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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 30.01.2019

Zveřejňování záznamů ze zasedání ZMČ BS
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
příloha č_1_archivace_zaznamu

Materiál předkládá:

Spilková Lukášová Monika, Mgr. - zastupitel

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
podnět předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ BS ke zveřejňování
záznamů
ze
zasedání
Zastupitelstva
MČ
Brno-střed
na
internetových stránkách MČ Brno-střed, který tvoří přílohu č.
1 tohoto materiálu a
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS prověřit možnosti pro zveřejňování záznamů
ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed na internetových
stránkách MČ Brno-střed po technické a organizační stránce a o
zjištěných skutečnostech informovat ZMČ BS na jeho příštím
zasedání.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS
je
předložen
k
projednání
podnět
Kontrolního výboru týkající se zveřejňování
zasedání ZMČ BS.
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Příloha č. 1
Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed jsou v současné době přenášena v reálném
čase na internetových stránkách městské části. Záznam těchto přenosů však není archivován. Možnost
sledovat přenos je bezpochyby pro řadu občanů přínosnější, než kdyby museli být vždy fyzicky přítomni
na zasedání. Občané sledující přenos jsou však stále vázáni jeho konkrétním časem, což pro řadu z nich
může být problémem např. kvůli pracovnímu vytížení v čase začátku zasedání, který je tradičně
stanoven na 16. hodinu. Navíc je pro sledujícího nemožné vrátit se k určité části přenosu, pokud ji
přeslechl či promeškal.
Městská část pak dále v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje na svých
internetových stránkách zápis ze zasedání zastupitelstva. Formu tohoto zápisu detailněji upravuje
Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-střed, který v čl. 15. odst. 2 písm. e) ukládá v rámci zápisu
zveřejnit průběh projednání jednotlivých bodů programu zasedání. Šíře a podrobnost takového zápisu
je pak otázkou interpretace, případně impulsem pro podání námitky proti zápisu. To však neřeší problém
samotný v jeho meritu, neboť takové námitky mohou být podávány vůči každému zápisu a zastupitelstvo
by se jimi muselo zabývat na každém svém zasedání.
Situace tedy vyžaduje systémové řešení. Nabízí se požadovat v rámci zápisu doslovný přepis
všech výstupů k jednotlivým bodům. Toto řešení by však s největší pravděpodobností bylo příliš
náročné pro zapisovatele a navíc by se tak obsáhlý zápis stal nepřehledným.
Jediným logickým řešením proto zůstává kombinace přehledného a stručného zápisu a archivace
záznamů ze zasedání, kde si zainteresovaný občan nebo zastupitel v klidu znovu pustí důležité pasáže s
možností se k nim libovolně vracet. V ideálním případě by takový výstup měl být zpracován formou
audiovizuálního záznamu, který má tu výhodu, že je z něj patrný i obrazový a zvukový souvis projevu.
V souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů je nutné záznam
ze zasedání před jeho zveřejněním upravit tak, aby žádné takové údaje neobsahoval. V tomto případě je
namístě inspirovat se praxí prováděnou při zveřejňování záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Brna
– zapisovatelé při pořizování zápisu poznačí místa, na kterých zazněly osobní údaje, a není tak třeba,
aby si zaměstnanec, který záznam zveřejňuje, tento znovu přehrával v plné délce a hledal v něm
inkriminovaná místa.
Samotné zpracování a zveřejnění záznamu ze zasedání zastupitelstva je možné buď zadat
zaměstnancům úřadu, kdy by místo pro ukládání dat mohly poskytnout např. Technické sítě Brno, nebo
celou tuto službu vč. uložiště poptat u externího poskytovatele, jako tomu je v případě Zastupitelstva
města Brna. Roční náklady obou těchto služeb pak s největší pravděpodobností budou srovnatelné s
náklady na práci zaměstnanců, kteří by měli doslovně přepisovat všechny projevy přednesené na
zasedání zastupitelstva.

