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 Pro jednání zastupitelstva města dne 30. ledna 2019 

 Zpracoval: Klub zastupitelů za Piráti a Nezávislí Svitavy                                                               

 Předkládá: Ing. Vojtěch Fadrný, zastupitel města 

  

 

Videozáznamy z jednání zastupitelstva města 

 
Důvodová zpráva: 

Vzhledem k opakujícímu se zájmu veřejnosti o možnost sledování zastupitelstva formou 

videozáznamu, navrhuji možnost archivace videa z jednání zastupitelstva a zároveň 

zpřístupnění těchto videozáznamů pro veřejnost. Je to jeden z nejdůležitějších způsobů, jak 

informovat veřejnost ve vztahu k průběhu jednání MZ a následného ověření výstupů a 

správnosti rozhodnutí, která byla v rámci daného zastupitelstva učiněna. 

Hlavní důvody pro zveřejňování videozáznamu: 

1. Vzhledem k tomu, že se MZ schází ve většině případů v dnech pracovního týdne a v 

době, kdy je většina občanů pracovně vytížených, je přímý přenos z jednání MZ 

nedostatečný. Dovoluji si tvrdit, že možnost přímého přenosu jednání MZ dokázala 

vyřešit problém občanů, kteří se nemohou na jednání MZ dostavit z důvodů 

vzdálenosti, avšak neřeší problém občanů, kteří nemohou jednání MZ sledovat z 

časových důvodů, protože je pro ně zvolené termín nevhodný. 

2. Je veřejným zájmem, aby všichni občané měli možnost sledovat rozhodnutí, která 

učiní jimi volení zástupci. A to ať už v reálném čase nebo za pomoci archivovaného 

videozáznamu zpětně. Rozhodnutí archivace videozáznamů je dalším krokem 

k deklarované otevřenosti radnice a možnosti důsledné kontroly zastupitelů. 

3. Hlavním argumentem pro neumožnění archivace videozáznamů bývá složitost 

zajištění ochrany osobních údajů (GDPR) a další náklady. Mohu však vyloučit, že by 

to aktuálně měl být vážný problém, který by nebyli schopni vyřešit pracovníci, mající 

na starost pořizování audiozáznamu, který se musí upravovat taktéž. Nevznikají v této 

souvislosti tedy žádné další vícenáklady, spíše naopak. Město Svitavy již vlastní 

potřebnou techniku, která je využívána pro potřeby online přenosu.  

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města 

 

a) souhlasí 

se zveřejňováním videozáznamu z jednání zastupitelstva města na webovém portálu 

města,   

 

b) ukládá 

zpracování návrhu novely jednacího řádu zastupitelstva města do 20.3.2019, jehož 

součástí bude doplnění povinnosti pořizovat a následně zveřejnit videozáznam jednání 

zastupitelstva. 

 

 Zodpovídá: tajemník městského úřadu  

 

Ve Svitavách dne: 18.1.2019 


