
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ

Název evidence / účel
Kategorie subjektů 

údajů

Plánovaná doba 

uchování osobních 

údajů

Kategorie 

zpracovávaných 

osobních údajů 

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

Předávání třetím 

stranám

Předávání do 

zahraničí

Výkon agendy ověřování listin a 

podpisů
žadatelé 10 let po uzavření

jméno a příjmení,

datum narození,

trvalé bydliště,

číslo občanského nebo 

jiného vhodného 

dokladu,

podpis

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

uchovávání ověřovací knihy v 

uzamčené skříni a 

uzamykatelném  prostoru

Přestupky (evidence obyvatel) účastníci řízení 5 let

jméno a příjmení, 

trvalé bydliště,

datum narození,

údaje o spáchaném 

přestupku,

údaje o uloženém trestu 

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům

orgány veř. moci na 

vyžádání, účastník 

řízení

Přihlašování k trvalému pobytu základní registr

75 let po úmrtí občana 

nebo po prohlášení 

osoby za mrtvou v 

elektronické podobě,                    

50 let v listinné podobě         

jméno a příjmení, 

rodné číslo, 

datum narození ,

informace o trvalém 

pobytu 

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům

OVM - soudy, 

Policie ČR, exekutor

Evidence vydaných občanských 

průkazů 

držitelé občanského 

průkazu

20 let od vydání 

občanského průkazu

jméno a příjmení, 

rodné číslo, 

datum narození, 

místo narození,

pohlaví,

informace o trvalém 

pobytu, 

číslo občanského 

průkazu, 

rodinný stav

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům

OVM - soudy, 

Policie ČR, exekutor



Evidence vydaných cestovních 

dokladů 
držitelé cestovního pasu

15 let po skončení 

platnosti

jméno a příjmení, 

rodné číslo, 

datum narození, 

místo narození,

pohlaví,

informace o trvalém 

pobytu, 

číslo cestovního pasu

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům

OVM - soudy, 

Policie ČR, exekutor

Evidence přestupků (správní řízení 

evidence obyvatel)
účastníci řízení 5 let

jméno a příjmení, 

trvalý pobyt,

dat. narození

údaje o spáchaném 

přestupku,

údaje o uloženém trestu 

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům

orgány veřejné 

moci na vyžádání, 

účastníci řízení 

Vedení správního řízení na úseku 

evidence obyvatel a osobních 

dokladů 

účastníci řízení 5 let

jméno a příjmení, 

datum narození, 

trvalé bydliště, 

kontaktní údaje včetně 

DS

zapojení pověřence pro 

ochranu osobních údajů, 

přijetí směrnice o ochraně 

osobních údajů, omezení 

přístupu k osobním údajům 

na nezbytný rozsah, 

pravidelné zálohování, řízení 

přístupu k IT prostředkům

případné kontrolní 

orgány a orgány 

veřejné moci


