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Vyřízení 

Jak jsme Vás již informovali našimi předchozími přípisy vedenými pod  
č. j. MV-92477-4/ODK-2020 a č. j. MV-92477-7/ODK-2020, zdejší odbor si od města 
Rudná vyžádal zaslání podkladů a vyjádření ve věci Vašeho podání (ze dne 
1. června 2020) nazvaného jako „Věc: Podnět ve věci nesprávného výkonu 
samostatné působnosti“. 

Nejprve je třeba uvést, že při právním posouzení dané záležitosti je nutno vyjít 
především z dikce § 94 odst. 1 zákona o obcích1, dle něhož právo předkládat návrhy 
k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva města (dále jen 
„zastupitelstvo”) přísluší členům2 zastupitelstva, radě města (dále jen „rada”) jako 
celku3 a výborům4 zastupitelstva. Návrhy podané oprávněnými subjekty musejí být 
projednány, resp. musejí být zařazeny do návrhu programu zasedání zastupitelstva. 

V souladu s § 102 odst. 1 zákona o obcích připravuje návrh programu 
zasedání zastupitelstva rada, což zahrnuje i zařazení předložených písemných 
návrhů oprávněných subjektů mezi navrhované body pro nejbližší zasedání 
zastupitelstva. Vzhledem k velmi rámcové úpravě dané problematiky v zákoně 
o obcích je z hlediska zajištění řádné přípravy jednání zastupitelstva vhodné upravit 
tyto a další otázky v jednacím řádu5 zastupitelstva. Jednací řád zastupitelstva má 
však podobu toliko interních pravidel, která nesmí nepřiměřeným způsobem 

                                                 
1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o obcích“). 
2 Ustanovení § 82 písm. a) zákona o obcích. 
3 Ustanovení § 102 odst. 1 zákona o obcích. 
4 Ustanovení § 117 odst. 1 zákona o obcích. 
5 Srov. § 96 zákona o obcích. 
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omezovat práva zastupitelů vyplývající ze zákona o obcích a ze základních principů 
zastupitelské demokracie.  

Jak jsme již zdůraznili výše, návrhy podané členy zastupitelstva na základě 
§ 94 odst. 1 zákona o obcích musejí být zařazeny do návrhu programu jednání 
zastupitelstva. Pokud rada, starosta či městský úřad selektivně rozhodnou 
o nezařazení toho kterého materiálu do návrhu programu zasedání zastupitelstva, 
postupují v rozporu s § 94 odst. 1 zákona o obcích, neboť dostatečně nerespektují 
právo oprávněného subjektu podávat návrhy k zařazení na pořad jednání. Tvůrcem 
programu jednání zastupitelstva totiž nemohou být rada, starosta či městský úřad. 
Zastupitelstvo jakožto kolektivní orgán rozhoduje o programu svého jednání 
hlasováním a na pořad jednání tak jsou zařazovány jen body, jež získají podporu 
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.  

Připojujeme též dovětek, že rada, starosta či městský úřad nemají ze zákona 
oprávnění posuzovat či hodnotit návrh oprávněného subjektu, ať již z obsahových či 
formálních hledisek. Zákon naopak jasně říká, že návrh oprávněného subjektu musí 
být zařazen do návrhu programu jednání a to v té podobě, v jaké byl předložen 
(pokud pro něj jednací řád nestanoví další obsahové nebo formální náležitosti). Za 
obsah a formu návrhu nenesou „odpovědnost“ rada, starosta či městský úřad, ale 
jeho předkladatel, který v případě potřeby může na jednání zastupitelstva uvést 
argumenty na podporu projednání daného bodu zastupitelstvem. Nedodržení 
požadavků stanovených jednacím řádem však nemůže být důvodem k nezařazení 
návrhů na program jednání připravovaného zasedání zastupitelstva dle § 94 odst. 1 
zákona o obcích. Tyto eventuální nedostatky naopak posoudí teprve zastupitelstvo 
při schvalování programu na příslušném zasedání. 

Po posouzení podkladů, které zdejší odbor v dané záležitosti obdržel, 
sdělujeme následující. 

Jednací řád zastupitelstva platný v rozhodné době, schválený dne 27. března 
2019 (dále jen „jednací řád”), uvádí v dané záležitosti následující: 

Dle čl. (§) 3 odst. 2 jednacího řádu platí: 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. 

Dle čl. (§) 3 odst. 3 jednacího řádu platí: Doplněný návrh programu zasedání 
zastupitelstva připravuje a předkládá zastupitelstvu ke schválení Rada města Rudná. 

Dle čl.  (§) 3 odst. 4 jednacího řádu: Materiály pro zasedání zastupitelstva jsou 
předkládány písemně a obsahují:  
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a) název materiálu  
b) důvodovou zprávu  
c) návrh usnesení  
 
Dle čl. (§) 3 odst. 5 jednacího řádu platí: 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. 

Dle čl. (§) 8 odst. 2 jednacího řádu platí: 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.  

Zasedání zastupitelstva města konané dne 27. listopadu 2019 

Dne 12. listopadu 2019 byla na e-mailové adresy členů rady zaslána žádost 
p. Radka Prokopa, člena zastupitelstva, o zařazení bodu „Objekt ATOL (NAM 
Property vs. město) – objasnění situace, postoj vedení města, rozhodování 
zastupitelstva” na pořad jednání zastupitelstva konaného dne 27. listopadu 2019. Na 
uvedenou žádost bylo reagováno e-mailem starosty ze dne 15. listopadu 2019, 
v němž tento uvádí, že „podání pana Prokopa je neúplné (důvodová zpráva je soubor 
otázek, chybí návrh usnesení); z předloženého dokumentu není jasné, co má 
zastupitelstvo projednat; za úplnost a správnost podkladů odpovídá předkladatel”. 

V návaznosti na výše uvedené pak navržený bod nebyl uveden v informaci 
o konání zasedání zastupitelstva dne 27. listopadu 2019. 

Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. listopadu 2019 
vyplývá, že v rámci schvalování programu zasedání bylo p. Prokopem navrženo 
zařazení předmětného návrhu (bodu) na program jednání. Zařazení daného bodu na 
program jednání pak nebylo schváleno (pro 3, proti 0, zdrželo se 10). 

Město k tomu uvádí, že „Jak je výše uvedeno, Návrh na doplnění programu 
předložil zastupitel Prokop emailem radním; návrh tedy nebyl podán v souladu 
s požadavky zákona a jednacího řádu; rada se i přesto s Návrhem seznámila 
a zabývala se jím”. Dále pak město cituje čl. (§) 3 odst. 2 a 5 jednacího řádu. 

Město pak dodává, že „návrh tedy zcela zjevně ignoroval schválený Jednací 
řád zastupitelstva, byl neúplný (důvodová zpráva je soubor otázek, chybí návrh 
usnesení); z předloženého Návrhu nebylo jasné, co má zastupitelstvo projednat; 
zastupitel Prokop byl na výše uvedené upozorněn; právo zastupitele předkládat 
návrh k projednání dle § 94 zákona o obcích zastupiteli upřeno nebylo, o zařazení 
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Návrhu se na jednání zastupitelstva hlasovalo, viz zápis; nad rámec tohoto bodu 
Město doplňuje, že Návrh týkající se stejného tématu byl zastupiteli Prokopem, 
Viktorou a Tůmou předložen řádně na prosincové zasedání zastupitelstva a byl 
projednán”.  

V dané záležitosti je nejprve třeba opětovně upozornit, že zákon o obcích na 
žádost člena zastupitelstva o zařazení bodu na pořad jednání připravovaného 
zasedání zastupitelstva nestanoví žádné bližší požadavky. Daná žádost pak není 
podáním dle § 37 správního řádu6 a nemusí tedy splňovat požadavky, které na 
podání klade správní řád, a to ani co se týče způsobu doručení na podatelnu 
městského úřadu. Takovýto postup ostatně nestanovuje ani zákon o obcích. Jak již 
bylo řečeno, jednací řád nesmí stanovit úpravu, která by právo člena zastupitelstva 
na zařazování bodů na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva 
nepřiměřeně omezovala. Z tohoto důvodu tedy není možné vyžadovat zasílání 
žádostí o zařazení bodu na pořad jednání připravovaného zasedání výhradně 
prostřednictvím podatelny městského úřadu.  

Vzhledem k tomu, že dle § 102 odst. 1 zákona o obcích rada připravuje návrhy 
pro jednání zastupitelstva, je možné připustit zaslání žádosti o zařazení bodu radě 
(jejím členům) prostřednictvím e-mailu. S přihlédnutím k tomu, že na žádost 
o zařazení bodu ze dne 12. listopadu 2019 reagoval starosta e-mailem ze dne 
15. listopadu 2019, je nepochybné, že rada danou žádost o obdržela, a to ve lhůtě 
stanovené jednacím řádem.  

Navzdory uvedenému však dané žádosti, s odkazem na její obsahové 
náležitosti, nebylo vyhověno a požadovaný bod do návrhu programu zasedání 
zařazen nebyl.  

Uvedeným postupem tak došlo k porušení § 94 odst. 1 zákona o obcích, dle 
něhož platí, že právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 
zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory. Zároveň byl 
uvedený postup v rozporu s čl. (§) 8 odst. 1 větou první jednacího řádu, dle 
něhož platí, že požádá-li o to písemně člen zastupitelstva, rada nebo výbor, zařadí 
starosta navržený bod na pořad nejbližšího zasedání zastupitelstva. 

Na uvedené skutečnosti nic nemění ani to, že byl daný návrh předložen 
v průběhu (na začátku) zasedání zastupitelstva konaného dne 27. listopadu 2019, 
přičemž jeho zařazení dle § 94 odst. 2 zákona o obcích nebylo schváleno, ani to, že 
došlo k zařazení návrhu týkajícího se stejného tématu na zasedání zastupitelstva 
konaného dne 18. prosince 2019. 

 
                                                 
6 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”). 
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Zasedání zastupitelstva města konané dne 27. května 2020 

Dne 6. května 2020 byly do datové schránky města doručeny návrhy pana 
Radka Prokopa, pana Martina Viktory a pana Cyrila Tůmy na zařazení bodů 
„Odvolání ředitele TSR Eckerta a vypsání nového výběrového řízení na toto místo”, 
„Nulová tolerance hazardu v Rudné” a „Sulfan – odborná studie” na pořad jednání 
připravovaného zasedání zastupitelstva konaného dne 27. května 2020. 

Náhledem do informace o konání zasedání zastupitelstva dne 27. května 2020 
bylo zjištěno, že žádný z výše uvedených bodů na pořad připravovaného zasedání 
zastupitelstva zařazen nebyl.  

V přepisu zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. května 2020 je 
uvedeno:  

„Jak jsem kolegům ještě avizoval, tak doplním, aby to bylo kompletní, 
v řádném termínu podali návrhy na doplnění programu pánové Prokop, Viktora 
a Tůma. Prvním bodem bylo odvolání ředitele Technických služeb Rudná, tento bod 
nebyl zatím zpět na obsah zařazen, protože nepatří do kompetence Zastupitelstva 
města. Druhý bod je v podstatě duplikát toho bodu o kanalizaci města. Tento bod 
nebyl zařazen proto, že neměl náležitosti dle jednacího řádu a neobsahoval 
důvodovou zprávu. A třetím bodem je projednání, bod 3, vlastní ošetření rizik. Tento 
bod jsme měli za úkol projednat z předchozích zasedání Zastupitelstva, nicméně to 
podání stejně nesplňovalo tak, jak mělo splňovat náležitosti podle jednacího řádu. 
Znova podotýkám, že kdokoliv má nyní možnost program doplnit a upravit. Takže to 
jsou moje návrhy na úpravu programu, přesun kroniky na první místo a doplnění 
bodu ke kanalizaci na závěr nebo jako první bod různého, abych byl přesný. Tak 
prosím návrhy na doplnění případné”. 

Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. května 2020 pak 
vyplývá, že v návaznosti na to bylo ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích 
hlasováno o zařazení bodů „Odvolání ředitele TSR Eckerta a vypsání nového 
výběrového řízení na toto místo” (pro 3, proti 10,zdržel se 1), „Nulová tolerance 
hazardu v Rudné” (pro 3, proti 7, zdrželi se 4) a „Sulfan – odborná studie” (pro 3, 
proti 11), přičemž dodatečné zařazení žádného z těchto bodů nebylo schváleno. 

Město k tomu uvádí následující: 

Odvolání ředitele TSR Eckerta a vypsání nového výběrového řízení na toto místo  

„Návrh zastupitele Prokopa se týkal projednání záležitosti, která je ze zákona 
o obcích (§ 102 odst. 2b) vyhrazena Radě města a zastupitelstvo nemá žádnou 
pravomoc v dané věci jednat.  
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Argumentace stěžovatele, že zastupitelstvo by nerozhodovalo, ale pouze 
'vyzývalo' radu města, je v tomto bodě lichá; takové usnesení by bylo nezákonné 
a nevymahatelné. V tomto konkrétním případě mají radní hmotnou odpovědnost 
stanovenou jiným právním předpisem. Pokud je nějaká pravomoc radě vyhrazena, 
nemůže se zastupitelstvo pokoušet jakkoliv do této vyhrazené pravomoci zasahovat. 
Ze strany zastupitele Prokopa se tak jednalo se o způsob nepřiměřeného nátlaku na 
orgán města a je otázkou, zda rada neměla v této věci předat podnět nadřízeným 
orgánům. Z tohoto důvodu rada města materiál do návrhu programu nezařadila, 
protože by se vědomě dopustila protiprávního jednání. 

I přes výše uvedené bylo zastupiteli Prokopovi umožněno vznést svůj návrh 
na jednání zastupitelstva dne 27. května 2020. Ani v tomto případě zastupiteli nebylo 
upřeno předkládat návrh k projednání dle § 94 zákona o obcích, o zařazení Návrhu 
se na jednání zastupitelstva hlasovalo, viz zápis.” 

Nulová tolerance hazardu v Rudné  

„Rada města Návrh přijala, viz výše. Protože byl tento bod navržen radou 
k projednání (bod 3 návrhu jednání), považuje Město stížnost Stěžovatele v tomto 
bodě za neoprávněnou. Sám stěžovatel tuto skutečnost popisuje ve svém podání. 

Stejně jako v předchozích případech se o zařazení návrhu (v jiném znění) na 
pořad jednání hlasovalo při sestavování pořadu jednání viz zápis a přepis zasedání.” 

Sulfan – odborná studie 

„V tomto případě již zastupitelé Prokop, Viktora a Tůma zcela překročili hranici 
standardního chování zastupitele. Zastupitel má jednat tak, aby neohrozil 
důvěryhodnost svého mandátu a úřadu. Bulvární prezentace, spekulace a lži do 
takového projevu nepatří. Uvedení zastupitelé vydávají za fakta spekulace 
a nepodložené domněnky a na základě těchto „informací“ požadují projednávání jimi 
vytvořených domnělých problémů. 

Rada města se s Návrhem seznámila. Protože Návrh opětovně nesplňoval 
náležitosti jednacího řádu, nebyl do návrhu programu jednání zařazen. 

V období mezi lhůtou pro zveřejnění návrhu jednání a konáním zasedání 
zastupitelstva pak byly zveřejněny materiály k dané problematice a tento bod byl po 
rozpravě zařazen na pořad jednání, viz bod 16a). 

Stejně jako v předchozích případech se o zařazení návrhu na pořad jednání 
hlasovalo při sestavování pořadu jednání viz zápis a přepis zasedání, tedy zastupiteli 
nebylo upřeno zákonné právo podávat návrhy a požadovat projednání.” 
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K argumentaci města ve věci nemožnosti zařazení bodu na pořad jednání 
připravovaného zasedání zastupitelstva týkajícího se vyhrazené pravomoci rady dle 
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích je nutno uvést, že vyhrazené pravomoci 
orgánů města jsou konstruovány tak, že zastupitelstvu či radě je vyhrazeno konečné 
rozhodnutí ve věcech uvedených v § 84, § 85 a § 102 odst. 2 zákona o obcích. To 
však neznamená, že by se ten který orgán nemohl zabývat záležitostí spadající do 
vyhrazené pravomoci orgánu druhého. Zákon o obcích zapovídá toliko to, aby 
zastupitelstvo či rada závazně rozhodovaly o záležitosti spadající do vyhrazené 
pravomoci druhého orgánu města. Pokud bychom přijali argumentaci města, pak by 
například nebylo možné, aby se rada zabývala žádostí o prodej nemovitého majetku 
města a následně zveřejnila záměr prodeje, přičemž by o samotném prodeji 
rozhodovalo zastupitelstvo, ačkoli to judikatura7 nevylučuje. Není tedy vyloučeno, aby 
se zastupitelstvo zabývalo výhradami vůči činnosti ředitele akciové společnosti 
založené městem. 

Na tomto místě opětovně upozorňujeme, že návrhy na zařazení na pořad 
jednání připravovaného zasedání zastupitelstva musí být zařazeny v té podobě 
(znění), v jaké jsou navrženy. Dodáváme, že i v případě, kdy návrh neobsahuje 
náležitosti dle jednacího řádu, není možné tento nezařadit, neboť finální podobu 
programu zasedání stanovuje zastupitelstvo, tudíž je na něm, aby posoudilo, zda 
jsou body zařazené v navrženém pořadu jednání způsobilé k projednání a tyto 
v rámci programu schválilo, či nikoli a případné rozhodlo o jejich vyřazení 
z programu. 

S ohledem na to, že návrhy k projednání podané p. Prokopem, p. Viktorou 
a p. Tůmou nebyly zařazeny na pořad jednání připravovaného zasedání 
zastupitelstva konaného dne 27. května 2020 (bod Nulová tolerance hazardu 
v Rudné nebyl zařazen ve znění navrženém p. Prokopem, p. Viktorou a p. Tůmou), 
došlo k porušení § 94 odst. 1 zákona o obcích. Zároveň byl uvedený postup 
v rozporu s čl. (§) 8 odst. 1 větou první jednacího řádu platného v rozdané době. 
Na uvedené skutečnosti nic nemění ani to, že o zařazení daných návrhů na program 
jednání bylo dle § 94 odst. 2 zákona o obcích hlasováno na začátku zasedání, ani to, 
že v navrženém (a posléze i schváleném) programu jednání byl uveden bod 
„Ošetření rizik provozování hazardu v Rudné - závěry právní analýzy”. 

Pro úplnost je třeba doplnit, že vzhledem k tomu, že postup pro zveřejňování 
podkladů k projednávaným (navrženým) bodům jednání zastupitelstva zákon 
o obcích neupravuje, nemůže být jejich nezveřejnění hodnoceno jako porušení 
zákona. S ohledem na to, že jednací řád se vydává usnesením zastupitelstva, je 
v případě, že jednací řád zastupitelstva zakotvuje postup pro zveřejňování či 
rozesílání daných podkladů, možné se při nedodržení daného postupu obrátit na 
                                                 
7 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2004, sp. zn. 28 Cdo 2623/2003, či ze dne 
13. března 2007, sp. zn. 30 Cdo 2452/2006. 
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kontrolní výbor, který dle § 119 odst. 3 písm. a) zákona o obcích kontroluje plnění 
zastupitelstva. 

Podotýkáme, že na porušení § 94 odst. 1 zákona o obcích bude město 
důrazně upozorněno a bude mu doporučeno, aby se tohoto pochybení do budoucna 
vyvarovalo. Městu též bude doporučeno zařazovat na pořad jednání připravovaného 
zasedání zastupitelstva všechny návrhy členů zastupitelstva, které obdrží, 
a to v nezměněném znění.  

Z vyjádření města pak vyplývá, že danou praxi město hodlá zavést, když 
uvádí, že „pro vyloučení podobných situací nyní Město přistoupilo k praxi, kdy 
v návrhu pořadu jednání Rada města označí navrhovatele a návrh zařadí, i když je 
například neúplný nebo duplicitní”. 

Dodáváme, že město bylo na základě posouzení jednacího řádu 
zastupitelstva, provedeného oddělením dozoru zdejšího odboru pod č. j. MV-145758-
2/ODK-2020 (viz Příloha), upozorněno na nedostatky jednacího řádu a bylo mu 
doporučeno zajistit nápravu. 

Závěrem si dovolujeme vyslovit přesvědčení, že prověření dané věci zdejším 
odborem a adresování metodického doporučení městu přispěje k uspokojivému 
vyřešení dotčené záležitosti. 

 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Petr Slavíček 
tel. č.: 974 816 43 
e-mail: odbordk@mvcr.cz 
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