečnými odpady a 

přepřevy odpadů  zák.č. 185/2001 Sb. 

zákon o odpadech a č. 383/2001 sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady

Interní příjemci pracovník úseku odpadového 

hospodářství, vedoucí odboru, stavební úřad Externí 

příjemci - žadatel, MHMP, ČIŽP

NE V/5 Ne Ne

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Samospráva - odpady Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne • jméno • adresa• trvalé bydliště• doručovací 

adresa

• pohlaví• věk• datum narození• místo narození

• e-mailová adresa (zvláště pokud obsahuje 

například jméno a firmu)

• telefonní číslo – soukromé i pracovní

• různé identifikační údaje vydané státem: 

identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, 

číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a 

další...

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost, kategorie zvláště zranitelných 

subjektů údajů (nezletilý)

Plnění právní povinnosti Zajištění agendy evidence odpadů, 

nakládání s nebezpečnými odpady a 

přepřevy odpadů  zák.č. 185/2001 Sb. 

zákon o odpadech a č. 383/2001 sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady a 

vyhlášky hl.m. Prahy 5/2007

Interní příjemci pracovník úseku odpadového 

hospodářství, vedoucí odboru, pracovnící pracovní 

čety OMI Externí příjemci - oprávněná osoba k 

nakládání s odpady 

NE V/5 Ne Ne

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Výkon státní správy  - zák. o pozemních 

komunikacích

Přenesená působnost státu (státní správa) ANO ANO

Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka, tel. čísla a druhy elektronicky čitelných 

údajů, údaje o event. zmocněnci, práv.zástupci

NERELEVANTNÍ Občan, fyzická podnikající osoba, právnická osoba - přenesená 

působnost

Plnění právní povinnosti Zajištění agendy zák.č. 13/1997 Sb., 

prováděcích vyhlášek, platných ČSN, TP

Interní příjemci - Zaměstnanec odboru - SSÚ, ved. 

odboru, zaměstnanci OSÚ + OMI; tajemník ÚMČ; 

archiv; 

Externí příjemci - HMP, MHMP, ODA; MD ČR, soudní 

orgány

NE S/5, V/5, V/10 Tajemník ÚMČ, 

nadřízený orgán

Nadřízený orgán, cca dvouletý 

kontrolní režim

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Výkon státní správy ve věcech provozu 

na pozemních komunikacích

Přenesená působnost státu (státní správa) ANO ANO

Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka, tel. čísla a druhy elektronicky čitelných 

údajů, údaje o event. zmocněnci, práv.zástupci

NERELEVANTNÍ Občan, fyzická podnikající osoba, právnická osoba - přenesená 

působnost

Plnění právní povinnosti Zajištění agendy zák.č. 361/2000 Sb., 

prováděcích vyhlášek, platných ČSN, TP

Interní příjemci - Zaměstnanec odboru - SSÚ, ved. 

odboru, zaměstnanci OSÚ + OMI; tajemník ÚMČ; 

archiv; 

Externí příjemci - HMP, MHMP, ODA; MD ČR, soudní 

orgány

NE S/5, V/5, Tajemník ÚMČ, 

nadřízený orgán

Nadřízený orgán, cca dvouletý 

kontrolní režim

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Projednává přestupky podle zák. o 

silniční dopravě

Přenesená působnost státu (státní správa) ANO ANO

Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka, tel. čísla a druhy elektronicky čitelných 

údajů, údaje o event. zmocněnci, práv.zástupci

NERELEVANTNÍ Občan, fyzická podnikající osoba, právnická osoba - přenesená 

působnost

Plnění právní povinnosti Zajištění agendy zák.č. 111/1994 Sb. Interní příjemci - Zaměstnanec odboru - SSÚ, ved. 

odboru, tajemník ÚMČ; archiv; 

Externí příjemci - HMP, MHMP, ODA; MD ČR, soudní 

orgány

NE S/5, V/5, Tajemník ÚMČ, 

nadřízený orgán

Nadřízený orgán, cca dvouletý 

kontrolní režim

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Podklady pro rozvoj MHD v Praze 21 Samostatná působnost ANO ANO Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka, tel. čísla a druhy elektronicky čitelných 

údajů,

NERELEVANTNÍ Požadavky cestujících, zástupců samospráv Městská hromadná doprava, PID Interní příjemci - Zaměstnanec odboru - SSÚ, ved. 

odboru,  tajemník ÚMČ; radní + archiv; 

Externí příjemci - dopravci - spol. ROPID a D.P.HMP, 

a.s.

NE V/5 Radní, dopravci Rada MČ P21, zastupitelé

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Ochrana ovzduší Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE

Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, doklad 

totožnosti, podpis

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy ochrany ovzduší - Zákon 

č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Interní příjemci - pracovník  a vedoucí OŽPD případně 

oddělení přestupku Externí příjemce- u závazných 

stanovisek veřejnost formou webu, MHMP

NE V/5, V/10 Ne kontrola nadřízeným orgánem

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Příroda a krajina Přenesená působnost státu (státní správa) ANO ANO Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, doklad 

totožnosti, podpis

údaje o zdravotním stavu Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy Přírody a krajiny - Zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny

Interní příjemci - pracovník  a vedoucí OŽPD případně 

oddělení přestupku Externí příjemce- u závazných 

stanovisek veřejnost formou webu, MHMP

NE V/5 Ne kontrola nadřízeným orgánem



OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Rostlinolékařská péče Přenesená působnost státu (státní správa) ANO ANO Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, doklad 

totožnosti, podpis

údaje o zdravotním stavu Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy rostlinolékařské péče - 

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči

Interní příjemci - pracovník  a vedoucí OŽPD Externí 

příjemce-Rostlinolékařská správa, MHMP

NE V/5, S/5 Ne kontrola nadřízeným orgánem

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Veterinární péče Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, doklad 

totožnosti, podpis

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti

Zajištění agendy veterinární péče - Zákon 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Interní příjemci - pracovník  a vedoucí OŽPD Externí 

příjemce-Útulek hl.města Prahy, Veterinární správa

NE V/5 Ne kontrola nadřízeným orgánem

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Ochrana zvířat proti týrání Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon, podpis

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy ochrana zvířat proti 

týrání - Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně 

zvířat proti týrání

Interní příjemci - pracovník  a vedoucí OŽPD případně 

oddělení přestupků Externí příjemce- Veterinární 

správa, MHMP

NE V/5 NE kontrola nadřízeným orgánem

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Rybářství Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE

Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon,místo narození, 

státní příslušnost, číslo občanského průkazu kdy 

a kým byl vydán, číslo  cestovního dokladu a stát, 

který jej vydal, podpis

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy Rybářství - Zákon 

č.99/2004 Sb., o rybníkářství

Interní příjemci - pracovník OŽPD Externí příjemce-

MHMP

NE S/5 NE kontrola nadřízeným orgánem

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Myslivost Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE

Titul, jméno, příjmení,  bydliště, datová schránka, 

datum narození, email, telefon,místo narození, 

státní příslušnost, číslo občanského průkazu kdy 

a kým byl vydán, číslo  cestovního dokladu a stát, 

který jej vydal, podpis

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy Myslivosti - Zákon č. 

449/2001., o myslivosti

Interní příjemci - pracovník OŽPD Externí příjemce-

MHMP

NE S/5 NE kontrola nadřízeným orgánem

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Stavební a vodoprávní řízení - povolení Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka,místo narození, údaje o opatrovníkovi, 

zástupci, doručovací adresa, e-mail, tel. č. 

podpis, pohlaví

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost, teoreticky nezletilý Plnění právní povinnosti vodní zákon, stavební zákon, správní řád Interní příjemci - Zaměstnanec odboru OŽPD, SÚ, 

Externí příjemci - veřejnost, Úřady správního obvodu, 

MHMP, MZE, MŽP, soudy, Povodí, Správci toků

NE bez skartace Ne kontrola nadřízených orgánů - MHMP, 

MŽP, MZE (VPE, ISPOP), MMR, katastr 

nemovitostí,roční audit

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Vodoprávní řízení - povolení Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka,místo narození, údaje o opatrovníkovi, 

zástupci, doručovací adresa, e-mail, tel. č. 

podpis, pohlaví

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost, teoreticky nezletilý Plnění právní povinnosti vodní zákon, správní řád Interní příjemci - Zaměstnanec odboru OŽPD, SÚ, 

Externí příjemci - veřejnost, Úřady správního obvodu, 

MHMP, MZE, MŽP, soudy, Povodí, Správci toků

NE bez skartace Ne kontrola nadřízených orgánů - MHMP, 

MŽP, MZE (VPE, ISPOP), MMR, katastr 

nemovitostí

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Stavební řízení Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka,místo narození, údaje o opatrovníkovi, 

zástupci, doručovací adresa, e-mail, tel. č. 

podpis, pohlaví

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost, teoreticky nezletilý Plnění právní povinnosti vodní zákon, stavební zákon, správní řád Interní příjemci - Zaměstnanec odboru OŽPD, SÚ, 

Externí příjemci - veřejnost, Úřady správního obvodu, 

MHMP, MZE, MŽP, soudy, Povodí, Správci toků

NE bez skartace Ne kontrola nadřízených orgánů - MHMP, 

MŽP, MZE (VPE, ISPOP), MMR, katastr 

nemovitostí,soud

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Řízení dle z. o vodovodech a kanalizacích Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka,místo narození, údaje o opatrovníkovi, 

zástupci, doručovací adresa, e-mail, tel. č. 

podpis, pohlaví

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost, teoreticky nezletilý Plnění právní povinnosti zákon o vodovodech a kanalizacích, 

stavební zákon, správní řád

Interní příjemci - Zaměstnanec odboru OŽPD, SÚ, 

Externí příjemci - veřejnost, Úřady správního obvodu, 

MHMP, MZE, MŽP, soudy, Povodí, Správci toků

NE bez skartace Ne kontrola nadřízených orgánů - MHMP, 

MŽP, MZE (VPE, ISPOP), MMR, katastr 

nemovitostí

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Společné územní, stavební, vodoprávní…. Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka,místo narození, údaje o opatrovníkovi, 

zástupci, doručovací adresa, e-mail, tel. č. 

podpis, pohlaví

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost, teoreticky nezletilý Plnění právní povinnosti vodní zákon, stavební zákon, správní řád, 

zákon o ochraně přírody a krajiny

Interní příjemci - Zaměstnanec odboru OŽPD, SÚ, 

Externí příjemci - veřejnost, Úřady správního obvodu, 

MHMP, MZE, MŽP, soudy, Povodí, Správci toků, 

vodovodů a kanalizací

NE bez skartace Ne

kontrola nadřízených orgánů - MHMP, 

MŽP, MZE (VPE, ISPOP), MMR, katastr 

nemovitostí

OŽPD - Odbor životního prostředí a 

dopravy

Souhlasy, stanoviska… Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka,místo narození, údaje o opatrovníkovi, 

zástupci, doručovací adresa, e-mail, tel. č. 

podpis, pohlaví

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost, teoreticky nezletilý Plnění právní povinnosti vodní zákon, správní řád Interní příjemci - Zaměstnanec odboru OŽPD, SÚ, 

Externí příjemci - Úřady správního obvodu, MHMP, 

MZE, MŽP, soudy, Povodí, Správci toků

NE V/5 Ne

kontrola nadřízených orgánů - MHMP, 

MŽP, MZE (VPE)

ŽO - Živnostenský odbor Živnostenský odbor Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne

Jméno,Příjmení,Rodné číslo,Pohlaví, Údaje o 

insolvenci,Datum narození, IČ,Bydliště,Datová 

schránka,Email, Tel. číslo,Trestní delikty, Číslo 

OP, podpis , Titul,Místo pobytu

NERELEVANTNÍ občan-přenesená působnost Plnění právní povinnosti č.455/1991 Sb orgány státní správy Ne S/5,S/10,V/5,V/10 Ne Kontrola třetí stranou

ŽO - Živnostenský odbor Evidence zemědělského podnikatel Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne

Jméno,Příjmení,Rodné číslo,Pohlaví, Údaje o 

insolvenci,Datum narození, IČ,Bydliště,Datová 

schránka,Email, Tel. číslo,Trestní delikty, Číslo 

OP, podpis , Titul,Místo pobytu

NERELEVANTNÍ občan-přenesená působnost Plnění právní povinnosti č.252/1997 Sb. orgány státní správy Ne S/5,S/10,V/5,V/10 Ne Kontrola třetí stranou

ŽO - Živnostenský odbor CzechPoint Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne

Jméno,Příjmení,Rodné číslo,Pohlaví, Datum 

narození, IČ,Bydliště,Datová schránka,Email, Tel. 

číslo,  podpis , Titul,Místo pobytu

NERELEVANTNÍ občan-přenesená působnost Plnění právní povinnosti vyhl.č.364/2009 Sb. orgány státní správy Ne S/5,S/10,V/5,V/10 Ne Kontrola třetí stranou

ŽO - Živnostenský odbor Fond zaměstnavatele Interní procesy úřadu Ano Ne Jméno, Příjmení , Datum narození NERELEVANTNÍ zaměstnanec jubilea jubilea SRFZ ukončení 

pracovního 

poměru

Ne Audit

SÚ - Stavební úřad Územní plánování a stavební řád - A565 Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, Datum narození, Rodné číslo , 

Místo bydliště,Korespondenční adresa,Emailová 

adresa,Telefon mobilní, Jiný identifikační údaj 

přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

NERELEVANTNÍ občan (subjekt) - přenesená působnost, zaměstnanec, úřední deska Oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, 

veřejný zájem

zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 

13/1997 Sb. (o pozemních 

komunikacích), 133/1985 Sb.(o požární 

ochraně), zákon č. 258/2000 Sb. (o 

ochraně veřejného zdraví), vyhl. č. 

398/2009 Sb. (o bezbariérovém užívání 

staveb), nařízení č. 10/2016 Sb. (prážské 

stavební předpisy), prováděcí vyhlášky k 

příslušným zákonům

Interní - zaměstnanec,  MMR, MV, MHMP, veřejnost Ne Po dobu životnosti 

stavby

Ne Ne

SÚ - Stavební úřad Přestupky - A1149 Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, Datum narození, Rodné číslo , 

Místo bydliště,Korespondenční adresa,Emailová 

adresa,  Telefon mobilní,Číslo občanského 

průkazu, Číslo jiného osobního dokladu 

vydaného státem (pas, ŘP,...), Jiný identifikační 

údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

NERELEVANTNÍ občan (subjekt) - přenesená působnost, zaměstnanec Oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, zákon č. 250/2016 Sb. Interní - zaměstnanec, MHMP Ne Po dobu životnosti 

stavby související s 

přestupkem

Ne Ne

SÚ - Stavební úřad Správní řád - A1153 Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, Datum narození, Rodné číslo , 

Místo bydliště,Korespondenční adresa,Emailová 

adresa,Telefon mobilní, Jiný identifikační údaj 

přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

NERELEVANTNÍ občan (subjekt) - přenesená působnost, zaměstnanec Oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, 

veřejný zájem

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád Interní - zaměstnanec, MHMP, veřejnost Ne Po dobu životnosti 

stavby

Ne Ne

SÚ - Stavební úřad Informace - A1261 Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, Datum narození, Místo 

bydliště,Korespondenční adresa,Emailová 

adresa, Jiný identifikační údaj přidělený státem 

(DIČ, IČ, ...)

NERELEVANTNÍ občan (subjekt) - samostatná působnost Plnění právní povinnosti Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím

'Interní příjemci - Zaměstnanci úřadu, občan, veřejnost Ne S/1, S/5, A/5 Ne Ne

SÚ - Stavební úřad Územní identifikace - A123 Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, Datum narození, Místo 

bydliště,Korespondenční adresa, Jiný 

identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

NERELEVANTNÍ občan (subjekt) - přenesená působnost Plnění právní povinnosti Provedení zápisu do základních registrů 

zákon 111/2009 Sb., 183/2006 Sb.

Fyzické a právnické osoby, Český úřad zeměměřický a 

katastrální.

Ne Nearchivuje se, 

zápisy prováděny 

pomocí webové 

aplikace

Ne Ne

SÚ - Stavební úřad Hl. m. Praha - A1098 Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, Datum narození,Místo 

bydliště,Korespondenční adresa, Jiný 

identifikační údaj přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

NERELEVANTNÍ občan (subjekt) - přenesená působnost Plnění právní povinnosti Zákon č. 183/2006 Sb., 131/2000 Sb. Interní - zaměstnanec, MHMP, občan Ne Po dobu životnosti 

stavby

Ne Ne

SÚ - Stavební úřad Státní statistická služba - A688 Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení,  Jiný identifikační údaj přidělený 

státem (DIČ, IČ, ...)

NERELEVANTNÍ občan (subjekt) - přenesená působnost Plnění právní povinnosti Vyhláška č. 373 ze dne 19. října 2017 o 

Programu statistických zjišťování na rok 

2018“,

Interní - zaměstnanec, Český statistický úřad Ne Nearchivuje se, 

zápisy prováděny 

pomocí webové 

aplikace

Ne Ne

SÚ - Stavební úřad

Správní poplatky - A1263

Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano Jméno, příjmení, Datum narození, Rodné číslo , 

Místo bydliště,Korespondenční adresa,Emailová 

adresa,Telefon mobilní, Jiný identifikační údaj 

přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Zdravotní znevýhodnění občan (subjekt) - přenesená působnost Plnění právní povinnosti 634/2004 Sb. o správních poplatcích Interní - zaměstnanec, občan Ne Ne Ne

FO - finanční odbor Vedoucí finančního odboru Samostatná působnost (samospráva) Ano Ano Jméno, příjmeno, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka, místo narození, čísla a druhy 

elektronicky čitelných údajů, číslo bankovního 

účtu

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost, zaměstnanec Plnění právní povinnosti Zajištění agendy Finančního odboru - v 

souladu se všemi platnými zákony a 

vyhláškami 

Interní příjemci - Zaměstnanec FO, Externí příjemci -

Magistrát hl.m.Prahy, Rada MČ Praha 21, 

Zastupitelstvo MČ Praha 21, Finanční výbor ZMČ Praha 

21, Zřízené příspěvkové organizace

Ne A/10, V/10 Ne roční audit, kontrola třetí stranou

FO - finanční odbor Správce rozpočtu Samostatná působnost (samospráva) Ano Ano Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

státní příslušnost, číslo bankovního účtu

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost Plnění právní povinnosti Zákon č. 131/2000 Sb.,  č. 250/2000 Sb., 

č. 563/1991 Sb., č. 586/1992 Sb., 

vyhláška č. 323/2002 Sb. č. 55/2000 Sb.

Interní příjemci - Zaměstnaneci odborů MČ Praha 21, 

Externí příjemci - Magistrát, Rada MČ Praha 21, 

Zastupitelstvo MČ Praha 21, Finanční výbor ZMČ Praha 

21, Zřízené příspěvkové organizace

Ne A/10, V/10 Ne Ne

FO - finanční odbor Informace podle zákona 106/1999 Sb. Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmeno, rodné číslo, bydliště NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost Plnění právní povinnosti Poskytování informací občanům - Zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím

Interní příjemci - Zaměstnanci úřadu, Volení zastupitelé

Externí příjemci - Podřízené nebo zřizované organizace

Ne S/5, Ne Ne



FO - finanční odbor Mzdy Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, pohlaví, věk, datuzm narození, 

rodné číslo, místo bydliště, korespondenční 

adresa,emailová adresa, IP adresa, rodinný stav, 

podpis

NERELEVANTNÍ Občan-samostatná působnost, zaměstanec Oprávněný zájem správce, právní povinnosti Výplaty, 564/2006, 262/2006, 318/2017 

Sb.

ÚMČ Praha 21, FÚ, PSSZ, soud, pošta Ne S/10, S/50 Ne roční audit, kontrola třetí stranou

FO - finanční odbor Místní poplatky Samostatná působnost (samospráva) Ano Ano jméno a příjmení,Pohlaví,Věk,

Datum narození a místo narození

Rodné číslo, Místo bydliště

Korespondenční adresa,Emailová adresa

IP adresa,Rodinný stav,

Příjmy (plat, důchod, ...),Zdravotní znevýhodnění, 

podpis

Zdravotní znevýhodnění, podpis Občan-samostatná působnost, zaměstnanec Oprávněný zájem správce, plnění právní 

povinnosti

z. 565/1999, 280/2009, 500/2004, 

455/1991, 183/2006, vyhl. 23/2003, 

5/2011, 6/2011, 27/2011, 10/2011Sb.

Interní příjemci - zaměstnanec finančního odboru 

Externí příjemci - poplatník, MHMP, 

Ne S/5 Ne roční audit, kontrola třetí stranou

FO - finanční odbor Povol. řízení Loterie a hazardní hry Samostatná působnost (samospráva) Ano Ano Jméno, příjmení,Datum narození a místo 

narození Rodné číslo 

Místo bydliště Korespondenční adresa

Emailová adresa

IP adresa,Telefon mobilní,Jiný identifikační údaj 

přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Trestní záznam,podpis

podpis Občan-samostatná působnost, zaměstnanec Oprávněný zájem správce, plnění právní 

povinnosti

z. 186/2016, 500/2004, 634/2004, 

187/2016, 456/2011, 553/1991, 

255/2012, vyhl. 55/2000, 439/2016, 

208/2017, 10/2013, 10/2015

Interní příjemci - zaměstnanec finančního odboru 

Externí příjemci - poplatník-žadatel, MHMP, 

Finanční úřad, Ministerstvo financí

Ne S/5 Ne roční audit, kontrola třetí stranou

FO - finanční odbor Vymáhání daňových pohledávek Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení,Datum narození a místo 

narození

Rodné číslo  Místo bydliště

Korespondenční adresa, Jiný identifikační údaj 

přidělený státem (DIČ, IČ, ...)

Občan-samostatná působnost, zaměstnanec Oprávněný zájem správce, plnění právní 

povinnosti

z. 280/2009, 500/2004 Interní příjemci - zaměstnanec finančního odboru, 

poplatník exekutor

Ne S/5 Ne roční audit, kontrola třetí stranou

FO - finanční odbor Vedení účetnictví Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, datum narození, místo 

narození, bydliště, korespondenční adresa, státní 

příslušnost

NERELEVANTNÍ Občan, zaměstnanec

Oprávněný zájem správce, plnění právní 

povinnosti

563/1999, 565/1990 interní příjemce, MHMP Ne S/10,V/20 Ne

roční audit, kontrola třetí stranou

FO - finanční odbor Pokladna Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne jméno a příjmení NERELEVANTNÍ Občan oprávněný zájem správce 563/1999 Sb. interní příjemce Ne S10 Ne roční audit, kontrola třetí stranou

FO - finanční odbor Personální oblast - pracovní smlouvy 

zaměstnanců projektu MAP

Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, RČ, bydliště, číslo OP, telefon, 

mail, zdravotní pojišťovna

NERELEVANTNÍ Pracovněprávní vztah -DPP, DPČ Plnění právní povinnosti Zákoník práce - pracovní smlouvy Interní příjemci - personalista, mzdová účetní, finanční 

manažer MAP, externí příjemci - MŠMT projektový 

software - ISKP+14

Pracovní 

smlouvy 30 

let

V/30 Ne MŠMT - projektoví manažeři

FO - finanční odbor Osobní údaje podpořených účastníků 

školení

Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne Jméno, příjmení, místo narození, datum narození NERELEVANTNÍ Podpořená osoba dle pravidel projektu Prokázání účasti na školení, workshopu apod. Nutné pro vystavení osobního osvědčení 

o školení

Interní příjemci - zaměstnanci projektu MAP, Externí 

příjemci - dodavatel akreditovaného školení 

Udržitelnost 

projektu MAP 

- 10 let

V/10 Ano MŠMT - audit projektu 

VHČ -  Ocbor vedlejší hospodářské 

činnosti a správy bytů

Správa bytů a údržba Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne  jméno, příjmení, datum narození, osobní stav, 

rodné číslo, číslo OP, adresa předchozího 

bydliště, adresa doručovací, tel, email, podpis a 

číslo účtu žadatele / nájemce;  jméno, příjmení, 

datum narození osob spolubydlících v bytě

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření nájemní smlouvy a následná agenda, 

zákon 89/2012 občanský zákoník

Veškeré smlouvy s nájemci bytů má k dispozici Rada 

MČ Praha 21, sekretariát starosty a orgány 

vykonávající audit; při zastupování pronajímatele při 

vymahání dluhu u soudu je kopie nájemní smlouvy 

předaná advokátní kanceláři. Externí firmě (v současné 

době firmě TESPO-RAC) je nezbytná část údajů 

předána k rozúčtování společných nákladů za služby. 

Při prodeji bytu nájemci je kopie kupní smlouvy 

konzultovaná s advokátní kanceláří, a v případě 

hypotéky předaná bankovnímu ústavu. Realizovaná 

kupní smlouva je předána na OEM MHMP a k zápisu 

na katastr nemovitostí.

Ne doba trvání 

nájemního vztahu 

či soudního řízení, 

poté archivace 10 

let

Ano Ne

VHČ -  Ocbor vedlejší hospodářské 

činnosti a správy bytů

Nájmy nebyt. prostor a pozemků Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

číslo OP, adresa, tel, email, číslo účtu, IČ, DIČ, 

podpis

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření nájemní smlouvy a následná agenda, 

zákon 89/2012 občanský zákoník

Veškeré smlouvy s nájemci nemovitostí nebo 

nebytových prostor má k dispozici Rada MČ Praha 21, 

sekretariát starosty a orgány vykonávající audit; při 

zastupování pronajímatele při vymahání dluhu u soudu 

je kopie nájemní smlouvy předaná advokátní kanceláři. 

Ne doba trvání 

nájemního vztahu 

či soudního řízení, 

poté archivace 10 

let

Ne Ne

VHČ -  Ocbor vedlejší hospodářské 

činnosti a správy bytů

Správa nemovitostí a prostor v nich Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne  jméno, příjmení,  adresa, tel, email, číslo účtu, 

IČ, DIČ, podpis

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření, 

Plnění právní povinnosti

Objednávky, servisní smluvy a smluvy o 

dílo

Veškeré objednávky má k dispozici každý, kdo vkládá 

objednávku do šanonu objednávek, podatelna (včetně 

došlých faktur) a tajemník úřadu. Smlouvy o dílo má k 

dispozici Rada MČ Praha 21, sekretariát starosty a 

orgány vykonávající audit.  Při zastupování objednatele 

v případě neplnění dodavatelsko odběratelských 

vztahů má smlouvu o dílo k dispozici advokátní 

kancelář a soud.

Ne 10 let Ne Ne

VHČ -  Ocbor vedlejší hospodářské 

činnosti a správy bytů

Pohřebnictví Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne  jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

číslo OP, adresa bydliště, tel, email a podpis

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření agenda pohřebnictví, zákon 256/2001 Sb. 

o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, Vyhláška 193/2017, 

Veškeré smlouvy mají k dispozici orgány vykonávající 

audit; v případě dědického řízení je příslušnému 

advokátovi identifikován nájemce kolumbární 

schránky nebo hrobového místa.

Ne 10 let nebo doba 

trvání nájmu, poté 

archivace 5 let

Ne Ne

VHČ -  Ocbor vedlejší hospodářské 

činnosti a správy bytů

Účetnictví Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne  jméno, příjmení,  adresa, tel, email, číslo účtu, 

IČ, DIČ

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost, dodavatel Plnění právní povinnosti sevisní smlouvy a smlouvy o dílo inanční úřad, Zastupitelstvo MČ Praha 21, Finanční 

výbor Zastupitelstva MČ Praha 21, Rada MČ Praha 21, 

sekretariát starosty a orgány vykonávající audit.

Ne 10 let Ne Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Plnění povinné školní docházky Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne jméno, příjmení,místo bydliště,datum a místo 

narození 

NERELEVANTNÍ občan -přenesená působnost zákon č. 561/2004 školský zákon Plnění povinné školní docházky

PO,evidence obyvatel - zaměstananec matričníh 

odboru,externí příjemce - přestupková komise

seznamy pro 

zápis do ZŠ a 

MŠ

V/5 Ano Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Jmenování a odvolání ředitelů 

příspěvkových organizací

Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano jméno, příjmení, titul, datum a místo  narození, 

adresa trvalého pobytu ,údaje uvedené v 

dokladu o dosaženém vzdělání, údaje uvedené  v 

životopise, rejstřík trestů,státní příslušnost, 

lustrační osvědčení 

údaje o zdravotním stavu uchazeč- přenesená působnost zákon č. 561/2004 školský zákon jmenování ředitele PO členové výběrové komise, RMČ Praha 21, OŠKMA  v rámci 

výběrového 

řízení

V/5 Ne Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Podávání žádostí či změn v rejstříku škol 

a školských zařízení

Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne jméno,příjmení, titul, datum narození, adresa 

trvalého pobytu, údaje v dokladu o daženém 

vzdělání

NERELEVANTNÍ PO- přenesená působnost zákon č. 561/2004 školský zákon změny v rejstříku škol a školských zařízení OVM - MŠMT Ne V/5 Ne Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Personální a platová  agenda ředitelů 

příspěvkových organizací 

Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne jméno,příjmení, titul, datum a místo narození , 

adresa trvalého pobytu, adresa sídla příspěvkové 

organizace, plat

NERELEVANTNÍ ředitel/ka - přenesená působnost, RMČ Praha 21 nařízení vlády č.340/2017, 131/2000 Sb. personální a platová  agenda ředitelů 

příspěvkových organizací 

ředitel/ka - přenesená působnost, RMČ Praha 21 Ne V/5 Ne Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21 Provádění zápisu či změn v obchodním 

rejstříku

Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne jméno,příjmení, titul,datum a místo narození,  

rodné číslo, adresa trvalého pobytu,

NERELEVANTNÍ PO- přenesená působnost zákon č. 561/2004 školský zákon provádění zápisu či změn v obchodním 

rejstříku

obchodní rejstřík Ne V/5 Ne Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Poskytování dotací Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne jméno, příjmení, datum narození u FO, e-mail, 

telefon, adresa, příjmy, číslo účtu, podpis

NERELEVANTNÍ občan přenesená působnost plnění smlouvy, zákon č. 250/2000 a zákon č. 

340/2015

za účelem poskytování dotací Interní příjemce - vedoucí OŠKMA, pracovník interní 

audit, orgány MČ, EXTERNÍ příjemce - členové dotační 

komise (poradní orgán)

je dán na 

každý rok 

harmonogra

m dotací pro 

daný rok

V/10 Ne Audit

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Kulturní akce Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne jméno, příjmení, kontakt: e-mail, telefon NERELEVANTNÍ občan samostatná působnost interní předpisy, zákon č. 131/2000 informace o akcích pořádané spolky v 

naší MČ 

Interní příjemce  - zaměstnanci ÚMČ, externí příjemce - 

veřejnost 

Ne V/5 Ne Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Neziskové organizace Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon NERELEVANTNÍ občan samostatná působnost interní předpisy, zákon č. 131/2000 základní informace o spolcích na naší MČ Interní příjemce  - zaměstnanci OŠKMA, externí 

příjemce - veřejnost 

Ne V/5 Ne Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Aktuální informace na webových 

stránkách ÚMČ Praha 21 v oblasti 

školství, kultury, sportu a MA21

Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon NERELEVANTNÍ občan samostatná působnost interní předpisy dostatečné informace pro občany Interní příjemce  - zaměstnanci ÚMČ, externí příjemce - 

veřejnost 

Ne V/5 Ne Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Výuka hry na hudební nástroje- registrace 

a přihlášení  žadatelů

Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail,  

telefon, platební údaje

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost, nezletilý souhlas se zpracováním osobních údajů registrace žáků   vyučující na hudební nástroj Ne V/5 Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Čtenáři Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, 

číslo OP, podpis

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost knihovní řád, knihovní zákon 257/2001 Sb. registrace čtenáře, využívání služeb 

knihovny, v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 o ochraně FO v souvislosti se 

zpracování osobních údajů 

Interní příjemce - referent knihovny, koha Ne V/5 Ano

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Darovací smlouva Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne jméno, příjmení, adresa, podpis NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost 89/2012 Sb uzavření smlouvy dárce Ne V/5 Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Veřejný internet Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne jméno, příjmení, adresa, číslo OP NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost knihovní řád poskytování veřejného internetu Interní příjemce- referen knihovny Ne 1 rok Ne

OŠKMA - Odbor školství, kultury a 

MA21

Komerční pronájmy tělocvičny a 

společenského sálu v ZŠ Masarykova

Samostatná působnost (samospráva) Ano Ne jméno, příjmení, titul, adresa a podpis NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost 89/2012 Sb za účelem pronájmu prostorů a plnění 

náležitosti smluv

PO,FO, pracovníci úřadu, Ne S/5 Ne Audit



OOS - Odbor občansko správní Matrika Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano Jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa, trvalé 

bydliště, doručovací adresa, pohlaví, věk, datum 

narození, místo narození, rodné číslo, osobní 

stav, e-mailová adresa, datová schránka, 

telefonní číslo, číslo občanského průkazu, číslo 

cestovního pasu, číslo průkazu o povolení k 

pobytu, státní občanství, osobní údaje dětí, 

osobní údaje snoubence/snoubenky, osobní 

údaje bývalého manžela/manželky, osobní údaje 

bývalého registrovaného partnera/parnerky, 

osobní údaje rodičů, snímek obličeje, podpis, 

omezení způsobilosti

údaje o zdravotním stavu, údaje o sexuální orientaci, 

genetické údaje, náboženství

Občan - přenesená působnost,  kategorie zváště zranitelných 

subjeků údajů - nezletilý

Plnění právní povinnosti Zajištění agendy matriky - Zákon 

301/2000 Sb. O matrikách, jménu a 

příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů

Interní příjemci - zaměstnanec oddělení matrika                                                

Externí příjemci - Ministerstvo vnitra ČR, MHMP, ISEO, 

Cizinecká policie ČR, Ambasáda, ČSSZ, ČSÚ, VZP

Ne A/100, A/75, S/3, V5 Ne Kontrola MHMP a MV ČR

OOS - Odbor občansko správní Gratulace seniorům k významným 

životním jubileím

Interní procesy úřadu Ano Ne Jméno, příjmení, pohlaví, věk, datum narození, 

místo trvalého pobytu

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost Oprávněný zájem správce Ocenění významné životní události 

občanů §10a zák. č. 106/2006 Sb., zákon 

o hlavním městě Praze

Interní příjemci - zaměstnanec odboru OOS Ne A/5 Ne Ne

OOS - Odbor občansko správní Vítání občánků Interní procesy úřadu Ano Ne Jméno, příjmení, pohlaví, věk, datum narození, 

místo trvalého pobytu, osobní údaje rodičů

NERELEVANTNÍ Občan - samostatná působnost Oprávněný zájem správce Ocenění významné životní události 

občanů §10a zák. č. 106/2006 Sb., zákon 

o hlavním městě Praze

Interní příjemci - zaměstnanec odboru OOS Ne A/5 Ne Ne

OOS - Odbor občansko správní Legalizace Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Jméno, příjmení, pohlaví, věk, datum narození, 

místo narození, adresa trvalého pobytu, adresa, 

číslo občanského průkazu, číslo cestovního 

dokladu, číslo průkazu o povolení k pobytu popř. 

jiných dokladů dle §18 zák. 21/2006 Sb., podpis, 

omezení způsobilosti

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost Plnění právní povinnosti Zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody 

opisu nebo kopie s listinou a ověřování 

pravosti podpisu a o změně některých 

zákonů 

Interní příjemci - zaměstnanec oddělení matrika                                                

Externí příjemci - Ministerstvo vnitra ČR, MHMP

Ne S/10 Ne Kontrola MHMP a MV ČR

OOS - Odbor občansko správní Vidimace Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne Údaje uvedené na vidimované listině NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost Plnění právní povinnosti Zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody 

opisu nebo kopie s listinou a ověřování 

pravosti podpisu a o změně některých 

zákonů 

Interní příjemci - zaměstnanec oddělení matrika                                                

Externí příjemci - Ministerstvo vnitra ČR, MHMP

Ne S/10 Ne Kontrola MHMP a MV ČR

OOS - Odbor občansko správní Osvědčení o státním občanství ČR Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano

jméno, příjmení, rodné příjmení, trvalé bydliště, 

doručovací adresa, pohlaví, věk, datum narození, 

místo narození,  rodné číslo, osobní stav, nynější 

státní občanství, způsob nabytí státního 

občanství, popř. pozbytí státního občanství,   e-

mailová adresa, datová schránka, telefonní číslo, 

číslo občanského průkazu, číslo cestovního 

dokladu, omezení způsobilosti, osobní údaje o 

otci, osobní údaje o matce, osobní údaje o 

příbuzném v řadě přímé, jméno a příjmení 

manželky/la, datum a místo narození 

manželky/la, státní občanství manželky/la v době 

uzavření manželství, poslední trvalé bydliště 

manžela/ky, osobní údaje o dítěti, snímek 

obličeje, podpis

genetické údaje Občan - přenesená působnost,  kategorie zváště zranitelných 

subjeků údajů - nezletilý

Plnění právní povinnosti Zajištění agendy státního občanství - 

zákon č. 186/2013 Sb., o státním 

občanství České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o státním 

občanství České republiky)

Interní příjemci - zaměstnanec oddělení matrika                                                     

Externí příjemci - Ministerstvo vnitra ČR, MHMP, ISEO, 

Cizinecká policie ČR

Ne V/10, V/100 Ne Kontrola MHMP, MV ČR

OOS - Odbor občansko správní Cestovní doklady Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano

jméno,popř. jména,příjmení,rodné 

příjmení,st.občanství popř.více státních 

občanství,datum narození,pohlaví,rodné 

číslo,místo a okres narození,rodinný stav,datum 

uzavření manželství,adresa místa trvalého 

pobytu a jeho počátek,č.občanského průkazu, 

číslo cestovního dokladu,datum a místo vydání  

cestovního průkazu s časovou platností, osobní 

údaje o příbuzném v řadě přímé, osobní údaje 

zékonného zástupce, podpis držitele, datum 

nabytí nebo pozbytí  st.občanství ,telef.číslo, e-

mail 

biometrické údaje Občan- přenesená působnost Plnění právní povinnosti Zajištění agendy cestovních dokladů, 

zákon č. 329/1999 Sb.,o cestovních 

dokladech

Interní příjemci - zaměstnanec na úseku cestovních 

dokladů            Externí příjemci - MVČR, MHMP, ZÚ, 

AISEO, PČR                     

Ne V/5,S/15,S/5 Ne MV ČR , MHMP

OOS - Odbor občansko správní Evidence obyvatel Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ne jméno popř. jména, příjmení,rodné příjmení, 

pohlaví, datum narození, rodné číslo, údaj o 

místě trvalého pobytu a jeho počátek,druh 

pobytu,  doručovací adresa, kontaktní adresa pro 

doručování, datová schránka, e-mail, 

elektronický zaručený podpis, telefonní číslo,číslo 

elektronicky čitelného dokladu, číslo cestovního 

dokladu,osobní údaje o otci, osobní údaje o 

matce, státní občanství , popř. více státních 

občanství, sídlo a název právnické osoby

NERELEVANTNÍ Občan- přenesená působnost Plnění právní povinnosti Zajištění agendy evidence obyvatel, zákon 

č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci 

obyvatel

Interní příjemci - zaměstanec na úseku evidence 

obyvatel                               Externí příjemce -  MVČR, 

AISEO, ZÚ, PČR

Ne V/5, S/50, S/1, S/15, S/5Ne MV ČR , MHMP

OOS - Odbor občansko správní Občanské průkazy Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano jméno popř. jména, příjmení,rodné příjmení, 

pohlaví, datum narození, rodné číslo, údaj o 

místě trvalého pobytu a jeho počátek,druh 

pobytu,  doručovací adresa, kontaktní adresa pro 

doručování, datová schránka, e-mail, 

elektronický zaručený podpis, telefonní číslo,číslo 

elektronicky čitelného dokladu, číslo cestovního 

dokladu,osobní údaje o otci, osobní údaje o 

matce, státní občanství , popř. více státních 

občanství, sídlo a název právnické osoby

biometrické údaje Občan- přenesená působnost Plnění právní povinnosti Zajištění agendy občanských průkazů, 

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech

Interní příjemci - zaměstanec na úseku evidence 

obyvatel                               Externí příjemce -  MVČR, 

AISEO, ZÚ, PČR

Ne V/5,S/15,S/1,S/5 Ne MV ČR , MHMP

OMI - Odbor majetku a investic Veřejné zakázky Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ano

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození , 

bydliště, adresa trvalého pobytu, údaje uvedené 

v dokladu o dosaženém vzdělání, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo OP, 

vzdělání, podpis, další údaje v přiložených 

životopisech jako např. fotografický záznam 

apod.

fotografie občan - přenesená působnost, občan - samostatná působnost, 

zaměstnanec, dodavatel, ostatní orgány státní správy

Plnění právní povinnosti, Plnění smlouvy nebo 

jednání o jejím uzavření, Veřejný zájem

administrace a archivace veřejných 

zakázek dle vnitnří směrnice a zákon č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek

RMČ, ZMČ, audit, členové HK, administrátor VZ Ne V/10 Ne Ne

OMI - Odbor majetku a investic Vyjádření za správce místních komunikací Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne jméno, příjmení, titul, datum a místo narození , 

bydliště, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo OP, 

podpis

NERELEVANTNÍ občan - přenesená působnost, občan - samostatná působnost, 

zaměstnanec,ostatní orgány státní správy

Oprávněný zájem správce,  Plnění právní 

povinnosti

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích

RMČ, ZMČ, audit, OŽPD ÚMČ Praha 21, žadatel či jeho 

zplnomocněný zástupce, TSK HMP

Ne V/5 Ne Ne

OMI - Odbor majetku a investic Vyjádření za vlastníka /správce/ majetku, 

resp. MČ Praha 21 

Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne jméno, příjmení, titul, datum a místo narození , 

bydliště, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo OP, 

podpis

NERELEVANTNÍ občan - přenesená působnost, občan - samostatná působnost, 

zaměstnanec,ostatní orgány státní správy

Oprávněný zájem správce,  Plnění právní 

povinnosti

183/2006 Sb. RMČ, ZMČ, audit, SÚ ÚMČ Praha 21, žadatel či jeho 

zplnomocněný zástupce, KÚR, TSK HMP, správci 

infrastruktury a inženýrských sítí, IPR, MHMP

Ne S/5 Ne Ne

OMI - Odbor majetku a investic Realizace staveb - investiční výstavba, 

opravy majetku

Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne jméno, příjmení, titul, datum a místo narození , 

bydliště, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo OP, 

podpis

NERELEVANTNÍ

občan - přenesená působnost, občan - samostatná působnost, 

zaměstnanec, dodavatel,ostatní orgány státní správy

Plnění právní povinnosti, Plnění smlouvy nebo 

jednání o jejím uzavření

183/2006 Sb., 131/2000 Sb., 134/2016 

Sb., 201/2012 Sb. a další

RMČ, ZMČ, audit, ostatní odbory ÚMČ Praha 21, školy, 

školky, nájemmníci, příspěvkové organizace

Ne S/5 Ne Ne

OMI - Odbor majetku a investic Smlouvy majetkoprávní a objednávky Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne jméno, příjmení, titul, datum a místo narození , 

bydliště, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo OP, 

podpis

NERELEVANTNÍ

občan - přenesená působnost, občan - samostatná působnost, 

zaměstnanec, dodavatel,ostatní orgány státní správy

Plnění právní povinnosti, Plnění smlouvy nebo 

jednání o jejím uzavření

správa a údržba majetku, dle z. č. 

131/2000 Sb. a 89/2012 Sb.

RMČ, ZMČ, audit, ostatní odbory ÚMČ Praha 21, školy, 

školky, nájemmníci, příspěvkové organizace a 

zhotovitelé

Ne V/10 Ne Ne

OMI - Odbor majetku a investic Smlouvy o služebnostech Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne jméno, příjmení, titul, datum a místo narození , 

bydliště, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo OP, 

podpis

NERELEVANTNÍ

občan - přenesená působnost, občan - samostatná působnost, 

zaměstnanec, ostatní orgány státní správy, správci infrastruktury a 

inženýrských sítí

Plnění právní povinnosti, Plnění smlouvy nebo 

jednání o jejím uzavření

správa majetku dle zák. č. 131/200 Sb. a 

89/2012 Sb.

RMČ, ZMČ, audit, žadatelé, KN Ne A/5 Ne Ne

OMI - Odbor majetku a investic Smlouvy nájemní Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne jméno, příjmení, titul, datum a místo narození , 

bydliště, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo OP, 

podpis

NERELEVANTNÍ

občan - přenesená působnost, občan - samostatná působnost, 

zaměstnanec, správci infrastruktury a inženýrských sítí

Plnění právní povinnosti, Plnění smlouvy nebo 

jednání o jejím uzavření

správa majetku dle zák. č. 131/2000 Sb. a 

89/2012 Sb.

RMČ, ZMČ, audit, žadatelé Ne S/5 Ne Ne

OMI - Odbor majetku a investic Fakturace Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo 

účtu, podpis

NERELEVANTNÍ občan - přenesená působnost, občan - samostatná působnost, 

zaměstnanec, dodavatel

Plnění právní povinnosti, Plnění smlouvy nebo 

jednání o jejím uzavření

správa majetku dle zák. č. 131/2000 Sb., 

563/1991 Sb.

RMČ, ZMČ, audit, ostatní odbory ÚMČ Praha 21 Ne S/5 Ne Ne

OMI - Odbor majetku a investic Inventury a inventurní soupisy majetku Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne jméno, příjmení, titul, datum a místo narození , 

bydliště, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo OP, 

podpis

NERELEVANTNÍ občan - samostatná působnost, zaměstnanec Plnění právní povinnosti správa majetku dle zák. č. 131/2000 Sb. RMČ, ZMČ, audit, FO ÚMČ Praha 21, MHMP Ne V/5 Ne Ne



OMI - Odbor majetku a investic Činnosti se změnami vlastnických práv 

(KN)

Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne jméno, příjmení, titul, datum a místo narození , 

bydliště, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo OP, 

podpis

NERELEVANTNÍ občan - samostatná působnost, zaměstnanec, ostatní orgány státní 

správy

Plnění právní povinnosti správa majetku dle zák. č. 131/2000 Sb., 

256/2013 Sb. a 89/2012 Sb.

RMČ, ZMČ, audit, ostatní odbory ÚMČ, katastrální 

úřad

Ne V/5 Ne Ne

OMI - Odbor majetku a investic Vyřizování stížností a podnětů občanů Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne jméno, příjmení, titul, bydliště,emailová adresa, 

telefonní číslo, podpis

NERELEVANTNÍ občan - přenesená působnost, občan - samostatná působnost, 

zaměstnanec, ostatní orgány státní správy

Oprávněný zájem správce,  Plnění právní 

povinnosti, Veřejný zájem

89/2012 Sb. RMČ, ostatní odbory ÚMČ Ne V/5 Ne Ne

OMI - Odbor majetku a investic Územně plánovací podklady a 

dokumentace

Přenesená působnost státu (státní správa); Samostatná 

působnost (samospráva)

Ano Ne  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození , 

bydliště, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, 

emailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo OP, 

podpis

NERELEVANTNÍ občan - přenesená působnost, občan - samostatná působnost, 

zaměstnanec, ostatní orgány státní správy

Plnění právní povinnosti,  131/2000 Sb., 183/2006 Sb. RMČ, ZMČ, audit, ostatní odbory ÚMČ, MHMP, KÚR Ne V/10 Ne Ne

Přestupky Přestupková komise Přenesená působnost státu (státní správa) Ano Ano

Titul, jméno, příjmení,  bydliště,korespondenční 

adresa, datová schránka, datum narození, email, 

telefon, občanský průkaz nebo jiný doklad 

totožnosti podpis, rodinný stav, přestupkový 

záznam, příjmy

údaje o zdravotním stavu, podpis Občan - přenesená působnost plnění právní povinnosti Zajištění agendy přestupkového řízení Interní příjemci - členové komise pracovníci  úřadu 

Externí příjemce- členové komise (předseda, tajemník), 

rejstřík trestů

Ne V/5 Ne kontrola nadřízeného orgánu

Přestupky Přestupkové řízení Přenesená působnost státu (státní správa) ANO NE Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, datová 

schránka,místo narození, údaje o opatrovníkovi, 

zástupci, doručovací adresa, e-mail, tel. č. 

podpis, pohlaví

NERELEVANTNÍ Občan - přenesená působnost, teoreticky nezletilý Plnění právní povinnosti vodní zákon, stavební zákon, správní řád, 

zákon o vodovodech a kanalizacích

Externí příjemci - MHMP, MZE, MŽP, soudy NE V/5 Ne kontrola nadřízených orgánů - MHMP, 

MŽP, MZE


