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KT_014 

Název zpracování Volby a místní referendum – vedení stálého seznamu voličů a dodatku stálého 
seznamu voličů 

Správce osobních údajů ÚMČ Brno-Bohunice 

Zákonná norma opravňující ke zpracování 
osobních údajů 

podle zákonů č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění 
pozdějších předpisů, č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo referendum na základě zvláštních 
zákonů 

Kategorie subjektů údajů • občané ČR s trvalým pobytem v MČ Brno-Bohunice starší 18 let 

• občan jiného státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv, přihlášený k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice 
starší 18 let 

Kategorie příjemců osobních údajů • Ministerstvo zahraničních věcí ČR (sdělení o vyškrtnutí občana ze stálého 
seznamu voličů na základě oznámení Ministerstva vnitra z důvodu svého 
zápisu do zvláštního seznamu voličů) 

• Policie České republiky (sdělení o zápisu do dodatku stálého seznamu voličů) 

• Soud, je-li podána žaloba na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo 
na neplatnost volby kandidáta anebo na neplatnost výsledku místního 
referenda nebo referenda 

Doba uchování osobních údajů seznam voličů v elektronické podobě je na základě zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí veden trvale v aktuálním stavu; doba uchování seznamu 
voličů v listinné podobě je stanovena příslušnými legislativními předpisy a 
Spisovým a skartačním plánem ÚMČ Brno-Bohunice, zpracovaným na základě 
zákona o archivnictví a spisové službě, a to 5 let (S/5) 

Zdroje osobních údajů • ISZR – informační systém základních registrů, občané s trvalým pobytem v 
MČ Brno-Bohunice starší 18 let,  

• občan jiného státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva 
a kteří požádali o zápis so dodatku stálého seznamu voličů 

• speciální zařízení  

Zpracovatelé osobních údajů • Okrskové volební komise 

• Osoby provádějící roznos hlasovacích lístků 

• Pracovníci speciálních zařízení 

Způsob zpracování osobních údajů • Elektronicky 

• Analogově 

Uložení dat a dokumentů, místo Elektronická forma v informačním systému GIS Brno a E-spis, v PC – lokální a 
síťové disky 
analogová forma v místnostech KT, ve spisovně úřadu, ve volebních místnosti 
ve dnech voleb 

Osobní údaje (rozsah) 
Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování osobních 

údajů 
Správce Zpracovatel 

• Jméno 

• Příjmení 

• Adresa trvalého 
pobytu 

Splnění právní 
povinnosti 

Vedení stálého seznamu 
voličů a dodatku stálého 

seznamu voličů 

Ano • Okrskové volební 
komise 

• Osoby provádějící 
roznos hlasovacích 
lístků 

 



 

• Datum narození 

• Státní občanství 

•  Omezení 
svéprávnosti k 
výkonu volebního 
práva 

• Žádost o přenosnou 
volební schránku 

• Zapsán do seznamu 
voličů pro příslušný 
typ voleb jiným 
obecním úřadem 

Zapsán do zvláštního 
seznamu voličů 

vedeného 
zastupitelským 

úřadem 

Splnění právní 
povinnosti 

Vedení stálého seznamu 
voličů a dodatku stálého 

seznamu voličů 

Ano • Okrskové volební 
komise 

 

Zvláštní kategorie osobních údajů (rozsah) 

• Osobní údaj Právní důvod Účel zpracování osobních 
údajů 

Správce • Zpracovatel 

 
 
 

   •  

V Brně dne:  24.05.2018 

 

 


