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Stanovisko k archivaci a zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva 
 
K Vašemu č. j. 8714-19/POOU-kui/1304-2019 
 

Ministerstvo vnitra bylo požádáno o stanovisko k podmínkám archivace  
a zpřístupňování videozáznamů z jednání zastupitelstva města v souladu s pravidly 
ochrany osobních údajů. V rámci dotazu již byl předestřen návrh konkrétních 
opatření, navržený na pozadí stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů  
č. 2/2013 „Pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva“. 

Ministerstvo vnitra považuje uvedené stanovisko za nadále aplikovatelné  
a s drobnými výhradami se v zásadě ztotožňuje i s návrhy tazatele. V podrobnostech 
uvádíme následující: 

Předpokládáme, že nejprve je pořízen záznam z jednání zastupitelstva,  
a teprve následně je upraven pro potřeby archivace a dalšího zpřístupnění. Proto 
stran záznamu návrhů usnesení nepovažujeme za vhodné anonymizovat již samotný 
návrh, pro rozpor s účelem jednání a zasedání. Nepovažujeme za nutné ani vyloučit 
snímání obrazovky s jednotlivými návrhy, kdy by jen pro ochranu několika údajů 
nebyly paušálně zaznamenávány žádné návrhy, čímž by byla významně oslabena 
informační hodnota záznamu.  Za postačující lze považovat následné (ex post) 
rozostření či jinou formu znečitelnění jen té omezené části (plochy) záznamu, kde 
jsou uváděny osobní údaje osob, u nichž nepřevažuje veřejný zájem na informování 
veřejnosti a kontrole jednání orgánů obce (např. pokud by šlo o přidělení sociálního 
bytu apod.; pokud by ale šlo např. o prodej obecního pozemku zastupiteli obce či jiné 
osobě veřejného zájmu, opět není anonymizace nezbytná).  

Širší rozsah anonymizace samozřejmě vyloučen není, zveřejňování  
a archivace je dobrou vůlí města a kompletní zápis z jednání bez anonymizace je  
i tak přístupný občanům města k nahlédnutí, na druhé straně by tím mohlo docházet 
k nepřiměřenému oslabení výpovědní hodnoty záznamu pro veřejnost, v rozporu 
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s původním záměrem obce usnadnit občanům účast na správě věcí veřejných, 
veřejné kontrole a informování o činnosti obce. 

V případě vystoupení zastupitelů, úředních osob a dalších osob podílejících se 
na působnosti obce či aktivitách veřejného zájmu, zejména pokud jejich vystoupení 
souvisejí s veřejnou činností, nevidíme v zásadě žádné důvody k anonymizaci. 
V případě úředních osob účastnících se jednání zastupitelstva pak není rozhodné, 
zda tak činí v rámci pracovní doby či mimo ni, pokud jejich přítomnost souvisí s jejich 
úřední činností. Konečně i kdyby byly přítomny zasedání čistě z osobního zájmu, 
nevidíme přesto žádný důležitý důvod k anonymizaci. 

V případě pasivně se účastnících osob není nezbytné trvale zaznamenávat 
jednotlivé přítomné osoby (i z praktických důvodů – namísto aktivně vystupujících 
osob), ilustrační záběr publika však opět není nepřiměřeným zásahem do práv 
přítomných osob, jde-li o veřejné jednání o věcech veřejného zájmu, nikoliv  
o soukromé setkání, kde lze očekávat i požadovat vyšší míru ochranu soukromí. 
Právě uvedené tím spíše platí u osob aktivně vystupujících, které o své vůli vstupují 
na veřejné fórum a vědomě na sebe soustřeďují legitimní pozornost. 

Stran osobních údajů třetích osob je na místě vážit poměr mezi zájmem na 
informování veřejnosti a veřejné kontrole jednání orgánů obce na straně jedné,  
a zájem na ochraně soukromí třetích osob na straně druhé. Jde-li o údaje z prvně 
uvedeného úhlu pohledu spíše irelevantní, nebo informování není nezbytné anebo 
zjevně převažuje zájem na ochraně soukromí, resp. osobních údajů (zejména jde-li  
o citlivé osobní údaje anebo o věci, které s programem jednání zastupitelstva nijak 
nesouvisejí), je už vhodnější anonymizace či pseudonymizace. 

Doba uchovávání záznamů by měla být stanovena tak, aby mohl být naplněn 
účel zpracování. Pokud je účelem zpřístupnění záznamů informování veřejnosti  
a dále umožnění veřejné kontroly, jeví se jako smysluplné zpřístupnění záznamů na 
dobu přesahující volební období (tedy i na více než 4 roky), má-li být umožněna 
zpětná kontrola celého průběhu předcházejícího volebního období. I poté však 
považujeme za odůvodněné, pokud nejstarší záznamy budou nadále archivovány po 
přiměřenou delší dobu, ať už z důvodů praktických (některé záměry se projednávají  
a vyvíjejí i po několik volebních období) nebo historických, byť zde už v odlišném 
režimu. Tím spíše, pokud je záznam již částečně anonymizován tam, kde nebyl dán 
důvod zveřejnění osobních údajů od počátku. 

K informování o pořizování videozáznamu doplňujeme, že stačí jedna z forem 
uvědomení přítomných, tedy buď označení místnosti s poučením, nebo ústní 
informování před zahájením zasedání (není nezbytné oboje), na druhé straně 
informace by měla zahrnovat i poučení dle čl. 13 odst. 1 písm. a), b), c) GDPR, příp.  
i dle čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR, tedy je vhodné uvést účel zpracování a titul pro ně 
(informační povinnost obce vůči veřejnosti a výkon samostatné působnosti), kontakt 
na pověřence a pravděpodobnou dobu zpracování, použití či uchovávání záznamu 
(kdy totožnost správce, tedy města, je zřejmá). Není nezbytné, aby bylo pořizování 
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záznamů pojednáno i v jednacím řádu zastupitelstva, není to ale ani vyloučeno 
(jednací řád však má především organizační charakter, jeho účelem není např. 
poučovat subjekty osobních údajů o jejich právech). 

Anonymizace zúčastněných osob tedy není v obecném měřítku v zásadě 
nezbytná (s výše uvedenými specifiky stran zaměření se spíše na osoby aktivně 
vystupující a veřejně činné); anonymizace osobních údajů třetích osob v konkrétních 
odůvodněných případech pak může být nejen zvuková, ale i obrazová (lze si 
představit i citlivé osobní údaje na transparentu drženém účastníkem zasedání).  

Jde-li o nastavení kamer, lze odkázat na výše zmíněné úvahy, kdy vyloučení 
snímání obrazovky s návrhy usnesení (tím spíše, je-li v dílčích a zřejmě spíše 
výjimečných případech možná následná dílčí anonymizace) už považujeme za 
nepřiměřené, resp. nikoliv nezbytné, a už vůbec ne za nutné. 

K závěrečné úvaze o možnosti pověřit pořizováním, zpracováním, archivací  
a zpřístupňováním záznamů externí subjekt upozorňujeme, že správcem osobních 
údajů (který určuje účely a prostředky zpracování) bude i nadále obec, ať už bude 
status externí organizace jakýkoliv. Externí zpracovatel by stále jednal na základě 
zadání a požadavků objednatele, ten by zůstal i nadále odpovědný za zpracování 
v plném rozsahu, a externista by ani nejednal v rámci zpravodajské licence v pravém 
slova smyslu. Pověřením jiného subjektu nemůže ani dojít k rozšíření práv či zúžení 
povinností města, resp. správce, i kdyby takový subjekt byl jinak oprávněn 
zpracovávat osobní údaje v jiném režimu (k němuž ovšem dochází už za jiných 
okolností a nikoliv na pokyn zvenčí). Nastíněný postup v každém případě rozhodně 
nedoporučujeme, i s ohledem na riziko nedostatečných záruk ochrany osobních 
údajů v případě svěření věci subjektu stojícímu mimo obec.  
 
 
 
 

Mgr. Radek Šubrt 
zástupce ředitele 

 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Jan Potměšil 
tel. č.: 974 832 518 
e-mail: jan.potmesil@mvcr.cz 
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