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Praha 15. února 2019 
 
  
Záznam jednání zastupitelstva 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. února 2019 Váši žádost 
zn. 8715-19/POOU-kui/1306-2019 týkající se pořizování obrazových a zvukových záznamů 
z jednání zastupitelstva. K této věci Vám sděluji: 
 
Při pořizování záznamu, ať je pořizován obcí za účelem následného informování občanů nebo 
zastupitelem či jinou přítomnou osobou, platí, že jestliže jde na jednání zastupitelstva o 
veřejné vystoupení v záležitostech veřejného zájmu, bez ohledu na to, zda jde o vystoupení 
zastupitele či občana z řad veřejnosti, lze takový záznam i bez souhlasu této osoby pořídit a 
pro informování veřejnosti na internetových stránkách zveřejnit. Tento postup je v souladu   
s § 88 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který stanoví, že svolení není třeba 
ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam 
pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně 
vystoupí v záležitosti veřejného zájmu. 
 
Jde-li naopak o projednávání bodu programu nebo jiného vystoupení týkajícího se 
soukromých záležitostí občana, ať přítomného či nepřítomného, zejména jestliže se týká jeho 
zdravotního stavu nebo sociální situace, je třeba pro zveřejnění záznamu na internetu tyto 
pasáže vypustit nebo anonymizovat. Zveřejnění, případně i pořízení záznamu, by v takovém 
případě mohlo být v rozporu s § 86 občanského zákoníku: Nikdo nesmí zasáhnout do 
soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit 
jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo 
obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí 
osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou 
chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy. 
 
Porušení citovaných ustanovení občanského zákoníku může být předmětem občanskoprávní 
žaloby na ochranu osobnosti. 
 
 

Vážená paní 
Mgr. Iva Kumhálová 
pověřenec pro ochranu osobních údajů 
město Svitavy 
IDDS: 6jrbphg 
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Nejde tedy pouze o anonymizování osobních údajů třetích osob, které se jednání nezúčastní, 
ale i přítomných osob, pokud vystoupí se svojí soukromou záležitostí. Odpovědnost za 
sdělení informací o jiné osobě v přímém přenosu ze zasedání zastupitelstva nese každý 
diskutující v rovině občanskoprávní. Má-li být v přímém přenosu na internetu projednávána 
záležitost týkající se soukromých záležitostí občana, je vhodné připravit podklady tak, aby při 
projednávání nemuselo být uváděno jméno nebo jiné údaje tohoto občana identifikující. 
Jsou-li takové osobní údaje obsaženy v usnesení, je vhodné návrh na obrazovce kamerou 
nesnímat. 
 
Názor  Ministerstva vnitra k této problematice je zveřejněn na stránkách ministerstva  
www.mvcr/gdpr/clanek/modelove-situace.aspx  v dokumentu  
 
Činnosti spojené s jednáním obecních zastupitelstev / rad měst - uveřejňování materiálů 
před jednáním / po jednání zastupitelstva / rady, kde se uvádí: 
  
„V průběhu samotného zasedání zastupitelstva (které je veřejné) je možné prezentovat veškeré 
informace (včetně nezbytného rozsahu osobních údajů), obsah jednání zastupitelstva může být 
zveřejňován i způsoby umožňujícími dálkový přístup (online streamování, zveřejněné zvukové 
záznamy, zveřejňování dokumentů určených k projednání v zastupitelstvu apod.).  
 
- V rámci dobrovolně zveřejňovaných dokumentů by však měly být anonymizovány osobní údaje osob, 
o jejichž právech a povinnostech zastupitelstvo rozhoduje, krom údajů týkajících se veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotace (viz dále) a nebo rozhodnutí týkajících se nakládání s majetkem obce. 
Výjimku tvoří i jiné situace, kdy existuje veřejný zájem na zveřejnění osobních údajů (např. u výsledků 
výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).“  
 
Ať  je záznam pořizován z rozhodnutí zastupitelstva či individuálně zastupitelem či jinou osobou, měli 
by být přítomní v souladu se zásadou transparentnosti o  pořizování záznamu informováni předtím 
než je pořizování záznamu zahájeno. Avšak vzhledem k tomu, že prosté pořízení a použití záznamu 
nelze posuzovat jako zpracování osobních údajů ve věcné působnosti obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů  (GDPR) podle článku  2 odst. 1, nejde o porušení informační povinnosti správce 
osobních údajů podle článku 13 a 14 GDPR. 
 
Je-li záznam zveřejňován v souladu s uvedenými zásadami, není důvod s navrhovanou dobou 
zveřejnění po dobu funkčního období zastupitelstva nesouhlasit. 
 
Zajištěním realizace videozáznamů subjektem vybaveným zpravodajskou licencí nelze případný 
nepřiměřený zásah do soukromí zhojit. I pro zpravodajskou licenci totiž podle § 89 občanského 
zákoníku platí, že zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka pořídit nebo použít 
přiměřeným způsobem a podle § 90, že zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití 
jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit 
nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka. 
 
S pozdravem   
 
 

 
       Mgr. Ladislav Hejlík 

           vedoucí oddělení konzultací 
                                                                                              (podepsáno elektronicky) 

http://www.mvcr/gdpr/clanek/modelove-situace.aspx
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