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J E D N A C Í   Ř Á D 
 
Zastupitelstvo města Rudná (dále jen „zastupitelstvo“) dne 3. 6. 2020 v usnesení č. 3/2020, bod 9) 
odsouhlasilo podle § 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o obcích“) tento jednací řád: 
 

ČÁST I. 
Úvodní ustanovení 

§ 1 

1. Jednací řád zastupitelstva upravuje zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, hlasování 
a usnášení zastupitelstva, vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva a kontroly plnění jeho 
usnesení. 

2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, 
rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákonů. 

3. Jednací řád je závazný pro všechny členy zastupitelstva a účastníky zasedání zastupitelstva. 

Pravomoci zastupitelstva 

§ 2 

1. Pravomoc zastupitelstva upravuje zákon o obcích a další obecně závazné právní předpisy. 

2. Zastupitelstvo si může v souladu se zákonem o obcích vyhradit rozhodování v dalších věcech 
samostatné působnosti. 

3. O takto vyhrazených pravomocech zastupitelstva je vedena evidence v zápisech zastupitelstva 
obsahující: 
• číslo usnesení 
• datum schválení usnesení 
• znění tohoto usnesení, nebo popis usnesení, 
• informaci o zrušení nebo splnění tohoto usnesení. 
 
 

ČÁST II. 
Příprava zasedání zastupitelstva 

§ 3 

1. Zasedání zastupitelstva svolává starosta. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva v případech, 
kdy je k tomu povinen, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva. Při svolání 
zastupitelstva se stanoví zejména doba, místo a program zasedání.  

2. Městský úřad Rudná (dále jen „městský úřad“) připraví a rozešle zastupitelům návrh programu 
zasedání zastupitelstva nejpozději 15 dnů před jeho konáním. Zastupitelé mohou navržený 
program doplnit o své návrhy bodů nejpozději do 10 dnů před konáním zastupitelstva způsobem 
dle bodu 5 tohoto paragrafu. 

3. Doplněný návrh programu zasedání zastupitelstva připravuje a předkládá zastupitelstvu ke 
schválení Rada města Rudná. 

4. Materiály pro zasedání zastupitelstva jsou předkládány písemně a obsahují: 

a) název materiálu 

b) důvodovou zprávu 

c) návrh usnesení 

5. Požádá-li o zařazení bodu na program zasedání zastupitelstva některý z jeho členů, učiní toto 
písemně prostřednictvím podatelny nejpozději 10 dnů před zasedáním zastupitelstva. Žádost musí 
obsahovat název materiálu, důvodovou zprávu a návrh usnesení. Návrh bude společně s ostatními 
podklady předán elektronicky zastupitelům města. O jeho zařazení rozhodne zastupitelstvo při 
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schvalování programu zasedání. Informace v důvodové zprávě musí být důvěryhodné a ověřitelné. 
Nezjevná fakta, názory, teorie a argumenty mohou být uvedeny v důvodové zprávě pouze tehdy, 
pokud již byly publikovány důvěryhodným a respektovaným nebo jinak ve vztahu k tématu 
společensky významným zdrojem. V důvodové zprávě musí být tento zdroj vždy uveden. 

6. Předkládané materiály pro jednání zastupitelstva a pozvánka budou doručovány zastupitelům 
elektronicky; buď emailem, nebo budou k dispozici ke stažení v zabezpečené části www stránek 
města, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před zasedáním zastupitelstva. Materiály musí být 
zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout 
usnesení. Ve výjimečných případech mohou být na základě rozhodnutí starosty materiály 
k některému z bodů doručeny v kratším časovém předstihu, případně předloženy až těsně před 
zasedáním. 

7. O místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva informuje městský úřad občany 
nejpozději sedm dní před zasedáním zastupitelstva vyvěšením na úřední desce a na internetových 
stránkách města, popř. i jiným vhodným způsobem. 

8. Technické zabezpečení zasedání zastupitelstva zajišťuje tajemník městského úřadu. 

9. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 14 dnů, požádá-li o to alespoň 
jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. 

10. Materiály pro zasedání zastupitelstva ve smyslu § 3 odst. 4 budou uveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva, v provedení, 
které je v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Materiály, které podléhají 
ochraně jiným právním předpisem, jsou z této povinnosti vyňaty (tzv. neveřejné materiály, 
přístupné pouze zastupitelům). 

 

ČÁST III. 
Základní zásady jednání zastupitelstva 

§ 4  

1. Zastupitelstvo se schází řádně podle schváleného harmonogramu, nebo mimořádně v souladu se 
zákonem o obcích. Zasedacím dnem je středa, stanovený čas zahájení zasedání je 18.00 hod., 
pokud se zastupitelé nedohodnou jinak.  

2. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
zastupitelstva. 

3. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města svolává dosavadní starosta po uplynutí 
lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo 
do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost 
hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných 
návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Ustavujícímu zasedání předsedá 
zpravidla nejstarší člen zastupitelstva, případně dosavadní starosta města do doby, než je zvolen 
starosta nebo místostarosta. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města se volí starosta, 
místostarosta (místostarostové) a další členové rady města. 

4. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva mají jeho členové.  

5. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání 
a rozhodování určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě 
zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání 
orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. 
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ČÁST IV. 
Účast členů zastupitelstva na zasedání 

§ 5 

1. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání. Jinak jsou povinni se omluvit 
starostovi s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvají předsedajícímu. 

2. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva před jeho zahájením svým podpisem do 
prezenční listiny. 

Účast tajemníka na zasedání zastupitelstva 

§ 6 

1. Zasedání zastupitelstva se zúčastňuje tajemník městského úřadu s hlasem poradním. 

2. Tajemník může vystupovat ke všem projednávaným otázkám. 

Účast dalších osob na zasedání zastupitelstva 

§ 7 

1. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. 

2. Občané města a další osoby, o nichž to stanoví zákon o obcích, mohou na zasedání zastupitelstva 
uplatnit své připomínky a návrhy v rozpravě k jednotlivým bodům programu vždy po jeho 
přednesení a před hlasováním o usnesení k danému bodu programu. Překročí-li diskutující při 
přednášení své připomínky dobu 5 minut, může mu předsedající slovo odejmout; předsedající 
může též po 20 minutách diskusi k danému bodu ukončit. Tato rozhodnutí předsedajícího může 
zastupitelstvo svým rozhodnutím změnit. Zastupitelstvo může též svým rozhodnutím dobu pro 
přednesení připomínky pro daný bod programu (a to i v průběhu jeho projednávání) přiměřeně 
zkrátit až na 2 minuty, je-li zřejmé, že by se pro velký počet diskutujících projednávání tohoto 
bodu programu neúměrně protáhlo. 

3. Všichni mají právo pořizovat ze zasedání zastupitelstva města zvukový nebo video záznam. Při 
jakémkoliv dalším užití tohoto záznamu jsou tito pořizovatelé vždy odpovědni za dodržování 
platných právních předpisů. 

 

ČÁST V. 
Program zasedání 

§ 8 

1. Starosta seznámí přítomné s programem zasedání tak, jak byl uveden na pozvánce. Program 
zasedání zastupitelstva schvaluje zastupitelstvo hlasováním. 

2. Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva, rada nebo výbor, zařadí starosta navržený bod na 
pořad nejbližšího zasedání zastupitelstva. Navrhuje-li zastupitel, rada nebo výbor určitý bod na 
pořad probíhajícího zasedání zastupitelstva, rozhodne o zařazení bodu do programu zastupitelstvo 
hlasováním.  

3. Na zasedání zastupitelstvo jedná jenom o věcech, které byly dány na pořad a o návrzích, s jejichž 
zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. 

Řízení a průběh zasedání zastupitelstva 

§ 9 

1. Zasedání zastupitelstva řídí starosta, při jeho nepřítomnosti nebo z jiných vážných důvodů 
místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva (dále „předsedající“). 
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2. Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou hodinu a dává návrhy na přerušení a ukončení 
zasedání, vyhlašuje výsledek hlasování a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný 
průběh. Není-li v době, na kterou byl stanoven začátek zasedání přítomna nadpoloviční většina 
všech členů zastupitelstva, odročí předsedající začátek zasedání o půl hodiny. Pokud ani po této 
době není přítomna nadpoloviční většina členů, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva a do 
14 dnů svolá náhradní zasedání. 

3. V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno 
a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, počet omluvených 
a neomluvených členů zastupitelstva. Řídí následnou volbu návrhové komise, volbu dvou 
ověřovatelů zápisu ze zasedání a nechá schválit pořad jednání. Sdělí, zda byl ověřen zápis 
z předchozího zasedání, případně jaké námitky byly proti němu podány. Sčítání hlasů zajišťuje 
předsedající. 

4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, 
rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. 

5. Zápis z předchozího zasedání je při zasedání zastupitelstva vyložen k nahlédnutí. 

6. Jednotlivé body programu zasedání uvede předsedající, zprávy k nim podají předkladatelé.  

§ 10 

1. Je-li zřejmé, že by se pro velký počet diskutujících projednávání nějakého bodu programu 
neúměrně protáhlo, může zastupitelstvo svým rozhodnutím rozhodnout, že každý diskutující 
může vystoupit nejvýše 2× k téže projednávané otázce. 

2. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva a další osoby písemně nebo zvednutím ruky 
v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu 
členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů. 

§ 11 

1. Ke slovu se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom do té doby, pokud předseda neudělí 
závěrečné slovo nebo pokud nebyl stanoven konec rozpravy. 

2. Nikdo nesmí rušit při projevu řečníka, kterému bylo uděleno slovo. 

3. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.  

4. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje 
bez rozpravy. 

5. Členové zastupitelstva mohou podat návrh na znovuotevření rozpravy k již projednanému bodu 
jednání. O návrhu se hlasuje bez rozpravy. Pro vedení znovuotevření rozpravy platí ustanovení 
tohoto jednacího řádu. 

6. Nikdo nesmí rušit jednání zastupitelstva. Ruší-li někdo jednání zastupitelstva, může ho 
předsedající vykázat. 

7. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí 
o slovo. Rovněž prohlásí jednání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů Zastupitelstva 
pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů (např. vážné 
narušení jednání). V těchto případech zasedání svolá znovu do 14 dnů. 

 

ČÁST VI. 
Příprava usnesení zastupitelstva 

§ 12 

1. Návrh usnesení zpracovává a zastupitelstvu předkládá návrhová komise bezprostředně po 
projednání každého jednotlivého bodu programu. Předsedající po ukončení rozpravy 
a závěrečných slovech předkladatele vyzve návrhovou komisi k přednesení návrhu usnesení. 

2. Úkoly v otázkách samostatné působnosti se usnesením zastupitelstva ukládají zejména starostovi, 
místostarostovi, ostatním členům zastupitelstva, tajemníkovi a výborům zastupitelstva. 
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Hlasování 

§ 13 

1. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. 

2. Zastupitelstvo může rozhodnout, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se 
může hlasovat odděleně, jinak se projednává návrh jako celek a hlasuje se o něm jako o celku. 

§ 14 

1. Byly-li k návrhu usnesení předloženy doplňovací nebo pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve 
o nich a poté o ostatních částech návrhu. Vylučuje-li přijatý doplňovací nebo pozměňovací návrh 
návrhy předcházející, již se o těchto návrzích nehlasuje. 

2. Hlasování o návrzích na způsob projednávání má přednost před projednáváním návrhu. 

3. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z předložených variant, návrhová 
komise vypracuje nový návrh usnesení 

4. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. 

§ 15 

1. Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy jinak. 

2. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti 
návrhu a počet těch členů zastupitelstva, kteří se zdrželi hlasování. 

 

ČÁST VII. 
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

§ 16 

1. O průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje zápis v souladu s § 95 zákona o obcích.  

2. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných zastupitelů (případně 
jiných pro jednání významných osob) a hlasování zastupitelů. 

3. Z průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje audio a videozáznam. 

4. Z pořízených elektronických záznamů se provádí doslovný přepis průběhu zasedání.  

5. Uveřejnění zápisu a přepisu se provádí vyvěšením na internetových stránkách města. 

6. Námitka člena zastupitelstva města proti zápisu musí být podána v písemné formě do 
podatelny městského úřadu, nejpozději 7 dní před konáním zasedání zastupitelstva, které 
bezprostředně následuje po zasedání, k jehož zápisu námitka směřuje. 

 

ČÁST VIII. 
Projednávání a vyřizování peticí 

§ 17 

1. Petice adresované zastupitelstvu se evidují na městském úřadě. Starosta je může předat 
k posouzení příslušným komisím nebo výborům a se svým doporučením na řešení je předkládá na 
nejbližší schůzi zastupitelstva. 

2. Zastupitelstvo přijímá opatření k uplatněným peticím formou usnesení. 
 
 

ČÁST IX. 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva 

§ 18 
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1. Kontrolu plnění usnesení městského zastupitelstva provádí kontrolní výbor. 
 
 

ČÁST X. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

§ 19 

1. Zrušuje se jednací řád zastupitelstva schválený usnesením zastupitelstva č. 2/2019 dne 27. 3. 
2019. 

2. Ostatní záležitosti tímto jednacím řádem neupravené se řídí zákonem o obcích a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Práva a povinnosti stanovené zákonem o obcích a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy nejsou tímto jednacím řádem dotčeny. 

3. Toto znění jednacího řádu nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem a účinnosti dnem 
následujícím po tomto dni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bc. Robert Pitrák   prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.  Lubomír Kocman 
 místostarosta     místostarosta        starosta 


