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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání předloženého materiálu  

s c h v a l u j e     
Změnu čl. IV. bod 9 Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberce s účinností od 1. května 
2013  v tomto znění:  
„Statutární město může o průběhu zasedání zastupitelstva pořizovat pro potřeby vyhoto-
vení zápisu zvukový záznam bez souhlasu přítomné veřejnosti. Tento zvukový záznam 
může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města ve lhůtě tři dny od podpi-
su zápisu ze zasedání zastupitelstva ověřovateli a primátorem. Zveřejnění bude provede-
no v souladu se zvláštními zákony, upravujícími ochranu údajů a omezení poskytování 
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informací. Obrazový a zvukový záznam, pořizovaný za účelem přímého přenosu zasedání 
zastupitelstva prostřednictvím internetu (dále jen „audiovizuální záznam“), může být 
pořízen až po upozornění veřejnosti na jeho formu, způsob a rozsah použití.    Audiovi-
zuální záznam je archivován a zveřejňován na webových stránkách statutárního města. 
Zveřejnění audiovizuálního záznamu bude provedeno v souladu se zvláštními zákony, 
upravujícími ochranu osobních údajů, osobnostních práv a omezení poskytování infor-
mací. Nebude-li možné z technických důvodů dodržet požadavky zvláštních zákonů, 
audiovizuální záznam nebude zveřejněn“  

a 

u k l á d á 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi magistrátu, zajistit vydání úplného znění jednacího 
řádu a jeho zveřejnění na webových stránkách města    T: bezodkladně
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Důvodová zpráva  
 
Změna textu Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec, platného od 1. 3. 2013, se týká čl. IV. 
bodu 9, jehož původní text nedovoluje archivovat a zveřejňovat audiovizuální záznamy, vzniklé 
při přímém přenosu jednání zastupitelstva prostřednictvím internetu. Ustanovení čl. IV. bod 9 
upravuje nakládání s audiovizuálním následovně cit.: „Statutární město může o průběhu zasedání 
zastupitelstva pořizovat pro potřeby vyhotovení zápisu zvukový záznam bez souhlasu přítomné veřejnosti. Tento 
zvukový záznam může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města ve lhůtě tři dny od podpisu zápisu 
ze zasedání zastupitelstva ověřovateli a primátorem. Zveřejnění bude provedeno v souladu se zvláštními zákony, 
upravujícími ochranu údajů a omezení poskytování informací. obrazový  a  zvukový záznam, pořizovaný za 
účelem přímého přenosu zasedání zastupitelstva prostřednictvím internetu (dále jen „audiovizuální záznam“), 
může být pořízen až po upozornění veřejnosti na jeho formu, způsob a rozsah použití.  audiovizuální záznam 
není uchováván a dále používán z důvodu ochrany osobnostních práv na zastupitelstvu zúčastněné veřejnosti.“ 
Toto znění textu vychází z technických podmínek pro umístění kamery v jednacím sále, která 
byla umístěna na základě požadavků zastupitelů tak, aby jednotliví zastupitelé byli na záznamu 
rozpoznatelní při rozpravě k jednotlivým bodům. Současné umístění kamery však zachycuje i 
prostor vstupu do jednacího sálu a místa určená pro přihlížející anonymní veřejnost, která je na 
audiovizuálním záznamu rovněž zaznamenána. Právě z důvodu ochrany práv této veřejnosti a 
nemožnosti získání výslovného souhlasu jednotlivých osob k dalšímu použití záznamu, na kterém 
jsou zachyceny, bylo archivování a zveřejňování audiovizuálního záznamu vyloučeno.   
 
Tajemník magistrátu nechal prověřit možnost přemístění kamery tak, aby přítomná veřejnost 
nebyla kamerou zachycena. Za této podmínky je možné audiovizuální záznam dále používat, tj. 
archivovat a zveřejňovat.  
 
Nové umístění kamery však nezajistí zobrazení všech zastupitelů na audiovizuálním záznamu. Je 
na zastupitelstvu města aby rozhodlo, zda zájem dalšího použití, tj. archivování a zveřejnění  
audiovizuálního záznamu převažuje nad zájmem zobrazení všech členů zastupitelstva.   
 
Za podmínky, že kamerou nebude zaznamenána přítomná anonymní veřejnost, nebo že tato 
veřejnost nebude rozpoznatelná, lze text v čl. IV. bod 9 změnit následovně cit.:“Statutární 
město může o průběhu zasedání zastupitelstva pořizovat pro potřeby vyhotovení zápisu 
zvukový záznam bez souhlasu přítomné veřejnosti. Tento zvukový záznam může být 
zveřejněn na webových stránkách statutárního města ve lhůtě tři dny od podpisu zápisu 
ze zasedání zastupitelstva ověřovateli a primátorem. Zveřejnění bude provedeno 
v souladu se zvláštními zákony, upravujícími ochranu údajů a omezení poskytování 
informací. Obrazový a zvukový záznam, pořizovaný za účelem přímého přenosu zasedání 
zastupitelstva prostřednictvím internetu (dále jen „audiovizuální záznam“), může být 
pořízen až po upozornění veřejnosti na jeho formu, způsob a rozsah použití.    
Audiovizuální záznam je archivován a zveřejňován na webových stránkách statutárního 
města. Zveřejnění audiovizuálního záznamu bude provedeno v souladu se zvláštními 
zákony, upravujícími ochranu osobních údajů, osobnostních práv a omezení poskytování 
informací. Nebude-li možné z technických důvodů dodržet požadavky zvláštních 
zákonů, audiovizuální záznam nebude zveřejněn.“  
 

  
Účinnost změněného jednacího řádu je od 1.5.2013.  
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