Návrh bodu k projednání na zastupitelstvu města Telče
Název materiálu:
Pořizování audiovizuálního přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání
zastupitelstva
Předkladatel:
ing. Jiří Pykal, zastupitel
Textová část:
Dle platného Jednacího řádu zastupitelstva města Telče (bod č. 13 článku 4), může
zastupitelstvo rozhodnout o pořizování oficiálního přímého hlasového nebo obrazového přenosu
ze svého jednání a o zpřístupnění archivovaných záznamů těchto přenosů, což bude zajištěno
prostřednictvím městského úřadu nebo poveřeného subjektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1.7.2018 pořizování oficiálního přímého
hlasového a obrazového přenosu ze svého jednání a zpřístupnění archivovaných záznamů
těchto přenosů, což bude zajištěno prostřednictvím městského úřadu nebo pověřeného
subjektu.
Zpracoval: Jiří Pykal

Datum: 13.4.2018

Důvodová zpráva:
Zasedání zastupitelstva je zásadně veřejné (1), může se jej tedy kdokoli účastnit a sledovat jeho
průběh. Veřejnost zasedání zastupitelstva je bezvýjimečná a nelze ji žádným způsobem vyloučit.
Představuje spolu s dalšími právy občana územního celku, jako zejména právem vyjadřovat na
zasedání zastupitelstva svá stanoviska k projednávaným věcem a k návrhu rozpočtu územního
celku a právem požadovat projednání určité záležitosti zastupitelstvem, důležitý prvek kontroly
výkonu územní samosprávy. Neméně významným prvkem kontroly územní samosprávy je
rovněž institut pořizování zápisu ze zasedání zastupitelstva a jeho ukládání k nahlédnutí.
Zápis ze zasedání zastupitelstva však nemusí zachycovat průběh zasedání doslovně a omezuje
se na povinné náležitosti předepsané zákonem a platným jednacím řádem. V důsledku toho pak
mnohé důležité momenty zasedání zastupitelstva zůstávají zachyceny výhradně smysly
přítomných osob. Za takové situace pak v zájmu objektivního zachycení průběhu zasedání
zastupitelstva přicházejí ke slovu audiovizuální záznamové prostředky, které jsou s to
zachycený záznam uchovat pro osoby, které se zasedání neúčastnily.
Zákon o ochraně osobních údajů nepředstavuje překážku pro zveřejnění audiovizuálních
záznamů o jednání zastupitelstva. Výjimkou jsou případy, kdy se součástí záznamu staly:
• osobní údaje třetích osob, které nevstupují do vztahu s obcí, anebo do záznamu pronesené
údaje nejsou nutné pro projednání jejich vztahu s obcí, ale byly zmíněny některým
vystupujícím,
• příliš detailní údaje osob (např. rodné číslo, osobní telefon, přesná adresa bydliště),
• citlivé osobní údaje (například o zdravotním stavu).
Ty je pak nutno před zveřejněním odstranit.
Obvykle není žádný důvod podrobnější údaje o nich hlasitě přednášet. Pořízení a zveřejnění
záznamu, obsahujícího osobní údaje, vyžaduje splnit některé oznamovací a registrační
povinnosti.
Na začátku pořizování záznamu se přítomným osobám tato skutečnost oznámí, včetně toho,
kdo záznam provádí, účelu (například pro účel zveřejnění na webu obce) a možnosti se na
pořizovatele (správce údajů) obrátit kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv.

Stejná informace se umístí na web spolu s vlastním zveřejněním záznamu.
Úřad na svém webu musí veřejně oznámit, že provádí zpracování údajů, spočívající v pořizování
a zveřejňování záznamu jednání zastupitelstva. Pokud se na toho, kdo záznam pořídil nebo
zveřejňuje (správce údajů či zpracovatel) někdo obrátí s tím, že na záznamu je o něm špatně
uveden nějaký osobní údaj, věc posoudí a případně provede opravu.
Vzor:
Upozornění
Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován audiovizuální záznam, který je zveřejněn na
webových stránkách města. V případě potřeby provedení opravy osobních údajů, uplatnění
dalších práv či podání námitky, je možno obrátit se na pořizovatele záznamu, tj. město Telč,
sekretariát starosty.
Na webu http://tv.kr-vysocina.cz/ jsou uveřejněné aktuální záznamy a u některých obcí a kraje i
archiv. Aktuálně je to Kraj Vysočina, Město Jihlava, Nové Město na Moravě, Město Havlíčkův
Brod, Město Pelhřimov, Město Přibyslav, Město Náměšť nad Oslavou, Městys Okříšky, Město
Velké Meziříčí a Město Moravské Budějovice.
Přenosovou techniku je možné si od krajského úřadu pro účely obcí po dohodě pronajímat
zdarma.
_________________________________________________________________________________________________
(1) § 93 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
V důvodové zprávě použity citace z materiálů Oživení, o.s. a informace z webu Kraje Vysočina.

