
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání ZM na internetu podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 

 

Zpracoval: Mgr. Lukáš Kozaczka 

odbor, oddělení: vedoucí odboru kanceláře primátorky 

telefon: 48 524 3185 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru   

Projednáno: 8. mimořádné zasedání RM dne 27. 9. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání ZM na internetu, podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím a ukládá tajemníkovi magistrátu zveřejňování zajistit. 

                    T: po ověření zápisu ze zasedání ZM ze dne 29. 9. 2011 
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Důvodová zpráva: 

 
Právní úprava pořízení, podepisování a uložení zápisu ze zasedání ZM je upravena 

v § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zákon v § 95 zákona upravuje povinnost pořizovat 
zápis ze zasedání zastupitelstva, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřo-
vatelé. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obec-
ním úřadu k nahlédnutí. Pro účely pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje 
zvukový záznam, který je spolu se zápisem archivován. Zpřístupňování (zveřejňování) zvu-
kových záznamů ze ZM na internetu, zákon o obcích neupravuje. 

 
V pravomoci ZM je rozhodnout i o jiném účelu, pro který má být zvukový záznam po-

řizován. Jedná se o nepřímou změnu Jednacího řádu ZM. Zvukový záznam ze zasedání ZM 
má povahu informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Jeho zveřejňování podle tohoto zákona v zásadě neodporuje zákonu o obcích, naopak, lze je 
považovat za vstřícný krok k občanům města, který jim umožní podrobněji seznámit se  zále-
žitostmi projednávanými na zasedání ZM.  

 
Při zveřejňování zvukového záznamu je však nutné zajistit, aby zveřejňovaný zápis 

byl upraven tak (anonymizován), aby nedošlo k porušení zákonů, které poskytují některým 
údajům ochranu. Jedná se zejména o zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění, § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (ochra-
na osobnostních práv), zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpeč-
nostní způsobilosti. Dále jde o zákony, které upravují ochranu osob, kterým stát poskytl ve-
řejné prostředky podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění, zá-
kon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění, zákon č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře v platném znění, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 
v platném znění, zákon č.12/2001 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní 
nebo jinou pohromou v platném znění. Dále § 17 č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v plat-
ném znění, který upravuje ochranu obchodního tajemství. V neposlední řadě jde o zákony, 
které upravují důvěrnosti majetkových poměrů, jako např. § 24 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků v platném znění, § 23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeo-
becné zdravotní pojištění, §14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, § 24a zákona č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění atd.  

 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

v ustanovení § 5 odst. 7 výslovně umožňuje povinnému subjektu (Statutárnímu městu Libe-
rec) zveřejnit jakékoli informace s výše popsanými výjimkami. Statutární město Liberec dis-
ponuje technikou i odborníky, kteří mohou zajistit anonymizaci zvukového záznamu ve smys-
lu výše uvedených zákonů.  

 
 

 


