
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
ID datové schránky: qkbaa2n

V Praze dne 17. února 2012 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

obracíme  se  na  Vás  jako  nevládní  nezisková  organizace  prosazující  již  od  roku  1999  principy 
transparentní samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů a korupce 
a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně spolupráce na přípravách 
změn legislativy, a v neposlední řadě sdílení protikorupčního know-how v rámci komunikační sítě  
organizací a jednotlivců, kteří se zmíněným tématům věnují na lokální úrovni. V rámci našich aktivit  
také  poskytujeme  veřejnosti  bezplatné  právní  protikorupční  poradenství  a  od  ledna  2011 
provozujeme protikorupční linku 199. V rámci naší činnosti se v poslední době setkáváme z mnoha  
stran a na více úrovních s problematikou postoje ÚOOÚ k problematice zveřejňování zvukových a  
obrazových záznamů ze zasedání zastupitelstev územně-samosprávných celků.  Pozitivně vnímáme 
fakt, že ÚOOÚ v poslední době dává najevo, že vnímá tuto otázku jako problematickou a považuje za  
potřebné ji systémově řešit.

V této souvislosti Vás žádáme o poskytnutí všech:
1) rozhodnutí ÚOOÚ (prvostupňových, o podaném rozkladu);
2) kontrolních protokolů;
3) opatření k nápravě, které ÚOOÚ uložil ve smyslu § 40 zákona o ochraně osobních údajů;
4) sdělení;
5) dalších vyjádření či jinak nazvaných písemností vydaných na vznesený dotaz;
6) tiskových zpráv;
7) legislativní připomínky nebo iniciativy,
které vznikly v rámci činnosti ÚOOÚ od 1. 1. 2010 a které se jakkoli týkají problematiky zveřejňování  
zvukových a obrazových záznamů ze zasedání zastupitelstev územně-samosprávných celků, včetně 
rozhodnutí  o  přestupku  dle  zákona  o  ochranně  osobních  údajů  vydaných  v této  souvislosti.   V 
případě,  že požadované dokumenty vznikly  na základě vnějšího podnětu nebo dotazu,  žádáme o 
jejich zaslání včetně příslušného podnětu/dotazu.

Rovněž Vás žádáme o:
8) všechny  tzv.  Názory  Úřadu,  které  k  tomuto  tématu  ÚOOÚ  zveřejnil  za  celou  dobu  své 
existence,
9) všechna rozhodnutí soudu (i nepravomocné), vydané v řízení, ve kterém bylo správní žalobou 
napadeno rozhodnutí  ÚOOÚ jakkoli  se  týkají  problematiky  zveřejňování  zvukových  a  obrazových  
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záznamů ze zasedání zastupitelstev územně-samosprávných celků, popřípadě ve kterém byla žalobou 
napadena nečinnost ÚOOÚ v dané věci. Tyto rozhodnutí žádáme za celou dobu existence ÚOOÚ.

Zmíněné dokumenty žádáme nezávisle na tom, zda se vyjadřují ke zveřejňování záznamů ze strany 
veřejnosti  nebo  orgánů  samospráv  samotných,  a  nezávisle  na  tom,  jestli  se  týkají  zveřejnění 
formou přímého přenosu, nebo ze záznamu. Na zaslání všech výše zmíněných informací trváme bez 
ohledu na jejich případné předchozí zveřejnění.

Uvedené informace zašlete, prosíme, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této 
žádosti na adresu naší kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13/232, 160 00 Praha 6.  Je-li to možné, 
žádáme o přednostně poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., 
ID datové schránky: ntauv78, popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz. 

Za poskytnutí informací předem děkujeme.

                                                      

            Oživení, o.s.
            Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení
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