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Praha 12. září 2011
k Vašemu dotazu obdrženému dne 8. září 2011 Vám sdělujeme:
Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se zpracováním
osobních údajů rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo
zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo
jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování,
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování,
vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění
nebo kombinování, blokování a likvidace. Podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona může
správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jestliže provádí
zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Podle písm. f) téhož
ustanovení je může takto zpracovávat, pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné
osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné
anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.
Provozování kamerového systému je Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen
„Úřad“) považováno za zpracování osobních údajů, pokud je součástí kamerového
sledování záznam pořizovaných záběrů s cílem využít tyto záběry k identifikaci
fyzických osob. Údaje uchovávané v záznamovém zařízení jsou osobními údaji,
pokud na jejich základě lze přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu.
Z uvedeného je zřejmé, že pořizování záběrů kamerovým systémem bez záznamu
(tzv. v reálném čase, on-line) není zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona.
Tím se uvedené jednání stane např. uložením záběrů fyzických osob do veřejně
přístupného elektronického archivu, do kterého budou lidé nahlížet.
Jak již bylo zmíněno, osobní údaje osob uvedených v ustanovení § 5 odst. 2 písm. f)
zákona (např. členů orgánů obce) může obec (město) zpracovávat bez jejich
souhlasu. Podle názoru Úřadu není v mezích zákona ani zvláštních právních
předpisů přípustné provádění audio nebo video záznamů jednání zastupitelstva obce
pro účely následného informování veřejnosti formou uchovávání a zveřejňování

těchto záznamů na webu obce či města. V dané souvislosti doporučujeme Vaší
pozornosti 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“.
Podle § 12 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, smějí být písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky
a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní
povahy pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
Obecně závazný právní výklad zvláštního právního předpisu, kterým občanský
zákoník z pohledu Úřadu je, nenáleží do zákonem vymezené působnosti Úřadu.
Podle našeho právního názoru pořízení obrazového a případně i zvukového
záznamu fyzické osoby bez jejího svolení může být kvalifikováno jako porušení
citovaného ustanovení občanského zákoníku. K jeho posouzení je příslušný soud,
obrátí-li se na něj žalobou osoba, jejíž záznam byl bez svolení pořízen.
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