
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

7. zasedání  v roce 2019 Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové 

technologie 

konaného dne 9. 9. 2019 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Lukáš Jadlovský, Antonín Lebeda, Ing. Růžek,  

  Mgr. Čermák, Ing. Pixová, Ing. Kropáček, Ing. Kubičko, Mgr. Borka, 

  Petr Vrba  

   

   

   

Omluveni:  Bc. Petra Vaněk  

   

 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Janů, Mgr. Tomáš Vodenka, Ing. Michaela Korandová - zapisovatelka 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:35 Michal Šťovíček, předseda Komise Rady 

Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie.  

 

 

Členové komise schválili program zasedání komise a odsouhlasili přítomnost hostů: 

 

   

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání  

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Problematika zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstev obcí - metodika 

5. Informace o jednání Smart komise při Asociaci krajů ČR 

6. Různé 

7. Závěr 

    

 

  

  

Usnesení č.28/09/19 

Členové komise schválili program zasedání a přítomnost hostů na zasedání komise. 

 

hlasování: 

pro: 10      

 

      



   

 

 

 

Program jednání: 

 

3. Kontrola plnění usnesení  

 
Komise bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení komise Rady Karlovarského 

kraje ke dni  9.9. 2019  

 

 

Bez usnesení. 

 

 

4. Problematika zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstev obcí - metodika 

 

Mgr. Tomáš Vodenka, právník odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu, 

přednesl prezentaci o problematice zveřejňování záznamů zastupitelstev obcí.  

Vycházel ze Stanoviska č. 2/2013 ÚOOÚ - Pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání 

zastupitelstva a ze zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

Stanovisko ÚOOÚ je ke stažení zde: https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2013-porizovani-

obrazovych-a-nbsp-zvukovych-zaznamu-z-nbsp-jednani-zastupitelstva/d-2793/p1=1099 

 

Proběhla diskuse o možnosti metodické, eventuálně finanční, podpory obcí při zveřejňování 

audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev. 

 

 

Usnesení č.29/09/19 

Komise pro otevřenou společnost a nové technologie doporučuje Radě karlovarského kraje 

informovat obce o možnostech pořizovat a zveřejňovat audiovizuální záznamy ze zasedání 

zastupitelstev měst a obcí. 

 

hlasování: 

pro: 9      

 

      

Usnesení č.30/09/19 

Komise pro otevřenou společnost a nové technologie ukládá Ing. Jiřímu Heliksovi, vedoucímu 

odboru informatiky, vypracování příkladů dobré praxe - nahrávání jednání zastupitelstev obcí 

různých velikostí a různého technického vybavení. 

 

hlasování: 

pro: 10      

 

      

5. Informace o jednání Smart komise při Asociaci krajů ČR 

 

Ing. Josef Janů informoval členy komise o 1. zasedání Smart komise při Asociaci krajů ČR. 

Hlavní témata byla:  

 Multikanálový odbavovací systém 

 Partnerství přes inovace 

 Podpora podnikání  

 Podpora aplikací (např.: Zmente.to) 

https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2013-porizovani-obrazovych-a-nbsp-zvukovych-zaznamu-z-nbsp-jednani-zastupitelstva/d-2793/p1=1099
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2013-porizovani-obrazovych-a-nbsp-zvukovych-zaznamu-z-nbsp-jednani-zastupitelstva/d-2793/p1=1099
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2013-porizovani-obrazovych-a-nbsp-zvukovych-zaznamu-z-nbsp-jednani-zastupitelstva/d-2793/p1=1099


   

 

 

Bez usnesení. 

 

 

6. Různé  
 
V tomto bodě nebyla projednána žádná témata 

 

 

7.  Závěr  

 

 

Příští jednání komise bude výjezdní v Chotíkově dne 15.10. 2019 od 13:00 hodin. 

 

                 

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

 

 

V Karlových Varech dne 9. 9. 2019 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


