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Vážená paní, 
 
k Vašemu dotazu obdrženému dne 4. července 2011 Vám sdělujeme: 
 
Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se osobním 
údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 
údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů 
přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 
prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 
kulturní nebo sociální identitu. Podle § 5 odst. 2 zákona může správce zpracovávat 
osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez souhlasu je může 
zpracovávat, je-li naplněna některá z podmínek písm. a) až písm. g) tohoto 
ustanovení. 
 
Podle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, je 
zasedání zastupitelstva obce veřejné. Podle § 95 odst. 1 zákona o obcích se  
o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta 
nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných 
členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh  
a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Podle odst. 2 téhož paragrafu musí být 
zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, uložen na obecním 
úřadu k nahlédnutí. Podle § 97 zákona o obcích obec informuje občany o činnosti 
orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě 
obvyklým.  
 
Obecně závazný právní výklad zvláštního právního předpisu nenáleží do zákonem  
vymezené působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad“). 
Předmětnou problematikou se zabývá stanovisko Úřadu č. 2/2004 „Zpřístupňování  
a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů“ dostupné 
na www.uoou.cz pod tlačítkem „Názory Úřadu/Stanoviska“. Jedná-li se o veřejně 
přístupné weboví stránky, pak na nich uvedené osobní údaje mohou shlédnout i 

Vážená paní 
 

http://www.uoou.cz/�


 2 

osoby jiné než oprávněném smyslu zákona o obcích. V souladu s tímto stanoviskem 
je proto potřeba některé osobní údaje anonymizovat. Vzhledem ke kompetencím 
zastupitelstva obce, např. v souvislosti s prodejem a pronájmem obecního majetku, 
je nezbytné, aby zápis o průběhu zasedání zastupitelstva byl v plném znění. Je na 
obcích, aby zajistili jeho zpřístupnění výhradně oprávněným osobám, např. občanům 
obce. Jiným, než oprávněným osobám mohou být osobní údaje obsažené v zápise 
zpřístupněny pouze se souhlasem subjektů údajů nebo může být zpřístupněna 
pouze jeho anonymizovaná verze. Vzhledem ke znění ustanovení § 8a zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
neumožňuje aplikace tohoto zákona změnu uvedeného právního názoru. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
              Mgr. Ladislav Hejlík  v. r. 

     vedoucí oddělení stížností a konzultací 


