
Povinnost vedení evidence účastníků knihovních akcí – na dotaz ze 17. 5. 2021  
odpovídá JUDr. Tereza Danielisová 
 
Dotaz: 
Dobrý den, není mi jasné, zda z hlediska GDPR, může knihovna jako pořadatel akce (venku) vytvářet 
seznam účastníků akce s kontakty a krátkodobě jej uchovávat. Provozovatelé zahrádek jsou od této 
povinnosti  osvobozeni, při kulturních akcích by měla evidence účastníků být zachována. 
Mgr. Věra Krajíčková, ředitelka Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
 
Odpověď: 
 
Hezký den, 
 
domnívám se, že pořadatelé akcí nemusí a tedy nemají vést evidenci účastníků akcí. Ač je tato 
povinnost zmíněna v tzv. balíčku pro obnovení kulturního života, není zohledněna ve stávajícím 
mimořádném opatření MZ ČR, které je závazné. Opatření, které má být účinné od 24. 5., je zatím 
pouze v podobě návrhu vlády (MZ ČR jej zatím nevydalo), ale v tomto by se nemělo nic měnit: 
 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-a-sluzby-0471.pdf 
 
Evidenci je podle mého názoru možné vést pouze jako dobrovolnou a to po dobu 14 dnů. Součástí 
takové evidence by měla být informace ohledně osobních údajů, např. v tomto znění. 
"Uvedené údaje sbíráme pouze pro to, abychom Vás mohli kontaktovat v případě výskytu nemoci 
COVID-19 u některého z účastníků akce, nebo je v takovém případě předat orgánům ochrany 
veřejného zdraví. Poskytnutí údajů je zcela DOBROVOLNÉ, akce se můžete účastnit, i pokud nám 
údaje neposkytnete. Poskytnuté údaje uchováme po dobu 14 dnů." 
 
Nad rámec uvedného však podotýkám, že všechny přítomné osoby mají prokázat, že splňují 
podmínky pro účast (ve zkratce negativní text, očkování, prodělání nemoci..), a mít respirátory. 
Naopak měření teploty opatření neukládá. 
 
No, a samozřejmě, jak už jsme si asi všichni zvykli, zítra může být vše zase jinak. 
 
S pozdravem 
 
--- 
JUDr. Tereza Danielisová 
Městská knihovna v Praze 
 
Další zajímavé odkazy: 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů k dobrovolné evidenci: 
https://www.uoou.cz/ke%2Dzpracovani%2Dosobnich%2Dudaju%2Dv%2Dramci%2Dopatreni%2Dprot
i%2Dsireni%2Dkoronaviru/ds-6134/archiv=0&p1=2611 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů k povinné evidenci (netýká se akcí!): 
https://www.uoou.cz/reakce%2Duradu%2Dna%2Dvysledne%2Dzneni%2Dmimoradneho%2Dopatreni
%2Dk%2Devidenci%2Dzakazniku%2Dv%2Dprovozovnach/d-49818 
 


