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2. Nesestříhaný a neupravovaný zvukový záznam tohoto zastupitelstva. 

Povinný subjekt zhodnotil žádost žadatele a přípisem ze dne 10. března 2021, vypraveným dne 11. března 
2021, č. j.  MUUB/10854/2021/OKT, žadateli zaslal podepsaný zápis z 15. řádného zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 22. února 2021, požadovaný v jeho žádosti pod bodem 1. Dále mu poskytl hypertextový 
odkaz na své webové stránky, kde žadatel nalezne zvukový záznam ze zasedání daného zastupitelstva  
a současně napadeným rozhodnutím (č. j. MUUB/10855/2021/OKT) rozhodl podle ust. §  15 odst. 1 zákona  
o svobodném přístupu k informacím s odkazem na ust. § 8a a ust. § 12 zákona o svobodném přístupu 
k informacím a čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES, o částečném odmítnutí žádosti žadatele z důvodu anonymizace zvukového 
záznamu, resp. odmítnutí poskytnout nesestříhaný a neupravený zvukový záznam, neboť zvukový záznam, 
na nějž byl žadatel odkázán, je zveřejněn v upravené podobě.  

Rozhodnutí stejně jako přípis s poskytnutými informacemi byly žadateli odeslány prostřednictvím dvou 
samostatných datových zpráv do jeho datové schránky dne 11. března 2021, přičemž tyto mu byly doručeny 
téhož dne, když se jako osoba oprávněná přihlásil do své datové schránky. Dne 18. března 2021 brojil žadatel 
proti rozhodnutí odvoláním. Žadatel ve svém odvolání uvádí, že podle jeho názoru není výklad povinného 
subjektu správný, neboť jednání obecního zastupitelstva jsou ze zákona veřejná a každý občan si může  
na zastupitelstvu pořizovat obrazový i zvukový záznam. Současně poukazuje na fakt, že obec Uherský Brod 
pořizuje zvukový záznam zastupitelstva a jakmile jednou takový záznam vznikne, může se stát předmětem 
žádosti zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále uvádí, že vystupování osob na zasedání 
zastupitelstva není nutné nikterak anonymizovat, neboť v případě zástupců obce se jedná o jejich výstup 
související s jejich úřední činností, v případě dalších vystupujících osob se pak jedná o realizaci jejich 
politického práva, které nepožívá ochrany jako projev osobní povahy. Závěrem uvádí, že jako občan obce  
má nárok na poskytnutí zvukového záznamu v plném znění. 

Odvolací orgán po obdržení odvolání žadatele společně se souvisejícím spisovým materiálem nejdříve podané 
odvolání posoudil z toho hlediska, zda bylo podáno osobou k tomu oprávněnou a zda se tak stalo v zákonem 
stanovené lhůtě. V tomto směru zjistil, že žadatel byl osobou oprávněnou k podání odvolání a z časového 
hlediska jej podal v zákonem stanovené 15denní lhůtě. Poté se odvolací orgán seznámil s předloženým 
spisovým materiálem, přičemž uvádí následující. 

Povinný subjekt je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím subjektem povinným 
zveřejňovat a poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. V daném případě je tedy povinným 
subjektem k poskytnutí informací na základě žádosti žadatele ze dne 4. března 2021. 

Ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím je povinností každého povinného 
subjektu žádost o informace posoudit a vyzvat žadatele, je-li to třeba, k doplnění žádosti nebo k jejímu 
upřesnění /písm. a) a písm. b)/, žádost odložit, nevztahuje-li se k jeho působnosti /písm. c)/, případně 
nerozhodne-li rozhodnutím dle ust. § 15 téhož zákona, poskytnout informaci dle žádosti ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne jejího přijetí /písm. d)/. Za podmínek stanovených v ust. § 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu  
k informacím je možno 15 denní lhůtu prodloužit o nejvýše 10 dnů. Podle ust. § 15 uvedeného zákona bude 
povinný subjekt postupovat, pokud žádosti o informace, byť i jen zčásti nevyhoví, a to tak, že vydá ve lhůtě 
pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, 
kdy se žádost odloží.  

Odvolací orgán uvádí, že právo žadatele na poskytnutí informací, jakož i stejné právo jiných osob,  
je zakotveno v Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Ta ve svém čl. 17 odst. 1 zaručuje 
každému mimo jiné právo na informace. Toto právo je zařazeno mezi práva politická a nelze je chápat  
jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti či zvídavosti. Je to právo na informaci  
v politickém smyslu tj. takovou, kterou člověk žijící ve státě (jehož ovšem nemusí být občanem) potřebuje  
k tomu, aby v prakticky dosažitelné míře znal, co se děje na veřejnosti v jeho blízkém i dalekém okolí  
(srov. Pavlíček, Václav a kol. Ústava a ústavní řád České republiky, 2 díl. Linde, Praha 1999). Výše uvedené 
právo na informace může být omezeno pouze zákonem (čl. 17 odst. 4 Listiny). V daném případě  
je problematika práva na poskytování informací blíže upravena a rozvedena v zákoně o svobodném přístupu 
k informacím. Tento zákon pod pojmem informace rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého  
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v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního (ust. § 3 odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím). Obecně lze vycházet z toho, že má-li povinný subjekt k dispozici 
informace, o které je žadatelem žádáno, v podobě stanovené v ust. § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, je jeho povinností tyto informace poskytnout, vyjma těch případů, na něž by dopadala ust. § 7 
až § 11 téhož zákona, případně ustanovení některých zvláštních zákonů. Kromě důvodů uvedených v těchto 
ustanoveních zákona o svobodném přístupu k informacím je možné žádost o informace odmítnout i z jiných, 
v zákoně výslovně neuvedených důvodů, které jsou však natolik významné, že neumožňují žádosti vyhovět, 
např. když povinný subjekt žadatelem požadovanou informací nedisponuje (Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, 
T. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2016, 1256 s.). 

Zákon o svobodném přístupu k informacím předpokládá dva základní způsoby věcného vyřízení písemně 
podané žádosti o poskytnutí informace – poskytnutím informací nebo odmítnutím žádosti podle ust. § 15  
odst. 1, přičemž pro odmítnutí žádosti zákon o svobodném přístupu k informacím stanovuje taxativní důvody. 
Je ovšem nutné přiznat, že Nejvyšší správní soud v určitých výjimečných případech dovodil možnost  
(resp. nutnost) odmítnout žádost o informace i z nepsaného, tzv. faktického důvodu – při neexistenci 
informace, při opakovaných žádostech o totožné informace a v případě zneužití práva na informace ze strany 
žadatele. Jedním ze zákonem stanovených důvodů pro odmítnutí poskytnutí informace a tím vyhovění žádosti 
žadatele je i omezení stran nakládání s osobními údaje uvedené v ust. § 8a zákona o svobodném přístupu 
k informacím.  Toto ustanovení stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí 
fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich 
ochranu. Zde tento zákon odkazuje na zvláštní zákony týkající se ochrany osobních údajů, mezi něž spadá 
vedle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (stran ochrany osobnostních 
práv), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a již zmíněné Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “nařízení“), na které aktuálně účinné znění zákona o zpracování osobních 
údajů reflektuje.  

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, 
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Podle odst. 2 téhož článku nařízení se zpracováním 
jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů 
pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, 
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, 
šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Poskytnutí 
osobních údajů třetích osob žadateli v rámci poskytnutí požadované informace by tak podle znění nařízení 
bylo zpracováním těchto údajů.   

Pro nahrávání veřejné správy je relevantní čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, který stanovuje, že zpracování 
osobních údajů je možné bez souhlasu subjektu osobních údajů v případech, kdy je to nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost 
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud  
je subjektem údajů dítě. Oprávněným zájmem může být například sledování výkonu pravomoci zvolených 
zástupců, nakládání s veřejným majetkem apod.  

Požadovaný zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen přímo povinným subjektem,  
který takové zvukové záznamy neužívá pouze k účelu vypracování zápisu z předmětného zastupitelstva,  
ale nadále jeho obsah po příslušné úpravě (anonymizaci) šíří. V daném případě tak požadovaná informace 
nepochybně existuje, což ani povinný subjekt nevyvrací, a je na místě ji v příslušném formátu a podobě 
(anonymizované nebo plné znění) poskytnout. Na bedrech povinného subjektu pak leží zhodnocení žádosti 
žadatele a poskytnutí informací v příslušném rozsahu. 

Odvolací orgán nijak nezpochybňuje, že je na místě pro další šíření v podobě jeho zveřejnění na webových 
stránkách tento upravit, aby byla zachována ochrana osobních údajů, avšak je nutné posoudit, jaké údaje 
obsažené ve zvukovém záznamu je možné a nutné vhodným způsobem odstranit. V rámci jeho zpřístupnění 
žadateli je však nezbytné ctít jeho postavení a podle toho tomuto poskytnout příslušnou podobu požadovaného 
zvukového záznamu. Na tomto místě odvolací orgán uvádí, že předmětem anonymizace nikdy nebudou 
projevy veřejných funkcionářů, zejména zastupitelů, a úředníků povinného subjektu, neboť tyto se vztahují 
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k jejich úřední činnosti a nepožívají ochrany. Totéž platí o projevech vystupujících z řad veřejnosti, neboť tyto 
osoby realizují své politické právo, přičemž opět v takovém případě nemají nárok na ochranu osobních údajů, 
jelikož takový jejich projev nelze podřadit pod projevy osobní povahy. Naopak je na místě provést anonymizaci 
osobních údajů třetích osob, vyjma osob, jichž se dotýká ust. § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, 
tedy jedná se o příjemce veřejných prostředků. Veškeré tyto postupy se týkají dalšího šíření zvukového 
záznamu ze zasedání zastupitelstev v podobě jejich zveřejňování na webových stránkách a poskytování jejich 
kopií na základě žádosti o informace, avšak nikoli v případech, kdy jde o tzv. privilegovaného žadatele. 
Žadatelem o informace je jakákoli fyzická či právnická osoba, která žádá o informaci (ust. § 3 odst. 1 zákona 
o svobodném přístupu k informacím). Někteří žadatelé však mají, co se týče okruhu poskytovaných informací, 
privilegované postavení. Jedná se o občany obce, tedy fyzické osoby specifikované v ust. § 16 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Podle 
odst. 2 písm. e) téhož ustanovení má občan obce, na rozdíl od jiných žadatelů o informace, nárok na nahlížení 
do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání 
zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a na pořizování 
výpisů z nich. Jakkoli odvolací orgán souhlasí s žadatelem, že tento je privilegovaným žadatelem z pozice 
občana obce, musí na tomto místě zdůraznit, že toto postavení mu paušálně nezaručuje bezbřehý přístup ke 
všem dokumentům týkajícím se povinného subjektu, resp. k jejich plným verzím (tj. bez anonymizace). Podle  
ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích má tedy občan obce do uvedených dokumentů právo nahlížet 
a pořizovat si z nich výpisy, aniž by byla stanovena jakákoli obsahová omezení. To znamená, že občan obce 
má k těmto dokumentům z obsahového hlediska neomezený přístup, tzn. bez jakékoli anonymizace, včetně 
osobních údajů, které jsou v těchto dokumentech uvedeny. Dané ustanovení dává tedy občanovi obce,  
tj. privilegovanému žadateli přístup jen k dokumentům, které jsou v něm vymezeny, nikoli k dalším 
dokumentům vznikajícím činností obce. Se zápisem ze zasedání zastupitelstva, k němuž má privilegovaný 
žadatel bezbřehý přístup, jak vyplývá z výše uvedeného, úzce souvisí i zvukový záznam z takového 
zastupitelstva, přičemž vůči němu privilegovaný žadatel požívá stejných nároků jako k zápisu.  

Z uvedeného vyplývá, že u žadatele není dán žádný zákonný důvod, pro nějž by povinný subjekt nemusel jeho 
žádosti vyhovět, a proto byl povinný subjekt povinen požadovaný zvukový záznam v jeho plné podobě žadateli 
poskytnout, a neučinil-li tak, pochybil. K tomu odvolací orgán navíc dodává, že došlo-li ve zvukovém záznamu 
k anonymizaci osobních údajů třetích osob, např. ve vztahu k odsouhlasení převodů obecního majetku,  
ve vztahu k žadateli by byla tato anonymizace zcela zbytečná, jelikož mu k bodu 1. téže žádosti byl poskytnut 
zápis ze zasedání téhož zastupitelstva v jeho plném znění, z čehož vyplývá, že tyto údaje jsou žadateli známy. 

V obecné rovině zde odvolací orgán uvádí, že povinností povinného subjektu je předložit odvolacímu orgánu 
k rozhodnutí odvolání žadatele společně se spisovým materiálem obsahujícím mj. i informace, které žadatel 
sovu žádostí požadoval, a které mu odmítl poskytnout. Povinný subjekt však úplné znění předmětného 
zvukového záznamu odvolacímu orgánu nepředal a ani z jeho předkládací zprávy neplyne, které konkrétní 
údaje měly být anonymizovány, aby odvolací orgán mohl posoudit legálnost jejich anonymizace. Ze zvukového 
záznamu zveřejněného na webových stránkách povinného subjektu (tj. anonymizovaného) a zápisu z téhož 
zasedání zastupitelstva v jeho plném znění tak, jak byl poskytnut žadateli, odvolací orgán namátkou porovnal, 
u kterých z údajů došlo k jejich znepřístupnění (v daném případě odvolací orgán posoudil zvukový záznam  
a zápis ve vztahu k bodu 13 programu), přičemž dospěl k závěru, že ve zveřejněném záznamu došlo 
k anonymizování osobních údajů osoby, s níž podle příslušného usnesení přijatého zastupitelstvem bude 
uzavřena kupní smlouva. S ohledem na absenci plného znění zvukového záznamu, jak bylo uvedeno výše, 
odvolací orgán nemohl posoudit, jaké další informace byly ve zvukovém záznamu dostupném na webových 
stránkách povinného subjekt anonymizovány. Z uvedeného však i přes to vyplývá, že žadatel byl pouhým 
odkazem na tuto verzi zvukového záznamu a odmítnutí poskytnutí zvukového záznamu v jeho neupravené 
podobě krácen na svých právech, které mu, jako privilegovanému žadateli, svědčí, neboť mu tímto způsobem 
nepochybně nebyla poskytnuta požadovaná informace, a to bez zákonného důvodu. 

S ohledem na fakt, že žadatel je jako občan města Uherský Brod kvalifikovaným žadatelem s právy,  
která mu zákon o obcích přiznává, povinný subjekt, jak je uvedeno výše, pochybil, když žadateli odmítl k jeho 
žádosti poskytnout nesestříhaný a neupravovaný zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva města ze dne 
22. února 2021. S ohledem na zjištěný rozpor postupu povinného subjektu, který přistoupil k vydání rozhodnutí 
o částečném odmítnutí žádosti žadatele, přičemž nerespektoval postavení žadatele, odvolací orgán rozhodl 
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, a to postupem podle ust. § 16 odst. 4 zákona  
o svobodném přístupu k informacím, kdy rozhodnutí povinného subjektu zrušil a řízení zastavil, přičemž 




