
 

 

 

Rada města Libčice nad Vltavou 
Nám. Svobody 90 
252 66 Libčice nad Vltavou 
 
 
Věc:  Návrh na vysílání on-line přenosu a pořizování videozáznamu z jednání ZM městem  
 
Jednání zastupitelstva města jsou veřejnou záležitostí. Ne každý občan má však možnost osobně se jednání z 
různých důvodů zúčastnit. Velikost obřadní síně Městského úřadu také není při vyšší návštěvnosti jednání pro 
veřejnost příliš přívětivá a může mnohé od návštěvy odradit. Proto se nabízí, aby občané, začali mít přístup k 
videozáznamu z jednání ZM, které pořídí město, a navrhujeme také, aby se z jednání vysílal i přenos živě on-
line.  
 
Videozáznam mimo jiné dobře poslouží při kompletaci zápisu před jeho finálním ověřením. Dosud jsme se 
snažili pořizovat videozáznamy vlastními silami a bylo nám v zodpovědné zastupitelské práci opakovaně k 
užitku. Projekt “Pořizování on-line přenosů ze ZM” byl také součástí databáze projektů při přípravě 
Strategického plánu, jemuž skupina věnující se položce “Moderní úřad” přiřadila vysokou prioritu.  
 
Věříme proto, že rada města vyhodnotí jednohlasně tento návrh jako pro občany přínosný a schválí on-line 
vysílání přenosu a pořizování videozáznamu z jednání ZM městem. 
 
Návrh usnesení: “Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby ze všech svých jednání ZM vysílalo on-
line přenos a pořizovalo videozáznam, a tento videozáznam zveřejnilo do tří (3) pracovních dnů na web 
města.” 
 
Děkujeme všem členům rady města za pečlivé zvážení tohoto návrhu usnesení a žádáme zařazení schválení 
pořizování videozáznamu ze ZM do programu nejbližšího jednání ZM. 
 
Přílohy:  Vyvrácení možných argumentů proč audiovizuální záznam nelze zavést 
  Výňatek z databáze projektů pro Strategický plán po přiřazení priorit pracovní skupinou 
   
S pozdravem, zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS 
 
Ing. Petra Pelešková 
Ilona Ptáčková 
Ing. Marek Coufal 
PhDr. Petr Schönfeld 
Ing. Roman Šebl 
JUDr. Jana Márová 
 
V Libčicích, 19.7.2019 



 

 

 

 

Vyvrácení možných argumentů proč audiovizuální záznam nelze zavést 
    

I. Protože GDPR to zakazuje 

Omyl. GDPR není žádnou překážkou pro nahrávání zastupitelstva. GDPR samozřejmě pro výkon veřejné moci 

či ve veřejném zájmu, což je i tento případ, umožňuje zpracovávat osobní údaje bez souhlasu. Více k tomu 

naleznete např. zde: http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/6594-otevrenost-a-gdpr 

  

II. Protože to zakazuje občanský zákoník 

Nikoliv. Obzvláště nový občanský zákoník účinný od roku 2014 k tomu dává výslovné svolení v § 88 odst. 2: 

“Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový 

záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v 

záležitosti veřejného zájmu.” 

  

III. Možná lze streamovat, ale rozhodně ne ukládat na záznam na web obce 

Lze dělat samozřejmě obojí. Jen u streamu (online přenosu, který se nenahrává/neukládá) je to jednodušší - 

nemusíte se starat o to, zda zazní osobní údaje. U záznamu z jednání už si musíte jako obec dát pozor a vypípat 

všechny zmínky o osobních údajích, která se případně na záznamu objeví. V 99% záznamů však takové 

informace nezaznívají.  

  

IV. K čemu nahrávat, když pořizuji zápis!? 

Audiovizuální záznam je cestou, jak se vyhnete hádkám o to, co kdo řekl nebo navrhnul. 
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Výňatek z databáze projektů pro Strategický plán  
po přiřazení priorit pracovní skupinou 

 

 


