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Vážená paní primátorko,
v návaznosti na Váš dotaz ze dne 16. srpna 2011, jímž žádáte o vyjádření Úřadu pro
ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) k možnému uchovávání videozáznamů
pořizovaných při jednání zastupitelstva města, Vám sděluji následující:
Pořizování záznamu jednání zastupitelstva města kamerovým systémem, jehož účelem je
zaznamenávání projevů identifikovaných, příp. identifikovatelných osob a jeho následné
přehrávání, je zpracováním osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Subjekt, který se rozhodne pořizovat záznam (obec, občanské sdružení), tj. subjekt, který
stanoví účel a prostředky zpracování osobních údajů a zpracování provádí, se stává
správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů. Dopadají
na něj proto všechna práva a povinnosti, které mu z tohoto zákona plynou, zejména se jedná
o povinnosti dle § 5, § 11 a § 16.
Správce může dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje
obecně pouze se souhlasem subjektu údajů, tj. se souhlasem těch zastupitelů, kteří se na
jednání účastní a jejichž osobní údaje jsou takto zpracovány. Z ustanovení § 93 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že
zasedání zastupitelstva je veřejné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je tedy třeba
získat i od přítomné veřejnosti. Zde je rovněž nezbytné upozornit, že možnost účasti osob na
jednání zastupitelstva obce nelze podmiňovat udělením souhlasu se zpracováním osobních
údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem, protože takový souhlas by
nesplňoval jednu z podstatných náležitostí vyžadovaných platnou právní úpravou, neboť by
nebyl poskytnut svobodně. Jelikož v praxi může být obtížné získat souhlasy od všech osob,
které se jednání zastupitelstva účastní, jeví se jako vhodné nastavit kamerový systém tak,
aby část vyhrazená pro veřejnost nebyla monitorována.
Při monitorování zasedání zastupitelstva města kamerovým systémem by bylo možné
uvažovat o aplikaci výjimky z povinnosti zpracovávat osobní údaje se souhlasem subjektů
údajů dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, pokud by takové zpracování
bylo nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné
dotčené osoby. Dané zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem
subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Zde je však nutné důsledně
zvážit, zda je zpracování osobních údajů v tomto rozsahu a tímto způsobem skutečně
nezbytné, tj. zda je využití kamerového systému zároveň vhodným a nezbytně nutným
prostředkem k dosažení stanoveného účelu a zda je zásah do soukromí osob přiměřený (tzv.
test proporcionality).

V kontextu Vašeho dotazu je nutné upozornit rovněž na to, že správce osobních údajů je
dále dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů povinen uchovávat osobní
údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Pokud je videozáznam
pořizován za účelem pořízení zápisu z jednání zastupitelstva obce, pak by doba jeho
uchování neměla přesáhnout dobu 10 dnů, což je zákonná lhůta pro pořízení zápisu. Je-li
záznam pořizován za jiným správcem stanoveným účelem, pak musí být doba uchování
stanovena jako doba, která je k naplnění stanoveného účelu nezbytná. Na správce osobních
údajů i v tomto případě pochopitelně dopadají všechny další povinnosti zákonem o ochraně
osobních údajů stanoveny, zejména se jedná o povinnosti dle § 5 odst. 1, § 11, § 13 a § 16
uvedeného právního předpisu.
Na závěr je rovněž nutno zmínit to, že nahlížet do zápisů ze zastupitelstva obce mají dle
§ 16 a 17 zákona o obcích pouze občané, kteří dosáhli věku 18 let, fyzické osoby, které
dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a fyzické osoby, které dosáhly věku
18 let, jsou cizími státními občany a jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li tak
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Kamerový
záznam pořízený na jednání zastupitelstva obce, který mj. obsahuje všechny informace
uvedené v zápisu, je proto dle názoru Úřadu možné v nezkrácené (neanonymizované)
podobě zpřístupnit (přehrávat) pouze výše uvedeným osobám.
S pozdravem

RNDr. Igor Němec
předseda

