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V Rožnově pod Radhoštěm, 30. září 2011

Zdravý Rožnov – občanské sdružení začal zveřejňovat audiovizuální záznamy z jednání 
Zastupitelstva města Rožnova p. R.

Zdravý Rožnov – občanské sdružení (dále jen „ZR“) naplnil všechny zákonem předpokládané povinnosti pro 
zveřejňování audiovizuálních záznamů ze Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm a začal počínaje dnem 
3. října 2011 tyto záznamy zveřejňovat na svých webových stránkách http://www.youtube.com/user/ZdravyRoznov.

Zatímco pořizování záznamů nelze zakázat, jejich zveřejňování komplikuje Zákon o ochraně osobních údajů, 
a především pak jeho restriktivní výklad ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). Ačkoli dle 
již dříve vydaného stanoviska Ministerstva vnitra1 není možné nikomu zabránit v pořizování audiovizuálních záznamů
zastupitelstev měst a obcí, jejich následné zveřejnění je s ohledem na domnělé narušení soukromí natáčených osob,
a tím porušování zákona o ochraně osobních údajů, problém. Přitom zveřejňování záznamů se ukazuje jako nezbytný 
nástroj v boji proti korupci, klientelismu a dalším závažným nešvarům sužujícím ve velké míře českou společnost. 
Jak jistě všichni víme, tyto negativní fenomény se komunální politice nevyhýbají.

Vzhledem ke skutečnosti, že zasedání zastupitelstva města je ze zákona veřejné2, jsme přesvědčení, že všichni jeho 
účastníci, ale především pak zastupitelé jako volení zástupci občanů a úředníci městské správy, musí počítat s faktem, 
že jejich projevy mohou být zaznamenány a následně zveřejněny. ZR je poučen z předchozích právních kroků ÚOOÚ
vůči městu Karlovy Vary, jemuž hrozí za zveřejňování záznamů sankce.

ZR se rozhodl nebrat kroky ÚOOÚ vůči Karlovým Varům na lehkou váhu, byť s tímto postupem nesouhlasí. ZR tudíž 
bude zatím zveřejňovat pouze takové audiovizuální záznamy, na něž dopadá výjimka ze zákona o ochraně osobních 
údajů, umožňující zveřejňování záznamů v případě veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy 
při výkonu jejich funkce3. Projevy jiných osob budou odvysílány pouze s jejich souhlasem nebo důsledně 
anonymizovány. Zkracování záznamů nám ovšem nezabrání dosáhnout našeho cíle v podobě nezkráceného 
zveřejňování záznamů. Na stránkách našeho sdružení rovněž v brzké době uveřejníme podrobný právní návod, aby 
i ostatní obce mohly záznamy svých zastupitelstev zveřejňovat, zatím alespoň v takto omezené podobě.

ZR je pevně přesvědčen, že zveřejňování záznamů povede ke zvýšené angažovanosti občanů a k efektivnější 
a transparentnější správě našeho města.

RNDr. Ivan Lukáš
předseda ZR

Jarmila Mikulášková
zastupitelka města Rožnova pod Radhoštěm 

Blanka Mikolajková
zastupitelka města Rožnova pod Radhoštěm

  
1 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 7/2008.
2 § 93 odst. 2 zákona o obcích.
3 § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů.
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