
Policejní prezidium ČR 
P. O. Box 62/K-SOU 
Strojnická 27 
170 89 Praha 7 
 
 

Žádost o opravu / výmaz osobních údaj ů zpracovávaných  
v Schengenském informa čním systému (SIS)  

 
V souladu s čl. 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 a čl. 58 
rozhodnutí Rady 2007/533/SV a na základě § 83 a 84 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, žádám tímto o opravu / výmaz mých osobních údajů zpracovávaných  
v Schengenském informačním systému (SIS). 
 
1. Osobní údaje žadatele 1

 

Jméno 
 

 

Příjmení 
 

 

Adresa trvalého pobytu  

Adresa pro doručování2 

 
 

Datum narození 
 

 

 
 
2. Upřesnění žádosti 
 
a. Žádám o 3: 
 

Provedení opravy fakticky chybných osobních údajů4 
 
Provedení výmazu právně chybných osobních údajů5

 
 
 

b. Osobní údaje, kterých se má oprava / výmaz týkat : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                           
1
 Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných v SIS, případného 

provedení opravy či výmazu údajů a za účelem zaslání odpovědi. Údaje proto vyplňujte čitelně, hůlkovým 
písmem. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu, než k výše uvedenému. 
2
 V případě, že se liší od adresy trvalého pobytu 

3
 Odpovídající variantu označte křížkem. 

4
 Tj. písařské chyby, gramatické chyby, chyby v datech apod. Současně uveďte i správné znění osobní údajů. 

5
 Tj. údajů, jejichž zpracování v SIS není důvodné (postrádá právní základ). 



 
 
c. Případné další informace související s žádostí 6: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Datum a podpis 
 
 
 
……………………………….       ……………………………. 
 
datum           podpis žadatele 
 
 
Poučení: 
V souladu s § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je nutno tuto žádost 
podat písemně, tedy zaslat na adresu Policejní prezidium ČR, P. O. Box 62/K-SOU, 
Strojnická 27, 170 89 Praha 7, popř. podat osobně na jakékoli podatelně Policie ČR.  
Do 60 dní od doručení Vaší žádosti máte právo obdržet buď požadovanou informaci, 
nebo sdělení, proč Vaší žádosti nelze vyhovět. 
Policejní prezidium ČR postupuje při vyřizování Vaší žádosti podle části IV zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, tj. vyřizuje podání splňující požadavky § 37 tohoto zákona, 
sdělení vydávává v českém jazyce a doručuje je zásilkou do vlastních rukou. V případě, 
že poskytnuté informace nebudou dle Vašeho názoru správné či kompletní, nebo 
neobdržíte žádnou odpověď, můžete se na základě čl. 43 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1987/2006 a čl. 59 rozhodnutí Rady 2007/533/SV a § 29 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, obrátit 
s žádostí o prověření (stížností) na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, fax: +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz, 
web: www.uoou.cz. 
 
 

                                                           
6
 Jedná se o nepovinné údaje, jejichž poskytnutí může napomoci při vyřízení Vaší žádosti. Např. proč  

se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v SIS či kdy, za jakých okolností a kým mělo dojít 
k jejich shromáždění, z jakého důvodu považujete údaje za chybné, resp. jejich zpracování za nezákonné  
(v rozporu s povinnostmi vyjádřenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006   
a rozhodnutí Rady 2007/533/SV, resp. v zákoně o ochraně osobních údajů a ve zvláštních právních předpisech, 
zejména v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii ČR). 
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