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PRAVIDLA PRO POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ OSOBAMI, KTERÉ 

NEZASTUPUJÍ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, V PROSTORÁCH 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA 

 

ZE DNE 9. KVĚTNA 2016 

 

 

PŘEDSEDNICTVO EVROPSKÉHO PARLAMENTU,  

 

 

˗ s ohledem na čl. 25 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu,  

 

 

PŘIJALO TOTO ROZHODNUTÍ: 

 

Článek 1 

Definice 

 

1.  Pro účely těchto pravidel se „pořizováním záznamů“ rozumí veškeré formy zvukových a 

obrazových záznamů, jež v prostorách Evropského parlamentu pořizují osoby, které 

nezastupují sdělovací prostředky. 

 

2.  Pro účely těchto pravidel se „osobami, které nezastupují sdělovací prostředky“ rozumí 

všechny osoby, které v prostorách Evropského parlamentu chtějí vykonávat činnost v oblasti 

audiovizuální komunikace, jež není určena pro redakčně nezávislé mediální organizace 

popsané v pravidlech pro akreditaci sdělovacích prostředků v EP.1 

 

 

Článek 2 

Obecné zásady a požadavky 

 

1.  Osoba, která nezastupuje sdělovací prostředky, musí mít předtím, než obdrží povolení k 

pořizování záznamů, které nejsou určeny pro sdělovací prostředky, platný vstupní průkaz do 

Evropského parlamentu.  

 

2.  Osoby, které nezastupují sdělovací prostředky, musí mít k pořizování záznamů v 

Evropském parlamentu příslušné povolení vydané ředitelstvím Evropského parlamentu pro 

sdělovací prostředky (dále jen „ředitelství pro sdělovací prostředky“). 

 

                                                           
1 V souladu s pravidly pro akreditaci sdělovacích prostředků v EP musí být mediální organizace redakčně nezávislou, 

komerční organizací bez distribučních omezení;  musí otevřeně uvádět, jak a kým je financována a poskytovat informace o 

činnosti evropských orgánů. Tato pravidla obsahují další požadavky pro internetové sdělovací prostředky a periodika: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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3.  Je nutno přísně dodržovat pokyny vydané ředitelstvím pro sdělovací prostředky či 

kterýmkoli bezpečnostním úředníkem.   

 

4.  Pořizování záznamů osobami, které nezastupují sdělovací prostředky, není dovoleno 

během přerušení činnosti Parlamentu a v době, kdy v budovách v Bruselu nebo ve Štrasburku 

neprobíhá žádná parlamentní činnost, s výjimkou zvláštního povolení vydaného ředitelstvím 

pro sdělovací prostředky. 

 

5.  Používání skrytých kamer nebo skrytých zvukových nahrávacích zařízení je zakázáno. 

 

 

Článek 3 

Přijetí pravidel 

 

Osoby, které nezastupují sdělovací prostředky, obdrží jeden výtisk těchto pravidel a vyplní 

formulář v příloze, v němž se zaváží k jejich dodržování. 

 

 

Článek 4 

Prostory, v nichž je pořizování záznamů povoleno 

 

Pořizování záznamů je povoleno pouze pro účely, prostory, den a časové rozmezí, které jsou 

uvedeny ve formuláři žádosti v příloze. 

 

 

Článek 5 

Prostory, v nichž je pořizování záznamů vždy zakázáno 

 

Pořizování záznamů je přísně zakázáno: 

 

–    ve všech restauracích a barech;  

–    v prostorách, v nichž se nachází bezpečnostní kontrolní zařízení, zejména ve vstupních 

prostorách budov Parlamentu; 

–    ve všech prostorách a kancelářích vyhrazených parlamentním službám, včetně parkovišť, 

administrativních kanceláří a prostor, a ve všech prostorách s omezeným přístupem; 

–   v komerčních prostorách, včetně obchodů a bank; 

–    v prostorách označených symboly pro zákaz pořizování záznamů. 

 

 

Článek 6 

Respektování důstojnosti, soukromí a nedotknutelnosti majetku 

 

Osoby, které nezastupují sdělovací prostředky, musí řádně zohledňovat důstojnost a soukromí 

všech osob nacházejících se v budovách Parlamentu a nedotknutelnost majetku a zařízení 

Parlamentu. 
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Článek 7 

Individuální povolení 

 

1.  Poslanci mohou odmítnout žádost o rozhovor nebo jej kdykoli ukončit.  Osoby, které 

nezastupují sdělovací prostředky, musí takovéto rozhodnutí respektovat. 

 

2. Obracet se na zaměstnance se zapnutým nahrávacím zařízením bez jejich předchozího 

souhlasu je zakázáno. 

 

 

Článek 8 

Porušení těchto pravidel 

 

1. Pokud ředitelství pro sdělovací prostředky zjistí, že osoba, která nezastupuje sdělovací 

prostředky, tato pravidla porušila, povolení k pořizování záznamů, které nejsou určeny pro 

sdělovací prostředky, jež bylo dané osobě uděleno, se stává automaticky a okamžitě 

neplatným. 

 

2. Kromě toho mohou být budoucí žádosti této osoby nebo organizace o povolení k 

pořizování záznamů zamítnuty, a to až na období jednoho roku. 

 

 

Článek 9 

Odvolání 

 

Osoby, které nezastupují sdělovací prostředky, se proti rozhodnutí ředitelství pro sdělovací 

prostředky o tom, že došlo k porušení těchto pravidel, mohou odvolat ke kolegiu kvestorů 

Evropského parlamentu, a to do jednoho měsíce od data oznámení rozhodnutí o porušení 

těchto pravidel. 

 

 

Článek 10 

Vstup v platnost 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. června 2016. 

 

 

 

Příloha – Formulář pro osoby, které nezastupují sdělovací prostředky, jímž se výslovně zavazují 

k dodržování těchto pravidel 

 



Příloha 
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ZÁVAZEK K DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PRO POŘIZOVÁNÍ 

ZÁZNAMŮ OSOBAMI, KTERÉ NEZASTUPUJÍ SDĚLOVACÍ 

PROSTŘEDKY, V PROSTORÁCH EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU 
 

Já, níže 

podepsaný/podepsaná

: 

 

Příjmení: Uveďte příjmení Jméno: Uveďte křestní jméno 

Mobilní telefon: Pro zadání čísla klikněte sem 

E-mail: Pro zadání e-mailové adresy klikněte sem 

Produkční skupina/y (uveďte prosím všechny): Pro zadání klikněte sem 

 
Žádající orgán  Pro zadání orgánu žádajícího o pořízení záznamu klikněte sem 
 

 
Potvrzuji, že jsem obdržel/a jeden výtisk pravidel pro pořizování záznamů osobami, které 

nezastupují sdělovací prostředky, v prostorách Evropského parlamentu, a zavazuji se, že budu 

tato pravidla dodržovat po celou dobu platnosti povolení k pořizování záznamů. 
 
 
Dáno v: Vyberte položku 

Dne: Pro zadání data klikněte sem 

 

Podpis:  

 

 

Potvrzuji, že jsem si vědom/a toho, že omezené povolení pro pořizování 

záznamů v prostorách Evropského parlamentu se vztahuje pouze na:  

 

 téma / událost Pro zadání klikněte sem 

 

 poslance/poslankyni Evropského parlamentu Pro zadání klikněte sem 

 

 politickou skupinu Pro zadání klikněte sem 

 

 místo Pro zadání klikněte sem 

 

 datum Pro zadání data klikněte sem 

 

 časové rozmezí pro pořizování záznamů Pro zadání časového rozmezí klikněte sem 

 



Příloha 
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Pořizování záznamů v souvislosti s jinými událostmi, tématy, poslanci a politickými 

skupinami nebo na jiných místech, než je uvedeno výše, není povoleno. 

 


