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Obrazové a zvukové záznamy z jednání zastupitelstva  – sdělení 
 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. září 2011 Vaši žádost      
o stanovisko ve věci pořizování, uchovávání a zveřejňování obrazových a zvukových 
záznamů z jednání zastupitelstev obcí a krajů z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně osobních údajů“). K této věci Vám sdělujeme: 
 
Právní rámec uvedeného problému tvoří kromě zákona o ochraně osobních údajů dále 
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - § 12, příslušná ustanovení zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o hlavním městě Praze“) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - § 8a a zákon č. 499/2004 Sb.,            
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při zohlednění příslušných ustanovení citovaných zákonů Úřad nemá námitek proti přímému 
přenosu z jednání zastupitelstva. Odpovědnost za případné pořízení záznamu z tohoto 
přenosu za účelem jeho šíření by nesla osoba, která by tak činila. 
 
Pokud jde o uchovávání audiovizuálních dokumentů, Úřad považuje za přípustné pořízení 
záznamu jako pomůcky pro pořízení zápisu stanoveného v § 95 zákona o obcích, § 65 
zákona o hlavním městě Praze a § 43 zákona o krajích. Pokud je záznam uchováván, jeho 
archivace jako dokumentu se řídí zákonem o archivnictví, zpřístupňování příslušnými 
ustanoveními zákona o obcích, zákona o hlavním městě Praze a zákona o krajích.  
 
Zveřejňování audiovizuálních záznamů na internetu za účelem následného informování 
veřejnosti považuje Úřad za nepřípustné. Za nereálné považuje Úřad zveřejňování 
audiovizuálních dokumentů v anonymizované podobě. Na rozdíl od textové informace, 
kterou lze anonymizovat při jejím parafrázování, audiovizuální dokument by musel být 
anonymizován v obrazové i zvukové složce, což by značně snižovalo jeho informační 
hodnotu. 
 

Vážený pan 
Ing. Martin Trnka 
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 



Poskytnutí informace o pořizování záznamu nebo uskutečňování přímého přenosu před 
zahájením jednání považuje Úřad v každém případě za nezbytné. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Zdeněk Koudelka    
   ředitel odboru pro styk s veřejností 
 
 


