
ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444 
e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz 

*UOOUX003BKTS* 

 
 
Zn. KNDČ-2822/11-2/NON 
 
Vyřizuje : Mgr. E. Appeltauerová 
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Vážená paní starostko,  
 
v návaznosti na Váš dopis ze dne 7. dubna 2011, jímž žádáte Úřad pro ochranu osobních 
údajů (dále jen „Úřad“) o vyjádření k problematice zveřejňování zvukových záznamů ze 
zasedání zastupitelstva na internetu, Vám sděluji následující: 
 
Z  ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů vyplývá, že zasedání zastupitelstva je veřejné. Pořizování obrazových a 
zvukových záznamů je upraveno v § 12 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Úřad není kompetentní k obecně závaznému výkladu občanského zákoníku, a proto se Vaší 
otázkou může zabývat především z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je obecnou právní 
normou upravující oblast ochrany osobních údajů.  
 
Zákon o ochraně osobních údajů se dle § 3 odst. 3 nevztahuje na zpracování osobních údajů, 
které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. Pokud si občan na zasedání 
zastupitelstva pořizuje zvukový záznam, tedy včetně osobních údajů, které jsou během 
zasedání zmíněny, a tento záznam si doma poslechne a osobní údaje v něm obsažené 
vymaže, potom na jeho jednání zákon o ochraně osobních údajů nelze aplikovat. Jsou-li 
potom ze záznamu, který je umístěn na internet či jinak zveřejněn, veškeré osobní údaje 
vymazány, nelze hovořit o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních 
údajů a tento právní předpis se na dané konání nevztahuje. 
 
Jestliže se cítí osoby na záznamu zachycené dotčené ve svých osobnostních právech, 
potom jim nezbývá než svá práva uplatnit u obecného soudu žalobou na ochranu osobnosti.  
 
S pozdravem 
 
 
   
  JUDr. Alena Kučerová 
  náměstkyně sekce dozorových činností 
 

Vážená paní 
Mgr. Petra Urbanová 
starostka 
Nelahozeves 
urbanova@nelahozeves.cz 
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