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Vážená paní magistro,
k Vašemu podání obdrženému dne 29. března 2013 Vám sdělujeme:
Pokud jde o pořizování zvukových či video záznamů z veřejného jednání zastupitelstva, není
v současné době tato problematika právním řádem dostatečně přímo upravena. Tuto
problematiku neupravuje např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ani
neexistuje speciální zákon, který by tuto problematiku přímo upravoval.
U otázky, zdali je občanské sdružení oprávněno pořídit audio či video nahrávku z veřejného
zasedání zastupitelstva, je nutné vzít v úvahu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, dle kterého obrazové a zvukové záznamy týkající se
fyzické osoby lze pořídit nebo použít pouze s jejím svolením. V této souvislosti je nutné
zmínit, že výstup na veřejném zasedání zastupitelstva nepožívá takové ochrany, jako např.
osobní projev v soukromí atd. Nicméně, není i tak vyloučeno, aby se dotčená osoba
domáhala ochrany osobnosti soudní cestou, pokud jí vadí, že je během jejího vystoupení
nahrávána nebo, že je záznam dále zveřejňován.
Pokud jsou v záznamu obsaženy osobní údaje a tyto záznamy jsou systematicky
zveřejňovány občanským sdružením, přistupuje do problematiky zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, který upravuje
zpracování osobních údajů. V případě, kdy jsou pořízené záznamy občanským sdružením
zveřejňovány na internetových stránkách, lze takové občanské sdružení postavit do role
správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Ke zpracování osobních údajů je
nutný tzv. právní titul, který je obsažen v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. V tomto případě
by byl příslušný právní titul pouze souhlas subjektů údajů, tedy přítomných občanů. Lze tak
doporučit v první fázi pokusit se domluvit s občanským sdružením, aby určitým způsobem
anonymizovalo záznam, který umísťuje na internetové stránky, a to způsobem, aby ze
záznamu nebyly zřejmé osobní údaje občanů, kteří se veřejného zasedání účastní, nebo je
o nich hovořeno. Zveřejněny by tak mohly být např. rozpravy zastupitelů, kteří plní veřejnou
funkci.
S pozdravem
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