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Právní p ředpis:  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
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Dotaz:  
Je zastupitelstvo kraje nebo obce oprávněno osobám 
účastnícím se zasedání zastupitelstva zakázat 
pořizování zvukových nebo obrazových záznamů 
z tohoto zasedání? Pokud ano, za jakých podmínek? 



 

 

Stanovisko:  

 

 Na základě dohody dosažené mezi zástupci odboru dozoru a kontroly 

veřejné správy Ministerstva vnitra a veřejného ochránce práv na jednání, které 

se uskutečnilo dne 25. ledna 2008, bude Ministerstvo vnitra uplatňovat při 

posuzování uvedené záležitosti následující právní názor vyjádřený veřejným 

ochráncem práv: 

 „Problematiku pořizování obrazových a zvukových záznamů a jejich 

použití upravuje občanský zákoník v ustanovení § 12. Zde je řečeno, že 

podobizny, obrazové snímky  a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické 

osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s 

jejím svolením. Svolení není třeba, použijí-li se podobizny, obrazové snímky 

nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. 

Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez 

svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro 

vědecké a umělecké účely  a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní 

zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy 

fyzické osoby. Znamená to tedy, že pro pořízení a použití záznamu bez 

souhlasu fyzické osoby musí být naplněn účel (například účel zpravodajský 

nebo vědecký) a současně zveřejnění nesmí být v rozporu s oprávněnými 

zájmy fyzické osoby. O tom, zda je pořízení a použití záznamu v souladu s 

právem potom rozhoduje  v případě sporu soud, který vždy hodnotí okolnosti 

konkrétního případu. 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ani jiný právní předpis přímo neupravují 

otázku pořizování zvukových ani obrazových záznamů ze zasedání 

zastupitelstva, nicméně ustanovení § 44 zákona o krajích hovoří v tom směru, 

že zastupitelstvo může v jednacím řádu stanovit podrobnosti o jednání 

zastupitelstva a výborů, což lze interpretovat tak, že jednací řád může 

obsahovat opatření k zabránění rušení průběhu zasedání, chovají-li se 

přítomné osoby nepřístojně. Např. může občanu zakázat pořizovat obrazový 

nebo zvukový záznam, pokud jím ruší zasedání, tj. maří cíl jednání, kterým je 

účast a slyšení veřejnosti. (...) Zastupitelstvo však není oprávněno (v jednacím 

řádu, ani konkrétním usnesením) zakázat pořizování obrazových a zvukových 



 

 

záznamů, pokud jeho pořizováním nedochází k rušení zasedání, neboť by 

porušilo ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny základních práva svobod, dle kterého 

povinnosti mohou být ukládány pouze toliko na základě zákona a v jeho 

mezích. 

Za stávající právní úpravy je tedy vždy třeba současně brát do úvahy 

právo občanů na přístup k informacím na zasedání zastupitelstva, které je 

veřejné, projednávají se na něm veřejné (komunální) záležitosti a jeho cílem je 

co nejvyšší dostupnost informací. Z těchto důvodů pořízení a použití záznamu 

hovoří v jeho prospěch. Současně je však třeba brát do úvahy i zmiňované 

znění ustanovení § 12 občanského zákoníku poskytující ochranu subjektivním 

soukromým právům (podle § 11 občanského zákoníku má fyzická osoba právo 

na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské 

důstojnosti, jakož  

i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, viz také čl. 10 Listiny 

základních práv  

a svobod). Z toho pak vyplývá, že občanu nelze zakázat pořizovat si obrazový a 

zvukový záznam na zasedání zastupitelstva, neruší-li průběh a účel zasedání. 

On sám by si však měl být také vědom své povinností respektovat práva na 

ochranu osobnosti podle občanského zákoníku, tzn., že natáčí (může natáčet) i 

projevy osobní povahy, a že tak může činit jen se souhlasem osoby, jejíž projev 

má být zaznamenáván.“. 

(citováno ze stanoviska veřejného ochránce práv ze dne 22. února 2008, sp. 

zn. 3454/2007/VOP/ZS; toto stanovisko se vztahuje k zákonu o krajích, 

nicméně závěry v něm uvedené jsou použitelné i v případě obcí, neboť ani 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, neupravuje pořizování zvukových záznamů a 

stejně tak jeho § 96 umožňuje zastupitelstvu obce v rámci jednacího řádu 

stanovit podrobnosti o jednání zastupitelstva obce). 

 
 
 
 

Poznámky: - stanovisko popisuje právní stav ke dni zpracování 
 - stanovisko není právně závazné, neboť 

k závazným výkladům je oprávněn pouze 
příslušný soud 



 

 

 

 


