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Radniční noviny a kroniky
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. března 2018 Vaši žádost
týkající se zveřejňování článků a fotografií v
a zápisu událostí do kroniky
obce z hlediska Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). K této věci Vám
sděluji:
Zveřejnění článku o určité události nebo případu s uvedením jmen jejich účastníků není
posuzováno jako zpracování osobních údajů, pokud nedochází k systematickému
shromažďování osobních údajů o určité kategorii osob a dalším operacím s takto získanými
údaji. Pro takové operace bude pro novinářské účely stanovovat výjimky z GDPR zákon
o zpracování osobních údajů, který je v současné době v legislativním procesu.
Režimu GDPR nebude podléhat ani běžné zveřejňování fotografií v médiích, které se řídí
ustanoveními § 84 - § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který v § 89 stanoví:
Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo
použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové,
rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.
Správně uvádíte, že do kroniky se zapisují události, většinou takové, o kterých se píše
v médiích. K zápisu osobních údajů do kroniky obce proto Úřad zastává následující
stanovisko:
Podle ustanovení § 1 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, každá obec vede kroniku
obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro
informaci i poučení budoucím generacím. Je nepochybné, že tyto zprávy i příloha kroniky,
která podle § 2 odst. 2 obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující
zápis v kronice, obsahují v nezbytně nutném rozsahu i údaje o osobách, které se
pamětihodných událostí obce zúčastnily. O obsahu zápisu rozhoduje podle § 3 obec. Jako
důležitou událost hodnou zaznamenání může obec posoudit případně i událost týkající se
soukromého života určité osoby, například sňatek v obci, narození dítěte v její rodině,
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významné životní jubileum i úmrtí takové osoby, případně veřejně známé okolnosti s těmito
událostmi spojené. Zápis v kronice o takové události ale nesmí rozsahem uváděných
osobních údajů zasahovat do soukromého života nepřiměřených způsobem.
Zákon o kronikách obcí však nepředpokládá, že v kronice budou uváděny jakékoliv soupisy
místních občanů, které jsou již zpracováním osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 2
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), protože jde o evidenci
fyzických osob ve smyslu článku 4 odst. 6, na kterou se toto nařízení podle článku 2 odst. 1
vztahuje.
Pro zařazení takového soupisu do kroniky v rozsahu údajů jméno a příjmení, přesná adresa
bydliště, případně datum nebo rok narození a další osobní údaje, např. soupisu jubilantů
v určitém roce nebo soupisů osob, které se přistěhovaly nebo odstěhovaly, nelze najít jiný
právní důvod než souhlas těchto subjektů údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) a článku 7
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě soupisu nově narozených dětí by
bylo třeba získat souhlas jejich zákonných zástupců. Pokud by však v případě menší obce bylo
v kronice uvedeno např. několik jmen narozených dětí v určitém roce bez přesné adresy
bydliště a dalších údajů, byl by takový minimalizovaný zápis i bez prokazatelného souhlasu
zákonných zástupců dětí přípustný.
Je tedy zřejmé, že režimu obecného nařízení o ochraně osobních údajů podléhají především
statistické přehledy o místních občanech uvedené v kronice, pokud tato statistika není
anonymní.
Vzhledem k tomu, že povinnost získat souhlas subjektu údajů je vztažena pouze k žijícím
osobám, není zařazení soupisů zemřelých osob do kroniky obce bez souhlasu blízkých osob
zemřelých porušením obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Získávání údajů
o zemřelých osobách z evidence obyvatel nebo z matriky však neumožňují příslušné zvláštní
zákony. Údaje o zemřelých osobách by tedy musely být získány z jiného zdroje než z
evidence veřejně nepřístupné. Blízkým osobám zemřelých přísluší uplatňovat právo na
ochranu jejich osobnosti podle § 82 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zejména pokud by byl zápis spojen s informací dotýkající se cti zemřelé osoby.
Zákon o kronikách obcí umožňuje vedení kroniky v elektronické podobě, nepředpokládá však
její zveřejňování na webových stránkách obce. Podmínky pro zpřístupňování kroniky stanoví
§ 4. Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě. Pokud je
nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané
papírové s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. To v praxi znamená, že
pokud bylo nutné získat souhlas subjektů údajů ke zpracování osobních údajů občanů
v kronice obce, byl by nutný jejich souhlas i ke zpřístupňování osobních údajů pořizováním
výpisů, opisů nebo kopií takového soupisu nebo k jeho zveřejňování jako zákonem
nestanovené součásti kroniky na webových stránkách.
Jsou-li v rámci kroniky obce uváděny citlivé osobní údaje, např. údaje o zdravotním stavu,
musí obec dbát, aby takovýmto krokem nezasahovala do práva občana na jeho vážnost, čest
a soukromí dle ustanovení § 81 odst. 2 občanského zákoníku. Ke zpracování zvláštních
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kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů by
v rámci kroniky zásadně nemělo dojít. Pokud se budou do kroniky výjimečně zapisovat údaje
např. o zdravotním stavu některého občana, mělo by to být vždy v souvislosti se zapisovanou
událostí ve smyslu ustanovení § 1 zákona o kronikách obcí.
Je třeba poznamenat, že pokud obecní kroniky v dřívějších dobách obsahovaly soupisy
místních obyvatel, bylo tomu tak proto, že o nich obce jiné evidence nevedly. V současné
době vede obec evidence svých občanů podle jiných právních předpisů, jejich vedení
v kronice proto není nezbytné. Podle § 4 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) je obecní úřad
obce s rozšířenou působností v zákonem stanoveném rozsahu uživatelem údajů o
obyvatelích z informačního systému evidence obyvatel. Údaje, jichž je uživatelem, může
obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat jen, jsou-li nezbytné pro výkon jeho
působnosti. Z tohoto ustanovení je třeba vycházet při posuzování legitimity získávání
osobních údajů z evidence obyvatel pro kroniku obce. Pro zápis o důležité nebo
pamětihodné události obce může být v některých případech nezbytné ověřit přesnost
určitého údaje v evidenci obyvatel nebo takový údaj z této evidence získat. Vzhledem k výše
uvedenému však nelze předpokládat nezbytnost shromažďování osobních údajů z evidence
obyvatel, tedy jako systematického postupu s cílem dalšího zpracování těchto osobních
údajů v kronice obce.
S pozdravem
Mgr. Ladislav Hejlík
vedoucí oddělení konzultací
(podepsáno elektronicky)
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