
INFORMACE O NAHRÁVÁNÍ A ŽIVÉM PŘENOSU JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

Vážení spoluobčané, 
 
rádi bychom vás tímto informovali o nahrávání a přenosu jednání zastupitelstva obce 
Nelahozeves. Věříme totiž, že jednání zastupitelstva by mělo být zpřístupněno i těm občanům, 
kteří se jednání nemohou účastnit osobně, neboť taková možnost prospívá větší 
transparentnosti veřejné správy. Pozorně si proto přečtěte níže uvedené informace.  

Společné informace 
 
Správcem osobních údajů je Obec Nelahozeves, se sídlem ul. Školní čp. 3, Nelahozeves, IČ: 
00237094, (dále jen „Správce“). 
 
Kontaktní údaje na Správce: 

• adresa: ul. Školní čp. 3, Nelahozeves 

• telefon: 315 785 059 

• e-mail: obec@nelahozeves.cz 

• ID datové schránky: t42bciq 

Kamery jsou v jednacích prostorách umístěny tak, aby nedocházelo k nahrávání přítomné 
veřejnosti.  

On-line přenos jednání zastupitelstva  

Účelem provádění živého přenosu jednání (tzv. stream) je transparentní informování občanů 
o dění v našem městě a zpřístupnění jednání zastupitelstva. K této činnosti tak dochází při 
plnění úkolu, který je prováděn ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci.  

On-line přenos je zpřístupněn pouze po dobu jednání zastupitelstva, a to prostřednictvím 
videoportálu YouTube. Živý přenos je zpřístupněn volně bez omezení.  

Rádi bychom občany upozornili na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, ve kterém 
je uvedeno, že na on-line přenosy zastupitelstva se nevztahují předpisy na ochranu osobních 
údajů, neboť v takovém případě se nejedná o shromažďování osobních údajů.1 

Videozáznamy z jednání zastupitelstva (nahrávaní jednání)  

Účelem nahrávání jednání zastupitelstva je vytvoření podkladu pro vyhotovení zápisu z 
jednání zastupitelstva obce (podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), 

 
1 Dostupné on-line zde: https://www.uoou.cz/files/noindex/priloha_k_TZ_25-01-2012.pdf  
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transparentní informování občanů o dění v obci, zpřístupnění jednání zastupitelstva a 
umožnění tak výkonu občanských práv – podílet se na (samo)správě obce.  

K této činnosti tedy dochází jednak při plnění povinností podle zákona o obcích a dále při 
plnění úkolu, který je prováděn ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci.  

Neanonymizovaný záznam bude ukládán do doby vypracování zápisu z jednání zastupitelstva 
(tj. nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání) a následně bude provedena anonymizace 
osobních údajů. V tomto ohledu nejsou plánováni žádní zpracovatelé ani příjemci osobních 
údajů.  

Zpětné přehrávání videozáznamů z jednání zastupitelstva je vždy prováděno v tzv. anonymním 
režimu. Při zveřejnění záznamu z jednání ́zastupitelstva tak nedochází k zpřístupnění žádných 
osobních údajů občanů.  

Pořízení záznamů z jednání, jejich anonymizace a následné zveřejnění je provedeno v souladu 
se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů2.  

Doplňující informace  

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Bc. Josef Kazík, V Cihelnách 247, 
Nelahozeves, IČ: 01775987 (dále jen „Pověřenec“).  

Kontaktní údaje na Pověřence:  

• telefon: +420 720 075 064  
• e-mail: poradaochrana@gmail.com  

Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů práva tykající se ochrany svých 
osobních údajů̊, a to:  

• právo na transparentní informace a náležitá sdělení;  

• právo požadovat přístup ke svým osobním údajům;  

• právo na opravu osobních údajů;  

• právo na omezení zpracování;  

• právo na výmaz osobních údajů;  

• právo vznést námitku proti zpracování; 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že 
zpracováním osobních údajů dochází ́k porušení právních předpisů o ochraně osobních 
údajů – stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu 
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

 
2Dostupné on-line zde: https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2013-porizovani-obrazovych-a-nbsp-
zvukovych- zaznamu-z-nbsp-jednani-zastupitelstva/d-2793/p1=1099  
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Jak můžete uplatnit svá práva?  

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím podání, které lze doručit jedním z níže uvedených 
způsobů: 

• osobně na adresu podatelny Správce – Obecní úřad Nelahozeves, ul. Školní čp. 3, 277 
51 Nelahozeves 

• poštovní zásilkou na adresu Obecní úřad Nelahozeves, ul. Školní čp. 3, 277 51 
Nelahozeves 

• prostřednictvím elektronické podatelny Správce na adrese obec@nelahozeves.cz nebo 
na elektronické́ adrese Pověřence poradaochrana@gmail.com 

• prostřednictvím datové zprávy zaslané na ID datové schránky Správce. 
 

 (Upozorňujeme, že s ohledem na ztíženou jednoznačnou identifikaci, poskytujeme 
prostřednictvím e-mailové komunikace základní a obecné informace. Toto se netýká držitelů 
zaručeného nebo uznávaného elektronického podpisu.) 
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