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Rada !. bere na vědomí

předloženou Studií proveditelnosti audío/Vídeo záznamů ze zasedání Zastupiteisrva města

Příbram.

U. L: k ! á d á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitefstva města Příbram dne

25.02.2019.

Napsala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS.

Návrhy na usnesení:

ZM ukládá - neukládá
Radě města Příbram zajistit video záznamy ze zasedání Zastupitelstva města Příbram

varianta A:

formou nákupu zařízení kompatibilního se stávajícím hlasovacím systémem, zajištění

úiožiště záznamů & portálu pro přístup a prohlížení záznamů, a to včetně příslušného

naprogramování

nebo

varianta B:

prostřednictvím externího dodavatele, a to včetně webového úložiště pro trvalé
uložení indexovaných záznamů a jejich publikaci a podpory v době konání zasedání
zastupitelstva.

Důvodová zpráva:

Rada města Příbram předkládá na základě usnesení zastupitelstva ZM ze dne 17.12.2018, usn. č.
6711201821111 Studii proveditelnosti audiolvideo záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Příbram
(dále jen „studie“), která je přílohou tohoto materiálu.
Vsouvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 BJBTQ ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob (dále jen „GDPR“) došlo |< významným změnám ve vztahu ke zpracování

osobních údajů (např. zrušení oznamovací povinnosti Uřadu pro ochranu osobních údajů, která je

nahrazena jinými nástroji ochrany osobních údajů). Správce (město Příbram) má povinnosi vést

záznamy a činnostech zpracování a v případě vysoce rizikových zpracování provést posouzení vlivu

na ochranu osobních údajů (audio a video záznamy je nutné za vysoce rizikové zpracování

považovat).
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Z výše uvedeného důvodu byl osloven pověřenec pro ochranu osobních údajů aby z jeho strany došlo
ke zpracování analýzy stímto zadáním: vyhodnocení rizikovosti zpracování, posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů, navržení bezpečnostních opatření pro ochranu osobních údajů, a to před
náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem

a dalšími formami nezákonného zpracování. Dále zadání obsahovalo požadavek na informaci, zda

v současné době disponujeme udržitelným systémem informační bezpečnosti a zda je jeho rozsah

úměrný rizikům spojeným se zpracováním údajů a jaké jsou nezbytné kroky pro zajištění

přizpůsobování systému ke zmírnění či minimalizaci rizik k ochraně osobních údajů při zohlednění

uplatňovaných postupů ajaká rozšířená bezpečnostní opatření bude potřeba učinit.

Stanovisko pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Stanovisko DPO“) je součástí studie. Ze
Stanoviska DPO, mimo jiné. vyplývají tyto závěry:

- kposuzované otázce exisiují stanoviska a judikatura & ačkoli jsou zdoby před účinností
GDPR vyjadřují informace aplikovatelné i na aktuálně platné právní předpisy a lze

předpokládat, že z důvodu právní kontinuityr budou základní právní principy zachovány.

- pokud se zastupitelstvo rozhodne zaznamenávat & zveřejňovat úplné audiolvideo záznamy
z jednání, pak je potřeba tyto záznamy před zveřejněním anonymizovat,

- je doporučeno zvážit ekonomické konsekvence takového rozhodnutí. neboť náklady spojené

s anonymizaoi mohou být neúměrné cíli, který má být zveřejněním spiněn.
- v každém jednotlivém případě by měl správce rozhodnout, zda je údaj s ohledem na příslušná

zákonná ustanovení a neustále se vyvíjející judikaturu nutné anonymizovat a takovou
anonymizaoi provést

- zveřejnění anonymizovanýoh audiofvideo záznamů nepředstavuje problém ani z hlediska
GDPR, ani z hlediska technického.

Ze strany OIT byla učiněna poptávka na příslušné vybavení pro zajištění audiofvideo záznamů, a to

tak, aby toto vybavení bylo kompatibilní se stávajícím hlasovacím zařízením, které je pořízeno

z dotace (jedná se o dotační titul, kdy pořízení hlasovacího zařízení je jednou z dílčích částí a zatím

tedy ještě neběží ani doba udržiteinosti).

Z poptávkového řízení byly získány tyto informace:

1. Varianta nákupu zařízení:

Firma MINISTR 193 800.— Kč bez DPH, 234.498,- Kč včetně DPH
Firma PUBLICSTREAM 144 000,- Kč bez DPH + 6 000.- Kč bez DPH za každý měsíc za
provoz systému (firma není plátcem DPH)

2. Varianta pronájmu:

Firma MINISTR neposkytuje

Firma PUBLICSTREAM 18 000; Kčfpřenos (bez DPH firma není plátcem DPH), součástí je:

- anonymizaoe záznamů podle dodaných časových značek

- webové úložiště pro iwalé uložení indexovaných záznamů a
jejich publikaci
- podporu v době konání zasedání
- první videopřenos zdarma

- systém je nastaven tak, aby by! v souladu & nařízením
GDPR

Obě nabídky ve variantě nákupu obsahují oniine videopřenos na internet, napojení na stávající

hlasovací systém a ovládání videokamer.

Nevýhodou nabídky firmy MINISTR je, že nezahrnuje anonymizaci údajů a ani nástroj pro tuto

anonymizaci, nedisponuje možností webového úložiště pro ukládání indexovaných záznamů ani portál
pro přístup a prohlížení záznamů pro veřejnost. Z naší strany by pak bylo nutné zajistit pronájem
úložiště a zajištění naprogramování portálu, což by s sebou neslo další náklady, které v tuto chvíli není
možné kvalifikovaně určit.
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Zajištění audio záznamů ze zasedání zastupitelstva by bylo prováděno ze stávajících záznamů, kdyje
potřeba zajistit nástroj pro enonymizaci. zajistit pronájem webového úložiště pro indexované záznamy,
zajistit naprogramování portálu pro přístup a prohlížení záznamů pro veřejnost. Náklady není možné
v tuto chvíli kvalifikovaně určit.

V případě, že bude přijato rozhodnutí o zveřejňování audiofvideo záznamů ze zasedání zastupitelstva.

pak OW & OIT nedoporučuje zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva prostřednictvím audio

záznamů, aie doporučuje zveřejňování zasedání formou video záznamů, kdy vzhledem ke složitosti

systému, nutnosti ukládání, anonymizování a publikování těchto záznamů zároveň doporučuje toto
zajistit dle varianty B. tedy prostřednictvím externího dodavatele.

Příloha:
Studie proveditelnosti audiofvideo záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Příbram
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