
Zasedání zastupitelstva 10. 3. 2020, Oznámení o pořizování zvukové nahrávky 

 

Z dnešního zasedání zastupitelstva budu pořizovat zvukovou nahrávku v rozsahu celého 

jednání s výjimkou případných přestávek. 

Záznam budu zveřejňovat na webových stránkách www.hudlice.info, abych o průběhu 

zasedání zastupitelstva mohl informovat i občany, kteří kvůli jiným povinnostem nemohou 

přímo na zasedání přijít, například proto, že jsou ještě v práci nebo mají jiné neodkladné 

povinnosti. 

Zpracovatelem případných osobních údajů jsem já, Radovan Buroň, a to tak, že bezpečným 

způsobem budu uchovávat pořízené zvukové nahrávky, evidovat je a u evidovaných 

nahrávek bude přehled osobních údajů vyskytujících se na nahrávce. 

Odstraněny budou detailní osobní údaje, které nejsou potřebné pro pochopení záležitostí 

projednávaných na zastupitelstvu (např. rodná čísla, telefonní čísla, adresy) a citlivé osobní 

údaje (např. o zdravotním stavu). 

Na záznamu budou ponechány informace veřejně dostupné z katastru 

nemovitostí/obchodního rejstříku, údaje o veřejně činných osobách, např. úřednících, 

zastupitelích, které vypovídají o jejich veřejné činnosti nebo informace o příjemcích 

veřejných prostředků. 

Zpracovatele můžete kontaktovat prostřednictvím datové schránky s4q9mu8 nebo emailem 

na adrese radovan@buron.cz. 

Osobní údaje nebudou zpřístupněny. Občané mají právo požádat o odstranění osobních 

údajů ze záznamu v případě, že jejich projev na veřejném zasedání zastupitelstva měl osobní 

povahu. 

 

Radovan Buroň  

http://www.hudlice.info/


Poznámky: 

Projevy zastupitelů ani soukromých osob nepodléhají ochraně osobnosti. 

Zastupitele i soukromé osoby je možné nahrávat i bez jejich souhlasu, pokud na zasedání 

aktivně vystupují (tedy „vystupují veřejně ve věci veřejného zájmu“). 

Kdokoli se účastní zasedání zastupitelstva, je si vědom toho, že se nachází na veřejnosti a že 

ho může kdokoliv pozorovat. 

Dle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13.03.2012, č. j. 8 A 316/2011-47 nelze ani 

projevy soukromých osob, učiněné při zasedání zastupitelstva, pokládat za projevy osobní 

povahy, ale je nutné je pokládat za součást veřejného zasedání zastupitelstva, na které se 

nevztahuje ochrana osobnosti dle občanského zákoníku. 

Usnesení Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 11/04 ze dne 17.2.2005 (přístupné z 

http://nalus.usoud.cz/) se zabývá nejen výkladem střetu práv, tak jak jsou definována v 

Listině základních práv a svobod, ale také vykládá příslušná ustanovení (zejména §§11 a 13) 

občanského zákoníku: 

„Ve vztahu k osobám veřejně známým, či politicky činným Ústavní soud vychází z 

přesvědčení, že právo kritiky, zakotvené v čl. 17 odst. 2 Listiny a čl. 10 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod, které je neoddělitelnou součástí svobody projevu a práva 

na informace, musí respektovat rovnováhu mezi tímto právem a osobnostními právy 

konkrétního subjektu a nemůže překračovat určité hranice spojené s atributy demokratické 

společnosti. Takto vymezené mantinely ve vztahu k fyzické osobě, která jedná či vystupuje 

jako "veřejná osobnost", jsou širší, než ve vztahu k osobě soukromé. Toto nazírání není 

důsledkem jakési "degradace" ochrany osobnostních práv politika, ale je přirozeným 

důsledkem jeho rozhodnutí učinit své jednání předmětem veřejné pozornosti, čímž se 

samozřejmě politik vědomě vystavuje pozorné a ne vždy objektivní kontrole svého jednání a 

chování, a to jak ze strany svých voličů či členů stejné politické strany, tak, a to zejména, ze 

strany politické opozice, novinářů i všech občanů. Nevyhnutelnou stránkou výkonu veřejné 

funkce je tedy nutnost větší míry tolerance k negativním postojům či hodnocením, kterým se 

osoba veřejně činná vystavuje přijetím této funkce, a nikoli v neposlední řadě i srozumění 

takové osoby se snášením důsledků vyvozených z její společenské a politické odpovědnosti. 

Zda je skutečně ochotna konkrétní fyzická osoba tyto nepříjemné stránky svého postavení 

snášet či nikoli záleží na jejím vlastním uvážení.“ 


