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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 30          dne 20.06.2018             OPSPK301801Z 

Videozáznam/audiozáznam ze zasedání Zastupitelstva města Milevska 

 

Právní rámec:   Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679-GDPR 

 

                         Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

                                                                                             

Předkladatel:                 Ing. Ivan Radosta        ……….…..………….                                         

 

Zpracovatel:                  Mgr. Petra Burdová    ……………………… 

                                                                                 

Vztah k rozpočtu:          bez dopadu na rozpočet 

 

Souhlas pověřeného člena rady: Ing. Ivan Radosta      ……………………… 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

 

 

Varianta 1. rozhodlo vzhledem k účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 

2016/679-GDPR nepořizovat audiozáznam/videozáznam ze zasedání Zastupitelstva 

města Milevska 

 

Varianta 2. rozhodlo vzhledem k účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 

2016/679-GDPR pořizovat audiozáznam/videozáznam záznam ze zasedání 

Zastupitelstva města Milevska a osobní údaje v záznamu anonymizovat. 

 

 

2. Důvodová zpráva 

Město Milevsko usnesením ZMM č. 104/15 ze dne 16.09.2015 rozhodlo pořizovat 

videozáznam/audiozáznam ze zasedání Zastupitelstva města Milevska a tento záznam 

zveřejňovat na webových stránkách města Milevska po dobu 6 měsíců. 

Vzhledem k tomu, že ke dni 25.05.2018 nabylo účinnosti Nařízení evropského parlamentu a 

rady (EU) 2016/679-GDPR  je na zvážení, zda je nutné audiozáznam/videozáznam ze 

zasedání Zastupitelstva města Milevska pořizovat, neboť tuto povinnost nám žádný právní 

předpis neukládá. Vyhnuli bychom se tím procesu anonymizování 

audiozáznamu/videozáznamu. Vzhledem k anonymizaci záznamu, by to znamenalo náklady 

pro město Milevsko navíc a další náklady na konzultace týkající se hodnocení toho, co je a co 

není osobním údajem fyzické osob, neboť dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů 

existují určité výjimky a specifika. Vycházíme z materiálu vydaného Ministerstvem vnitra ČR 

a z osobní konzultace s xxxxx, odbornou konzultantkou GDPR Akademie při Ministerstvu 

vnitra ČR, na základě které nám bylo doporučeno tento audiozáznam/videozáznam 

nezveřejňovat. Navíc o průběhu zasedání se pořizuje zápis, který je uložen v plném znění na 

Městském úřadu v Milevsku k nahlédnutí a v anonymizované podobě je vyvěšen na 

webových stránkách města, což by mělo být dostačující. 
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Druhou variantou je části audiovizuálního záznamu, ve kterých se vyskytují osobní údaje 

fyzických osob, anonymizovat (kromě daných specifik a výjimek). Dle čl. 5 odst. 1 písm. c) 

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679-GDPR musí být zpracovávané osobní 

údaje přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu pro který jsou 

zpracovávány, jedná se o tzv. „minimalizaci údajů“, jednu ze zásad Nařízení evropského 

parlamentu a rady (EU) 2016/679-GDPR. Toto se týká audiovizuálního záznamu, který není 

přenášen online, ale je určen k následnému zveřejnění, tedy situace v městě Milevsku. 

Smyslem uveřejňování je informovat o činnostech obce, nikoliv o individuální situaci osob, 

kterých se může zasedání týkat (například v případě projednání jejich žádosti či stížnosti). 

 

 

 

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: 

 

Mgr. Petra Burdová, 14.06.2018 
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Příloha P1-Průvodce pro přípravu měst a obcí na požadavky GDPR-Uveřejňování materiálů 

ze zastupitelstva 

 

 

 


