
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

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

nové technologie 

konaného dne 3. 12. 2019 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

 

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

  Mgr. Čermák, Ing. Pixová, Mgr. Borka, Ing. Vrbová  

 

   

Omluveni:  Ing. Kropáček, Bc. Petra Vaněk, Ing. Kubičko 

   

 

Ostatní zúčastnění: Petr Lamač- webmaster Karlovarského kraje 

 Ing. Korandová - zapisovatelka 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:20 Michal Šťovíček, předseda Komise Rady 

Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie.  

 

 

Členové komise schválili program zasedání komise. 

 

   

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání  

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Informace o  průzkumu zveřejňování audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstev měst 

a obcí různých velikostí 

5. Předložení návrhů jednotlivých členů komise na stanovení cílů, které by měly být splněny do 

konce volebního období  

6. Příprava plánu na rok 2020 s přihlédnutím k bodu 5 

7. Různé 

8.  Závěr 

 

 

    

hlasování: 

 

pro: 8     

 

 

Program jednání: 

 



   

 

3. Kontrola plnění usnesení  

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

kraje ke dni  3. 12. 2019. 

 

Bez usnesení. 

 

4. Informace o průzkumu zveřejňování audiovizuálních záznamů  ze zasedání zastupitelstev       

měst a obcí různých velikostí 

 

Petr Lamač, webmaster Karlovarského kraje, informoval členy komise o průzkumu pořizování 

audio a videozáznamů zasedání zastupitelstev obcí. V rámci tohoto k průzkumu došlo k  bližšímu 

přezkoumání prvních 300 odkazů (Google a Youtube). Jako klíčové slovo bylo použito:„Záznam 

zastupitelstva obce“ 

Počty obcí, které zveřejňují záznamy: 

• Při velikosti obce od 0 do 2000 obyvatel celkem 6 obcí 

• Při velikosti obce od 2001 do 5000 obyvatel celkem 5 obcí 

• Při velikosti obce od 5000 do 10000 obyvatel celkem 9 obcí 

Pro představu: 

• Česká republika má 6254 obcí 

• z toho 55% tvoří obce do 500 obyvatel 

• dalších 22% jsou obce 500 až 1000 obyvatel 

 

Cena technického vybavení pro pořízení záznamů: 
• Nejlevnější možné – od cca 350,- Kč, kamera i s mikrofonem (průměrná kvalita ale 

vyhovující) 

• Ideální cenové řešení – cca 2.500,-Kč, webkamera pro videa až 1920x1080 s 

integrovaným všesměrovým mikrofonem 

• Externí HDD v případě nedostatku místa – cca 1.400,-Kč 

Cena software: 
• 0,- jednoduché programy pro záznam jsou dodávány spolu s kamerou.  

Cena za uložení videa: 
• 0,- videa je možno zdarma ukládat na https://www.youtube.com/. ,je potřeba nechat 

vypnuté reklamy. 

Kde je tedy problém: 
• Čas 

• Ochota 

• Technické schopnosti 

Záznam je totiž třeba včas spustit, ukončit, uložit. Je třeba jej nahrát na uložiště a v ideálním 

případě doplnit indexy. To však stojí čas a předpokládá jistou počítačovou gramotnost obsluhy. 

 

 

Usnesení č.31/12/19 

Komise pro otevřenou společnost a nové technologie doporučuje Radě karlovarského kraje zvážit 

možnost vypsání dotačního titulu na nákup a provozování techniky určené k záznamu jednání 

zastupitelstev obcí. 

 

hlasování: 

 

pro: 8       

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


   

 

5. Předložení návrhů jednotlivých členů komise na stanovení cílů, které by měly být splněny 

do konce volebního období 

 

O tomto bodě se bude jednat na lednovém zasedání v rámci projednávání plánu práce na rok 2020. 

 

 

Bez usnesení. 

 

 

6. Příprava plánu na rok 2020 s přihlédnutím k bodu 5 

 

Plán práce bude projednán na lednovém zasedání. Členové komise se dohodli na termínech 

konání. Zasedání budou probíhat každý druhý čtvrtek v měsíci od 15:00. 

 

 

hlasování: 

pro: 8      

 

      

 

7.  Různé 

 

 
V tomto bodě nebyla projednána žádná témata. 

 

 

8.  Závěr  

 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční 9. 1. 2020 od 15:00 hodin. 

                 

 

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

 

V Karlových Varech dne 3. 12. 2019 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


