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Používání osobních údajů v obecních kronikách
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. února 2017 Vaši žádost
o zaslání stanoviska Úřadu ve věci používání osobních údajů v obecních kronikách. K této
věci Vám sděluji:
Podle § 1 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, (dále jen „zákon o kronikách obcí“)
každá obec vede kroniku obce (dále jen „kronika“), do níž se zaznamenávají zprávy
o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím
generacím. Je nepochybné, že tyto chronologicky zapisované 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 známé osoby, narození dítěte v její rodině, 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 těchto osob nepřiměřeným způsobem.
Zákon o kronikách obcí však nepředpokládá, že v kronice budou uváděny jakékoli soupisy
místních občanů, které jsou zpracováním osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Pro zařazení
takového soupisu 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, je proto třeba získat souhlas těchto
subjektů údajů podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. V případě soupisu nově
narozených dětí je třeba získat souhlas jejich zákonných zástupců.
Souhlas subjektů údajů by nebyl nutný při splnění výjimky podle § 5 odst. 2 písm. f) zákona
o ochraně osobních údajů, tedy např. pro zařazení seznamu zastupitelů obce v rozsahu
jméno a příjmení zastupitele a dále pouze osobní údaje, které vypovídají o jeho veřejné
anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.
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 zákona o ochraně osobních údajů, pokud nejsou tyto údaje získávány

z evidence obyvatel nebo z matriky, což neumožňují příslušné zvláštní zákony. Blízké osoby
zemřelých však mohou případně uplatňovat právo na ochranu jejich osobnosti podle
občanského zákoníku.
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.
Pokud jde o vedení a uložení kroniky, zákon o kronikách obcí v § 2 odst. 1 stanoví, že
kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě
s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém
papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou. Zákon tedy umožňuje vedení kroniky
v elektronické podobě, nepředpokládá však její zveřejňování na webových stránkách obce či
města. V § 2 odst. 3 citovaného zákona je stanoveno, že obec zabezpečí kroniku proti ztrátě,
poškození a neoprávněnému přístupu.
Podmínky pro zpřístupňování kroniky stanoví zákon o kronikách obcí v § 4 jako nahlížení:
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 knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře.
V případě zveřejňování obecních kronik na internetu to znamená, že nemohou být, bez
souhlasu žijících občanů, který by ovšem bylo obtížné získat, zveřejňovány výše uvedené
soupisy místních občanů, jestliže je starší kroniky obsahují. Neznamená to však, že by
musela být anonymizována všechna jména osob zapsaná do kroniky, jestliže jsou přiměřeně
použita jako jména účastníků pamětihodných událostí obce či města a netýkají se
soukromého života těchto (žijících) osob.
Vzhledem k tomu, že stránky www.kronikari.info obsahují i odpovědi na dotazy kronikářů
týkající se zápisu osobních údajů do kroniky obce, lze tyto otázky konzultovat na telefonním
čísle Úřadu 234 665 248.
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