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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-145758-2/ODK-2020 

Praha 21. září 2020 
 
Město Rudná 
Masarykova 94/53 
252 19 Rudná 
 
Datovou schránkou: yhybsn6 
 
 
Sdělení Ministerstva vnitra 
 
 Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (dále jen 
„Ministerstvo vnitra“), jako správní orgán příslušný na základě § 123 a násl. zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“), k výkonu dozoru a kontroly nad vydáváním a obsahem obecně 
závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí 
v samostatné působnosti, obdrželo dne 08. 06. 2020 podnět zastupitele města 
Rudná (Ing. Martina Viktory MBA) k zahájení kontroly některých činností města 
v samostatné působnosti. V této věci je s městem Rudná oddělením kontroly 
zdejšího odboru komunikováno pod sp. zn. MV-92477/ODK-2020. Město Rudná bylo 
v rámci této komunikace oddělením kontroly informováno o předání Jednacího řádu 
zastupitelstva města Rudná ze dne 03. 06. 2020 (dále jen „Jednací řád“) oddělení 
dozoru zdejšího odboru k prověření zákonnosti znění Jednacího řádu. V této věci 
bude ze strany oddělení dozoru zdejšího odboru s městem Rudná komunikováno 
pod sp. zn. MV- 145758/ODK-2020. 
 
 Ministerstvo vnitra nepřikročilo k dožádání podkladových materiálů od města 
Rudná, neboť vlastní text Jednacího řádu lze dohledat na webových stránkách 
města. Nad rámec posuzované věci však Ministerstvo vnitra při této příležitosti 
upozorňuje město Rudná, že jednací řád zastupitelstva obce musí být na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační 
zákon“), povinně zveřejňován, neboť musí být vnímán jako jeden z nejdůležitějších 
předpisů, podle nichž obec jako povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje (§ 5 
odst. 1 písm. d) informačního zákona). Informační zákon obcím ukládá povinnost 
zveřejnit jednací řád ve svém sídle a svých úřadovnách na místě, které je 
všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jeho kopie. Informační zákon (§ 5 
odst. 4) dále povinným subjektům ukládá povinnost zveřejnit dotčenou informaci (zde 
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jednací řád) rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky prostřednictvím 
internetu). 
 
 Po pečlivém prostudování Jednacího řádu dospělo Ministerstvo vnitra ke 
zjištění, že dílčí části Jednacího řádu jsou ve stávající podobě v rozporu se zněním 
zákona o obcích a některé části jsou mimo to formulovány velmi nepřesně. 
Ministerstvo vnitra proto městu Rudná doporučuje zohlednit veškeré vytýkané 
nedostatky a vydat bez zbytečného odkladu nový „Jednací řád Zastupitelstva města 
Rudná“ v souladu se zákonem o obcích. V následujícím textu tohoto sdělení 
uvádíme základní výčet nonkonformních částí Jednacího řádu. V příloze tohoto 
dokumentu pak Ministerstvo vnitra předkládá městu Rudná k eventuálnímu využití 
dva inspirativní vzory jednacího řádu zastupitelstva obce. První vzor odpovídá 
modelu obce bez rady obce a bez tajemníka obecního úřadu (modrý znak), druhý 
vzor odpovídá modelu města s radou města a tajemníkem městského úřadu (žlutý 
znak). V případě potřeby lze kombinovat jednotlivé instituty z obou vzorových 
jednacích řádů dle uvážení Zastupitelstva města Rudná. Vlastní text vzorových 
jednacích řádů lze pro potřeby územních samosprávných celků využít i ve zcela 
doslovné formě (tj. kopírovat jejich doslovný text). 
 
 Název Jednacího řádu by měl optimálně znít „Jednací řád Zastupitelstva 
města Rudná“. Vlastní text Jednacího řádu by měl být členěn na články, nikoliv na 
paragrafy, neboť jednací řád zastupitelstva obce není právním předpisem, nýbrž 
usnesením zastupitelstva.  
 
Krom výše řečeného Jednací řád vykazuje zejména tyto nedostatky: 
 
Rozpor Jednacího řádu se zákonem o obcích: 
 

1) Část II. § 3 odst. 2 věta druhá a § 3 odst. 5 - ustanovení Jednacího řádu je 
v rozporu se zněním zákona o obcích.  Způsob předkládání a zařazování 
návrhů na pořad jednání příslušného zasedání upravuje § 94 odst. 1 a 2 
zákona o obcích. Zákonem stanovený režim nelze nad jeho rámec dále 
podmiňovat. Subjekty vyjmenované v § 94 odst. 1 mají právo předkládat 
návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva 
obce, a to bez dalších podmínek. Z technických důvodů lze za účelem 
administrace a vyvěšení informace o místě, době a navrženém programu 
připravovaného zasedání zastupitelstva obce stanovit rozumnou uzávěrku pro 
evidenci dosud podaných návrhů (např. 10 dní před zasedáním), avšak ani 
poté nelze až do zahájení zasedání zastupitelstva zákonem vyjmenované 
subjekty omezovat v jejich právech dle § 94 odst. 1 zákona o obcích. Všechny 
řádně podané návrhy před zahájením zasedání zastupitelstva je naopak vždy 
třeba zařadit na program připravovaného zasedání. V úvodu příslušného 
zasedání je poté zastupitelstvu ke schválení předložen program jednání 
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obsahující všechny body (návrhy) uvedené v informaci dle § 93 odst. 1 zákona 
o obcích a všechny body (návrhy) navržené v období mezi uzávěrkou a 
zahájením zasedání. O finálním programu jednání pak rozhoduje hlasováním 
výhradně zastupitelstvo obce. Nikdo jiný není oprávněn jakkoliv manipulovat 
s podanými návrhy oprávněných subjektů. Nesplňují-li podané návrhy 
elementární předpoklady pro projednání či shledá-li k tomu zastupitelstvo jiný 
relevantní důvod, vyloučí dotčené body programu (návrhy) z projednání na 
příslušném zasedání. To ovšem neznamená, že jednací řád zastupitelstva 
obce nemůže stanovit parametry předkládaných návrhů. Jejich (ne)dodržení 
však v žádném případě nemůže být legálním 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. 
 

2) Část II. § 3 odst. 10 věta druhá – toto ustanovení je de facto návodem 
k porušování zákona. 
 

3) Část V. § 8 odst. 1 a 2 – viz výše bod číslo 1). Dtto. Starosta musí v této 
situaci přítomné „seznámit“ s kompletním programem jednání (tj. návrhy 
v informaci + ostatní návrhy dle § 94 odst. 1 zákona o obcích); poté celý 
program schvaluje zastupitelstvo. 
 

4) Část V. § 9 odst. 2 věta poslední a § 11 odst. 7 věta poslední – náhradní 
zasedání zastupitelstva je třeba v zákonem určené lhůtě „konat“, nikoliv pouze 
„svolat“ (viz § 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

5) Část VII. § 16 odst. 6 – námitky členů zastupitelstva proti zápisu ze zasedání 
zastupitelstva dle § 95 odst. 2 zákona o obcích nelze takto podmiňovat. 
Analogie viz výše bod číslo 1). 
 

Nepřesná, zavádějící či zmatečná formulace Jednacího řádu: 
 

1) Část III. § 4 odst. 1 – zákonná úprava nezná pojem „mimořádné zasedání 
zastupitelstva obce“. Uváděné okolnosti nezakládají důvod označovat 
jakékoliv zasedání zastupitelstva za „mimořádné“. V uváděném smyslu je 
třeba naopak všechna zasedání zastupitelstva uskutečněná v souladu se 
zákonem o obcích považovat za zcela „řádná“. Problematiku „náhradního“ 
zasedání pak upravuje § 92 odst. 3 zákona o obcích. 
 

2) Část III. § 4 odst. 4 – ustanovení na pomezí nepřesnosti a nezákonnosti. 
Subjekty oprávněné předkládat návrhy dle § 94 odst. 1 a 2 zákona o obcích 
jsou v obou odstavcích zcela shodné. Zužování okruhu oprávněných subjektů 
by mohlo být nezákonným omezováním jejich zákonných práv. 
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3) Část IV. § 7 odst. 2 – ukončení rozpravy může navrhnout kterýkoliv člen 

zastupitelstva. Tento návrh by však neměl účelově zamezit vystoupení žádné 
z oprávněných osob. V případě schválení návrhu na ukončení rozpravy by 
mělo být umožněno vystoupit všem, kdo byli do rozpravy přihlášeni před 
podáním návrhu na její ukončení. 
 

4) Část VI. § 13 odst. 2 a § 14 odst. 1 – ustanovení na pomezí nepřesnosti 
a nezákonnosti. Jakýkoliv návrh je vždy sám o sobě samostatným návrhem, 
jenž nelze nikterak svévolně fragmentizovat (dělit na dílčí celky). Hlasuje se 
o něm vždy pouze jako o jednolitém (celistvém) návrhu. Je-li předložen 
jakýkoliv alternativní návrh (pozměňující návrh, přímý protinávrh apod.), 
hlasuje se o něm rovněž jako o jednotném celku. V žádném případě nelze 
hlasovat o „částech“ předloženého návrhu. K vyjádření zamýšleného se lze 
inspirovat např. formulací uvedenou ve vzorových jednacích řádech v příloze 
tohoto dokumentu. 
 

5) Část VI. § 14 odst. 3 – poměrně zmatečné ustanovení. Jeho důsledná 
aplikace by patrně vedla k neúměrně časově náročným zasedáním 
zastupitelstva obce. 
 

 
 Ministerstvo vnitra v důsledku výše uvedeného žádá město Rudná 
o rámcovou informaci o způsobu zamýšlené nápravy zjištěných nedostatků 
Jednacího řádu, a to ve lhůtě do 15 dní od obdržení tohoto sdělení. Děkujeme za 
spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Marie Kostruhová 
                                                                                               ředitelka odboru 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Rudolf Hásek 
tel. č.: 974 816 468 
e-mail: odbordk@mvcr.cz 
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