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Zn. REG-3428/09-13

ROZHODNUTÍ
Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 2 odst. 2 a § 17 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, rozhodl dne 24. ledna 2012
takto:
Řízení ve věci zpracování osobních údajů oznámeného Městem Dolní Kounice, se
sídlem Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice, IČ: 00281701, dle § 16
odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. dne 17. října 2011, doplněného dne 25. listopadu
2011, a dále doplněného v průběhu tohoto správního řízení, dle kterého má účastník
řízení v úmyslu zpracovávat osobní údaje:
- svých zastupitelů, zaměstnanců a třetích osob, přítomných na jednání
zastupitelstva obce, a to bez jejich souhlasu,
- za účelem pořízení zápisu z jednání zastupitelstva obce a jeho kontroly,
- získané přímo od subjektů údajů prostřednictvím audiozáznamu z jednání
zastupitelstva obce,
- u kterých nebudou jiní příjemci než účastník řízení,
- u kterých se nepředpokládá přenos do jiných států,
- u nichž budou opatření podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. provedena zámky,
mřížemi, elektronickým zabezpečením a bezpečnostní směrnicí,
- bez propojení na jiné správce nebo zpracovatele,
a dále má v úmyslu:
- uchovávat pořízený audiozáznam po dobu nejdéle 10 dnů,
- informační povinnost podle § 11 odst. 1 a odst. 5 splnit informováním
zastupitelů, zaměstnanců a třetích osob, přítomných na jednání zastupitelstva
obce, a informační tabulkou u jednací místnosti,
se podle § 17 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
zastavuje,
neboť bylo zjištěno, že účastník řízení oznámeným zpracováním neporušuje
podmínky stanovené zákonem č. 101/2000 Sb.
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Odůvodnění
Dne 17. října 2011 bylo Úřadu pro ochranu osobních údajů doručeno oznámení
účastníka řízení o zpracování osobních údajů. V oznámení účastník řízení sdělil
v souladu s § 16 zákona č. 101/2000 Sb. svůj záměr provádět zpracování osobních
údajů svých zastupitelů, zaměstnanců a třetích osob, přítomných na jednání
zastupitelstva obce, a to bez jejich souhlasu, za účelem pořízení zápisu z jednání
zastupitelstva obce a jeho kontroly, získané přímo od subjektů údajů prostřednictvím
audiozáznamu z jednání zastupitelstva obce, z něhož bude záznam uchováván po
dobu 4 let. V oznámení neuvedl, jak splní informační povinnost vůči dotčeným
subjektům údajů, dále uvedl, že opatření podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. budou
realizována zámky, mřížemi, elektronickým zabezpečením a bezpečnostní směrnicí,
a dále že nebudou jiní příjemci osobních údajů a nebude docházet k předání
osobních údajů do jiných států.
Na základě tohoto oznámení byla účastníkovi řízení dle § 16 odst. 4
zákona č. 101/2000 Sb. zaslána výzva ze dne 2. listopadu 2011 k doplnění
podaného oznámení, ve které byl vyzván ke sdělení dalších informací nutných
k posouzení registračního oznámení.
Na tuto výzvu reagoval účastník řízení doplněním oznámení ze dne 23. listopadu
2011, ve kterém uvedl, že doba uchování záznamu vyplývá z požadavku zastupitelů
města ze dne 21. září 2011.
Na základě shora uvedených skutečností o oznámeném zpracování osobních údajů
vznikla důvodná obava, že by při zpracování osobních údajů mohlo dojít k porušení
zákona č. 101/2000 Sb. Správní orgán proto dle § 17 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.
zahájil ve věci správní řízení oznámením, které bylo účastníku řízení, Městu Dolní
Kounice, doručeno dne 16. prosince 2011, a současně ve věci nařídil ústní jednání.
Důvodem pro zahájení správního řízení byla skutečnost, že oznámené údaje vedly
správní orgán k obavě z porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a e)
zákona č. 101/2000 Sb.
Na ústním jednání dne 5. ledna 2012 doplnil účastník řízení oznámení tak, že doba
uchování audiozáznamu bude maximálně 10 dnů, tj. do doby zpracování zápisu
z jednání zastupitelstva obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Účastník řízení doplnil oznámení také dopisem ze dne 18. ledna 2012, ve kterém
upřesnil způsob informování dotčených subjektů údajů o zpracování jejich osobních
údajů tak, že členové zastupitelstva města, zaměstnanci města a všichni, kteří se
zasedání zastupitelstva zúčastní, budou o pořizování audiozáznamu informováni při
zahájení schůze starostou města nebo zastupitelem, který dotčené zasedání
zastupitelstva řídí, a na vstupních dveřích jednací místnosti bude umístěna
informační tabulka, kde bude uvedeno, že ze zasedání zastupitelstva je z důvodu
vyhotovení zápisu pořizován audiozáznam, že správcem osobních údajů je Město
Dolní Kounice a že bližší informace podá sekretariát Městského úřadu Dolní
Kounice.
Podle § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. je ten, kdo hodlá jako správce
zpracovávat osobní údaje s výjimkou zpracování uvedených v § 18 zákona
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č. 101/2000 Sb., povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu pro ochranu
osobních údajů před zpracováním osobních údajů. Podle § 17 odst. 1 zákona
č. 101/2000 Sb. vznikne-li z oznámení důvodná obava, že by při zpracování
osobních údajů mohlo dojít k porušení zákona č. 101/2000 Sb., zahájí Úřad pro
ochranu osobních údajů z vlastního podnětu správní řízení; zjistí-li v tomto řízení, že
oznámeným zpracováním neporušuje správce podmínky stanovené zákonem
č. 101/2000 Sb., řízení na základě § 17 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. zastaví a
provede zápis do registru zpracování. Nejdříve dnem následujícím po provedení
zápisu lze poté zahájit oznámené zpracování osobních údajů.
Účastník řízení má jako správce osobních údajů také povinnost dle § 5 odst. 1
písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je
nezbytná k účelu jejich zpracování. Účastník řízení v doplnění oznámení upravil jím
oznámené zpracování tak, že bude uchovávat pořízené audiozáznamy maximálně
10 dnů, tj. do doby zpracování zápisu z jednání zastupitelstva obce dle zákona
č. 128/2000 Sb. Tato doba uchovávání záznamů je dle názoru správního orgánu
přiměřená k účelu zpracování a konstatuje tedy, že v tomto případě nebude
oznámené zpracování porušovat shora stanovenou zákonnou povinnost.
Účastník řízení má dále dle § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. povinnost
informovat subjekt údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou
být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy.
Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům,
právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21
uvedeného zákona. Z doplnění oznámení účastníka řízení vyplývá, že povinnost dle
§ 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. bude splněna informováním zastupitelů,
zaměstnanců a třetích osob, přítomných na jednání zastupitelstva obce, tj. v rozsahu
a způsobem, který vyhovuje požadavkům zákona č. 101/2000 Sb. Povinnost podle
§ 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. bude pak podle doplnění oznámení splněna
umístěním informační tabulky u jednací místnosti.
K předmětu správního řízení správní orgán dodává, že ačkoliv účastník řízení
oznámeným
zpracováním
neporušuje
podmínky
stanovené
zákonem
č. 101/2000 Sb., není vyloučena aplikaci jiných právních předpisů, zabývajících se
ochranou soukromí fyzických osob (jako například čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod, garantující právo na respektování rodinného a
soukromého života, obdobně také čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv
a svobod, nebo dále § 12 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, podle
kterého smějí být obrazové a zvukové záznamy týkající se osoby pořizovány jen
s jejím souhlasem).
Správní orgán tedy na základě výše uvedeného považuje za prokázané, že účastník
řízení oznámeným a následně doplněným způsobem zpracování nebude porušovat
povinnosti stanovené mu zákonem č. 101/2000 Sb. Na základě rozhodnutí
o zastavení tohoto správního řízení budou údaje vztahující se ke zpracování
uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí po jeho nabytí právní moci zapsány do registru
zpracování.
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Závěrem lze upozornit na skutečnost, že registrace zpracování podle § 16 zákona
č. 101/2000 Sb. není povolením zpracování, a že v tomto správním řízení byly
posouzeny obavy z možné nezákonnosti zpracování pouze na základě informací
vyplývajících z vyjádření učiněných účastníkem řízení. Účastník řízení tak v případě
zahájení zpracování plně odpovídá za to, že bude osobní údaje zpracovávat
v souladu s povinnostmi uloženými mu zákonem č. 101/2000 Sb., tedy i v souladu
s povinnostmi dle § 5 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., které nebyly předmětem
správního řízení, neboť z podaného oznámení nebyla shledána obava z jejich
porušení. Účastník řízení je proto mimo jiné povinen zpracovávat osobní údaje pouze
v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny (§ 5 odst. 1 písm. f) zákona
č. 101/2000 Sb.), a v žádném případě je nemůže využívat k jinému účelu.
S ohledem na výše uvedené, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení: V souladu s § 152 odst. 1 správního řádu lze u odboru správních činností
proti tomuto rozhodnutí podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí rozklad
předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Rozhodnutí je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od
jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení
okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den
ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.
Praha, 24. ledna 2012
otisk
úředního
razítka
Vanda Foldová
ředitelka odboru správních činností
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