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● Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. 
(§ 93 odst. 3 zákona o obcích)

● i několikrát zveřejněné osobní údaje musí být 
stále chráněny podle pravidel ochrany 
osobních údajů (zásada účelového omezení)

● zákon o obcích, GDPR, zákon o svobodném 
přístupu k informacím



Zasedání zastupitelstva obce je veřejné…

● Veřejné je všechno, co se na zasedání 
odehraje (...ale jen pro účel splnění povinností 
pro jednání zastupitelstva)

● Fyzické osoby, jejichž záležitosti se na
zasedání projednávají, tak musí strpět určitou
míru případného zveřejnění jejich soukromí a
osobních údajů.

● Vhodné je zapojit zásadu přiměřenosti =
odhalování soukromí pouze v nezbytné míře



Zastupitel a mlčenlivost

● Zastupitel nemá právo odhalovat soukromí osob, o
jejichž právech nebo povinnostech na zastupitelstvu
rozhodoval

● Mlčenlivost zastupitel nepodepisuje. Jeho povinnost
chránit osobní údaje plyne přímo z GDPR.

● Lze začlenit “upozornění” do jednacího řádu
zastupitelstva

● Mlčenlivost podepisují členové výborů a komisí,
kteří nejsou zastupitelé



Záznam a zápis z jednání zastupitelstva

• záznam jednání - informovat před zahájením přítomné o nahrávání
◦ přítomní mohou odejít, požádat, aby na záznamu nebyli - je třeba je upozornit, 
že pokud na jednání vystoupí, na záznamu i přes jejich žádost budou

• zveřejnění zápisu, záznamu – je třeba anonymizovat určité osobní 
údaje

• poskytnutí zápisu, záznamu na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
◦ anonymizovat osobní údaje třetích osob
◦ neanonymizují se projevy úředníků, zastupitelů
◦ veřejnost přítomná na jednání - anonymizovat projevy osobní povahy, týkající 

se soukromí
◦ příjemci veřejných prostředků - lze ponechat max. jméno, příjmení, obec 

trvalého pobytu a rok narození
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Privilegovaný žadatel

● občan obce starší 18 let nebo majitel nemovitosti v obci

● přiznáno právo nahlížet mimo jiné do usnesení a zápisů z jednání 
zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů 
zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich 
výpisy, případně požadovat kopie

● převzetím dokumentu nebo pořízením výpisu na sebe přebírá
odpovědnost za ochranu osobních údajů a musí se řídit předpisy
platnými pro tuto oblast. O takovém poučení učiňte zápis.
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Zápisy z jednání ostatních orgánů 
obce

● Zpřístupnění zápisu rady podléhá v případě
neprivilegovaného i privilegovaného žadatele
anonymizaci. Občan obce má nárok pouze na
neanonymizované usnesení rady

● Zápisy a usnesení z jednání komisí a výborů:
Pro jejich poskytnutí platí identická pravidla
jako pro poskytnutí dokumentů z jednání rady



Zastupitel obce

Privilegovaný žadatel

Právo požadovat od zaměstnanců obce 
zařazených do obecního úřadu i od 
zaměstnanců právnických osob, které obec 
založila nebo zřídila, informace o věcech, které 
souvisejí s výkonem jejich funkce

Informace ze samosprávné činnosti

Poskytují se bez anonymizace 

Lhůta: 30 dnů
Bez stanovení poplatků za vyřízení



Děkujeme za pozornost
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