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 Pro jednání zastupitelstva města dne 24. června 2015 

 Zpracoval: Mgr. Radoslav Fikejz, člen rady a předseda mediální 

                                                               pracovní skupiny 

 Předkládá: rada města 

  

 

Záznam z jednání zastupitelstva města a informovanost veřejnosti 

 
Důvodová zpráva: 

 
Mediální pracovní skupina (MPS), složená z nominantů politických subjektů MZ, zástupců 

veřejnosti a zástupců MěÚ a jeho složek, se zabývala podnětem, který vzešel z iniciativy 

veřejnosti a byl diskutován na dubnovém jednání MZ. Řešila se otázka možností a způsobu 

vyšší informovanosti veřejnosti ve vztahu k jednání MZ.  

MPS zhodnotila některé komunikační kanály města, v nichž se zprávy o průběhu či výsledku 

jednání MZ objevují. Na základě diskuze mezi členy MPS vzniklo konsensuální řešení, 

formulované v návrhu usnesení. Byla diskutována tato témata: 

1. MPS konstatovala, že jediným možným způsobem jak ovlivnit rozhodování MZ je 

přítomnost a aktivní účast občanů při jednání MZ. Jakákoliv forma záznamu jednání 

MZ bude sloužit pouze k vyšší míře informovanosti veřejnosti a kontroly práce 

jednotlivých zastupitelů. Samotný záznam neovlivní rozhodovací procesy. 

2. MPS se zabývala střihovou reportáží lokální CMS TV v současné podobě a 

konstatovala, že z hlediska současné licence CMS TV pro TV vysílání a z hlediska 

platné smlouvy mezi městem Svitavy a CMS TV není reálná možnost, aby celistvý 

videozáznam jednání MZ byl v TV odvysílán a pak zveřejněn na webovém prostoru, 

který využívá CMS TV pro své reportáže. Existují 2 důvody proč MPS nedoporučila 

k řešení záznamu využít TV kanálu, a to: legislativní rámec licence CMS TV a vysoké 

finanční náklady na zhotovení celistvého záznamu.  

3. MPS se zabývala videozáznamem jednání MZ, jehož zhotovitelem by byl externí 

vysoutěžený dodavatel (nebo město Svitavy samotné). V současné době neexistují 

technické a technologické možnosti proveditelnosti. Půdorys zasedací místnosti 

vylučuje použití pouze jediné kamery, vzniklý záznam by se musel zpracovávat 

podobnou cestou jako TV reportáž, jehož výsledkem by byla nejasná kvalita. 

V souladu s metodikou ÚOOÚ není vhodné po celou dobu trvání MZ snímat tu část 

místnosti, kde sedí veřejnost. Dále i státní kontrolní orgány nemají jednoznačný 

náhled na ochranu osobních údajů veřejnosti a zaměstnanců MěÚ na MZ a údajů 

třetích, tj. dotčených osob programem jednání MZ. Zde MPS připomněla nejen 

legislativní, ale i etický aspekt. MPS však tento bod své diskuze vnímá jako 

neuzavřený a bude se jím zabývat a předloží radě města jeho řešení. 
4. MPS svým hlasováním (13 pro, 3 proti) navrhla pořizování zvukového záznamu 

z jednání MZ a doporučila radě města, aby předložila zastupitelstvu návrh na níže 

uvedené usnesení. Zvukový záznam je vnímán jako doplněk k oficiálnímu písemnému 

záznamu jednání MZ, jehož bezesporou výhodou jsou nízké finanční náklady na 

pořizování, jeho nezkreslenost, možnost editace a vymazání těch pasáží, které by se 

mohly dostat do osobnostně právního rozporu se zájmem dotčených osob, malý objem 

dat, snadná archivace atd. Zákonné pořízení zvukového záznamu je možné provést 

změnou jednacího řádu MZ.  

 



 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města 

 

a) souhlasí  

 

s pořizováním zvukového záznamu jednání zastupitelstva města a zveřejňováním 

zvukového záznamu na webovém portálu města,   

 

b)  ukládá 

 

zpracování návrhu novely jednacího řádu zastupitelstva města, jehož součástí bude 

doplnění povinnosti pořizovat a následně zveřejnit zvukový záznam jednání 

zastupitelstva. 

 

 Zodpovídá: tajemník městského úřadu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách dne: 13. 12. 2015 

 


