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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte poskytnutí informací ohledně on-line 

přenosu jednání zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy, a to konkrétně o 

sdělení: 
 

1. Proč jste se následně rozhodl mazat či nezveřejňovat obrazové záznamy z těchto přenosů?  

2. Jak je možné, že některé městské části mají záznamy z jednání bez vymazání těchto 

důležitých informací?  

3. Obrátil jste se, na městské části, které obrazové záznamy zveřejňuji, abyste zjistil na 

základě jakých analýz k tomu přistoupili? 

4. Žádám dále o zveřejnění výše uvedené analýzy, která byla podkladem pro rozhodnutí 

záznamy neuveřejňovat. 

5. Na sociálních sítích jste uváděl, že pro zveřejnění záznamů je nutné tyto anonymizovat. Kdy 

hodláte provést anonymizaci a záznamy zveřejnit?  

Pokud nehodláte záznamy s využitím anonymizace zveřejnit, potom žádám uvést, jaké 

důvody vás k tomu vedou. 

6. Má úřad pod vaším vedením plán na to, jak ho více otevřít a přiblížit lidem, (tj. zejména 

otevřená a transparentní veřejná správa)? 
 

K Vaší žádosti si dovolujeme sdělit následující: 
 

Ad 1)  

Jednání zastupitelstva MČ se řídí zejména jednacím řádem zastupitelstva MČ, publikovaným jako 

příloha č. 1 k usnesení zastupitelstva MČ č. 36/2 ze dne 15. 11. 2017, který je dostupný na 

webových stránkách MČ a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Žádný z těchto 

dokumentů neukládá povinnost MČ či Úřadu MČ obrazový záznam z jednání zastupitelstva 

zveřejňovat. Veřejnou moc lze vykonávat pouze v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 

Vzhledem k tomu, že žádný ze závazných právních předpisů pro MČ neukládá ani možnost 

zveřejňovat obrazový záznam, pak nemůže být legálně zveřejňován. Dále je nutné uvést, že žádný 

z obrazových záznamů nebyl mazán. On-line přenos jednání zastupitelstva MČ nebyl nikdy veřejně 

nahrán a jednalo se pouze o on-line přenos bez možnosti následného přehrávání. Vhodné je 

k tomuto bodu uvést i fakt, že on-line jednání zastupitelstva MČ je možné konat jenom díky 

vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky. Bez vyhlášení tohoto mimořádného stavu by 

nebylo možné tato zasedání touto formou konat.   

 

 

 

 



 

Ad 2)  

Z otázky není patrné, o jaké důležité informace se jedná. Pokud bylo myšleno pod pojmem „důležité 

informace“ celý audiovizuální záznam zasedání zastupitelstva, pak tato informace byla již sdělena 

v bodě ad 1). Zároveň není z položené otázky patrné, o jaké městské části se jedná, abychom jim 

byli schopni postoupit Vaší žádost o informace.  
 

Ad 3)  

Z otázky není patrné, na jaké městské části, se dle Vašeho sdělení měl Úřad MČ obrátit. Zároveň je 

nutné uvést, že Úřad MČ není povinný analyzovat postupy jiných městských částí, jelikož pro Úřad 

MČ je závazný v těchto otázkách zejména jednací řád zastupitelstva MČ a zákon č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze. Jak již bylo zmíněno v odpovědi ad 1) ani jeden z těchto právních předpisů 

neumožňuje Úřadu MČ audiovizuální záznam zveřejňovat.  
 

Ad 4)  

Žádné rozhodnutí audiovizuální záznamy ze zasedání zastupitelstva MČ nezveřejňovat neexistuje. 

Jak již bylo zmíněno, tak se zveřejňování různých forem záznamů ze zasedání zastupitelstva MČ 

řídí výše zmíněnými právními předpisy, které neumožňují zveřejnění audiovizuálního záznamu ze 

zasedání zastupitelstva MČ.  

Je rovněž vhodné uvést, že doporučení nezveřejňovat či alespoň anonymizovat audiovizuální 

záznamy ze zastupitelstva MČ plyne například ze stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů 

č. 2/2013 či č. 2/2004. Shodné doporučení poskytla zaměstnancům Úřadu MČ i Mgr. Blanka 

Hanzelová v rámci své online přednášky.  
 

Ad 5)  

Z otázky není jasné, o jakou osobu se jedná, ani není zřejmé, o jaké sociální sítě se jedná. Úřad MČ 

nemá povinnost a zároveň by to bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy kontrolovat 

aktivitu jednotlivých zástupců či zaměstnanců MČ na sociálních sítích. Úřad MČ odpovídá za 

aktivitu pouze svých oficiálních profilů na sociálních sítích (např. 

https://www.facebook.com/MCDolniMecholupy v rámci sociální sítě Facebook). Vystupování 

zástupců a zaměstnanců MČ na sociálních sítích je jejich soukromá věc a vystupují zde jako 

soukromé osoby.  
  

Ad 6)  

Otevřená a transparentní veřejná správa je neurčitý právní pojem, tudíž Vám nejsme schopni 

poskytnout přesnou informaci. Dovolujeme si Vám však sdělit, že v současné době probíhá mnoho 

aktivit, které mají za cíl přiblížit veřejnou správu vykonávanou Úřadem MČ obyvatelům MČ. 

Do těchto aktivit lze zařadit určitě pravidelné vydávání Zpravodaje, kde jsou kromě zveřejňování 

informací z dění v MČ zveřejňovány i aktivity Úřadu MČ, dále je zveřejňována řada informací 

z Úřadu MČ prostřednictvím internetových stránek MČ, rovněž skrze oficiální profily na sociálních 

sítích. Na těchto platformách byly v minulosti zveřejňovány dotazníky, kde se zjišťoval názor 

obyvatel MČ na určitou problematiku. Dále je nutné zmínit i zasílání informací prostřednictvím 

mobilního rozhlasu, které je dle ohlasů z řad veřejnosti hodnoceno velice kladně, jelikož je možné 

informace pomocí této platformy sdělovat velice rychle a s velkým dosahem. Transparentní a 

otevřená veřejná správa je zajišťována i pomocí přístupu veřejnosti na zasedání zastupitelstva MČ, 

které je realizováno v budově Úřadu MČ i v této nelehké době. Již od roku 2017 jsou na webových 

stránkách MČ zveřejňovány audiozáznamy zasedání zastupitelstva MČ. Vhodné je uvést i fakt, že 

v minulosti byla pořádána občanská fóra, kde se zjišťovaly názory a preference obyvatel MČ. 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vyhlášeným opatřením vlády České republiky a 

Ministerstva zdravotnictví se však některé aktivity, které přibližují působení Úřadu MČ 

obyvatelům, musely omezit, nicméně do budoucna se jistě mnohé aktivity budou moci znovu 

obnovit. Žádný konkrétní dokument, který by analyzoval zabezpečení otevřené a transparentní 

veřejné správy, však Úřad MČ nedisponuje. Výše je uveden alespoň hrubý výčet několika hlavních 

aktivit pro zajištění otevřené a transparentní veřejné správy Úřadem MČ. Aktivit v této oblasti je 

však realizováno velké množství.  

 
Mgr. A. Jiří Jindřich 

starosta MČ Praha – Dolní Měcholupy 
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