
Připomínkování jednacího řádu
Kamila Lesáková, Petr Hermély

Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Čl.3 odst. 2 - Pozvánku případně rozešle Zastupitelům, tajemníkovi  –  co to 
znamená případně? Ani tajemníkovi nezasílat pozvánku v kopii? Upřesnit.

Připomínka byla akceptována – v čl. 3 odst. 2 je přesně 
vymezeno, komu má být pozvánka zasílána. 

Čl.3 odst.3 – Písemné podklady – návrh na doplnění – součástí materiálu je i 
variantní návrh na usnesení výboru

Připomínka byla akceptována

Čl. 3 odst.9 – návrh doplnit k pořizování zápisu také číslování: Metodika 
číslování usnesení: zkratka výboru/číslo zasedání/pořadové číslo 
usnesení/rok např. VPRID/04/01/2015

Připomínka byla akceptována – byl doplněn celý článek 
o zápisu.

Čl. 3 odst.10 – návrh doplnit: Zápis a usnesení z jednání obdrží elektronicky
všichni členové výboru. Doposud se zápisy zasílaly i všem zastupitelům, to 
už není požadováno?

Připomínka byla akceptována – byl doplněn celý článek 
o zápisu.

Čl. 4 odst. 3 – z článku vyplývá, že výbor vydává vedle usnesení  i 
stanoviska a závěry. Stanoviska a závěry budou uvedeny mezi usneseními a 
budou číslovány jednou číselnou řadou s usneseními.

Připomínka byla akceptována – je vyřešeno v čl. 4 a 
příloze 3.

Čl. 4 odst.3 – usnesení, stanoviska a závěry se uvádějí zpravidla jako příloha 
materiálu ZM - Zpravidla neznamená, že to tak musí být. Usnesení nebo 
závěr výboru vkládám mezi stanoviska odboru nebo organizace a dále se pak 
v důvodové zprávě odkazuji na podrobnosti z jednání výboru. Návrh doplnit 
- uvádět usnesení, stanoviska a doporučení do stanovisek odborů. 

Připomínka byla akceptována – je vyřešeno v čl. 4 a 
příloze 3.

Čl. 4 odst.4 – námět výboru vzniklý z jeho vlastní iniciativy by mohl být 
předložen přímo Radě města členem výboru, který je zároveň členem Rady 
města a byl výborem k tomuto předložení pověřen.

Připomínka nebyla akceptována – výbory jsou 
iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města, ze své 
činnosti odpovědny zastupitelstvu města.

Doplnit seznam zkratek výborů: VPRID Připomínka byla akceptována – viz příloha č. 2
Součástí jednacího řádu (dále jen JŘ) musí být procesní schéma (ať už 
textové či grafické) průběhu realizace a dosahu působnosti usnesení 
výboru.

Připomínka byla akceptována – je vyřešeno v čl. 4 a 
příloze 3.

Dále musí JŘ upravovat vztah k RM, k odborům magistrátu a případně 
i k ZM.

Připomínka nebyla akceptována - výbory jsou 
iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města, ze své 
činnosti odpovědny zastupitelstvu města. Nemají tedy 
vazbu ani na radu, ani na magistrát. Vztah 
k Zastupitelstvu upravuje jednací řád. 



Do článku 3 formulovat odst. 2 v tomto duchu:
Předseda výboru nebo pověřený člen výboru jednání svolává, určuje místo a 
čas jednání, zejména pak sestavuje program jednání, odpovědnost za 
zpracování předkládaných materiálů a způsob jejich projednávání ve výboru, 
popř. jejich předložení Zastupitelstvu.
Materiály se předkládají zpravidla v elektronické podobě. Musí být 
zpracovány tak, aby umožnily členům výboru posoudit problematiku věci ve 
všech souvislostech a navrhnout vhodná opatření.

Připomínka byla akceptována – bylo zpřesněno 
svolávání a stanovení programu – čl. 3, odst. 2
Připomínka ohledně materiálů je řešena v čl. 3, odst. 3. 

Do článku 3 formulovat odst. 4 v tomto duchu:
V případě, že předseda není na jednání přítomen, po nezbytně nutnou dobu 
jej zastupuje pověřený člen výboru, kterého si příslušný výbor zpravidla volí 
na svém 1. zasedání. Nezbytně nutná doba pak vyplyne z omluvenky a 
zdůvodnění neúčasti předsedy. Důvod neúčasti pak bude písemně uveden v 
prezenční listině.

Připomínka byla částečně akceptována – viz č. 3, odst. 
6
Text - Nezbytně nutná doba pak vyplyne z omluvenky a 
zdůvodnění neúčasti předsedy. Důvod neúčasti pak bude 
písemně uveden v prezenční listině. – již velmi podrobné 

Do článku 3 formulovat odst. 5 v tomto duchu:
Není-li výbor na počátku jednání usnášeníschopný, vyčká řídící 15 minut a 
není-li ani po této době výbor usnášeníschopný, stanoví náhradní termín 
jednání, a to nejpozději do 14 dnů. Jde-li však o případ dle čl. III odst. 1. 
jednacího řádu, stanoví termín nejpozději do 3 pracovních dnů. Následně 
jednání ukončí.

Připomínka byla akceptována  - viz č. 3 odst. 8

Do článku 3 formulovat odst. 6 v tomto duchu:
Řídící na jednání dále uděluje slovo, vede hlasování, zjišťuje a vyhlašuje 
jeho výsledek, ukončuje a přerušuje jednání a dbá, aby mělo pracovní a 
věcný průběh.

Připomínka byla akceptována  - viz č. 3 odst. 6

Do článku 3 doplnit do původního odst. 4 toto:
Důvod neúčasti bude uveden v prezenční listině.

Připomínka byla akceptována  - viz č. 3 odst. 7

Do článku 3 doplnit do původního odst. 5 toto:
Členové Zastupitelstva města, kteří nejsou členy výboru, se mohou účastnit 
jednání výboru s poradním hlasem.

Připomínka byla akceptována  - viz č. 3 odst. 5

Do článku 3 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Předseda nebo členové výboru hlasováním, mohou k jednotlivým bodům 
svého jednání přizvat také zaměstnance statutárního města Přerova 
zařazeného do Magistrátu a jiné osoby, které se jednání výboru mohou bez 
hlasovacího práva zúčastnit a vystoupit k projednávané problematice po 
udělení slova předsedou výboru, popř. jiným pověřeným členem.

Připomínka nebyla akceptována – tato možnost již 
vyplývá z ustanovení např. č. 3 odst. 5, čl. 3 odst. 2



Do článku 3 doplnit nový odst. v tomto duchu:
V souladu s ust. § 82 písm. a) zákona o obcích má člen Zastupitelstva právo 
předkládat výboru návrh k projednání. Předloží-li člen Zastupitelstva 
písemný materiál, může být na jednání výboru přizván a vystoupit k 
projednávané problematice po udělení slova předsedou
výboru, popř. jiným pověřeným členem.

Připomínka nebyla akceptována – zákonné právo není 
třeba dávat do jednacího řádu. Možnost vystoupit –
dokonce s poradním hlasem, dává zastupitelům čl. 3 
odst.5 

Do článku 3 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Nesouhlasí-li některý z členů výboru s přítomností nebo udělením slova 
přizvané osobě, předloží předsedovi výboru, popř. jinému pověřenému členu 
návrh, o kterém předseda výboru, popř. jiný pověřený člen nechá hlasovat.

Připomínka nebyla akceptována – není třeba uvádět 
speciálně, je již obsaženo v čl. 3, odst. 5

Do článku 3 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Pokud je přizván na jednání výboru zaměstnanec magistrátu, jeho účast je 
povinná pouze v případě, že se projednávaný bod přímo dotýká oblasti jeho 
působnosti na magistrátu. Pokud se nemůže ze závažných důvodů zúčastnit,
předem se omluví organizačnímu pracovníkovi výboru s uvedením důvodu 
své neúčasti. Důvod neúčasti pak bude písemně uveden v prezenční listině.

Připomínka byla částečně akceptována - viz čl. 3, odst. 
5

Do článku 4 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Usnesení výboru mají pro ZM resp. pro příslušný odbor doporučující 
charakter. Avšak v případě, že se příslušný odbor tímto doporučením nebude 
řídit, musí vedoucí příslušného odboru nebo jím pověřená osoba písemně 
výboru toto jednání zdůvodnit.

Připomínka nebyla akceptována – výbory jsou 
iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města, ze své 
činnosti odpovědny zastupitelstvu města.

Do článku 4 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Příslušný odbor zodpovídá vždy za to, že následná opatření či činnosti 
vyplývající z usnesení výboru budou v souladu s platnou legislativou, 
vnitřními předpisy, atd (doplnit taxativní výčet těchto materiálů – dále jen 
„materiály“)…. . Pokud příslušný odbor nebo jiná pověřená osoba shledá 
rozpor mezi usnesením a platnou legislativou viz. výčet výše, podají o tom 
neprodleně písemnou zprávu organizačnímu pracovníkovi příslušného 
výboru.

Připomínka nebyla akceptována – výbory jsou 
iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města, ze své 
činnosti odpovědny zastupitelstvu města. Veškerá 
doporučení tedy prochází přes zasedání zastupitelstva. 
Na dodržování právních předpisů jinými výbory dbá ze 
zákona kontrolní výbor.

Doplnit ze stávající JŘ celý článek upřesňující pořizování a distribuci zápisu 
z jednání výborů
„Zápis jednání“:
1. O průběhu jednání a jeho výsledku vede organizační pracovník výboru 
jednoduchý zápis, který podepisuje předseda výboru nebo jiný pověřený člen 
a organizační pracovník výboru. Zápis obsahuje zejména program a stručný 

Připomínka byla akceptována – byl doplněn celý článek 
o zápisu.



průběh jednání, přijaté návrhy či stanoviska pro Zastupitelstvo, přehled 
přijatých usnesení, včetně výsledků hlasování. Nedílnou součástí zápisu je 
listina přítomných.
2. Jednu kopii zápisu předá organizační pracovník, předseda výboru nebo 
jiný pověřený člen na Kancelář primátora k uložení nejpozději do 10 dnů od 
jednání. Kancelář primátora zabezpečí jeho anonymizaci a vyvěšení na 
internetových stránkách města.
3. Zápis v elektronické podobě rozešle organizační pracovník, předseda nebo 
jiný pověřený člen všem členům Zastupitelstva. V předmětu zprávy bude 
uvedeno: ZÁPIS a zkratka výboru. Seznam zkratek je uveden v příloze č. 1.
4. O námitkách člena výboru nebo osoby účastnící se jeho jednání proti 
zápisu se rozhodne na nejbližším jednání výboru.
Do článku 5 doplnit upřesnění v tomto duchu (kdy se má písemná zpráva ZM 
předkládat?) :
Kdy? Zpravidla na posledním zasedání v kalendářním roce? Nebo na 
předchozí výzvu zastupitelstva? – upřesnit….

Připomínka byla akceptována – doplněn termín

Doplnit článek „organizační pracovník“ :
1. Zastupitelstvo jmenuje z řad zaměstnanců města zařazených do Magistrátu 
organizačního pracovníka pro každý výbor.
2. Organizační pracovník není členem výboru.
3. Organizační pracovník spolupracuje s předsedou výboru na přípravě a 
rozesílání pozvánek s uvedením programu a podkladovými materiály. 
Pořizuje zápisy z jednání výboru, zpracovává spolu s předsedou materiály k 
projednání na zasedání Zastupitelstva, vede
agendu výboru.

Připomínka byla akceptována – doplněn čl. 6

Doplnit článek, který umožní výborům sestavovat pracovní skupiny:
1. Pro naplnění svých pravomocí mohou výbory ustanovit své pracovní 
skupiny. Pracovní skupiny jsou minimálně dvoučlenné. Členem pracovní 
skupiny nemusí být výhradně člen výboru.
2. O složení pracovní skupiny rozhodne výbor hlasováním. V odůvodněných 
situacích může o vzniku složení pracovních skupin rozhodnout předseda 
výboru.
3. Pracovní skupina vybere ze svého středu vedoucího pracovní skupiny, 
kterého schvaluje hlasováním výbor.
4. Pracovní skupina se ustavuje vždy ke konkrétnímu úkolu. O průběhu 

Připomínka byla částečně akceptována - viz čl. 7, odst. 
3
Výbory mohou ustanovit pracovní skupiny. Pracovní 
skupiny jsou minimálně dvoučlenné, členem pracovní 
skupiny může být výhradně člen výboru. O složení 
pracovní skupiny rozhodne výbor hlasováním. Pracovní 
skupina navrhne vedoucího pracovní skupiny, kterého 
schvaluje hlasováním výbor. Pracovní skupina se 
ustavuje vždy ke konkrétnímu úkolu. O průběhu plnění a 
splnění tohoto úkolu informuje zástupce pracovní 



plnění a splnění tohoto úkolu informuje zástupce pracovní skupiny (zpravidla 
její vedoucí) výbor, jenž ji ustavil, na jeho jednání. Informace o průběhu 
nebo splnění úkolu bude zanesena do zápisu. Splněním úkolu je pracovní 
skupina automaticky rozpuštěna.

skupiny (zpravidla její vedoucí) výbor, jenž ji ustavil, na 
jeho jednání. Informace o průběhu nebo splnění úkolu 
bude zanesena do zápisu. Splněním úkolu je pracovní 
skupina automaticky rozpuštěna.

1) VPRID doporučuje dát v rámci jednacího řádu kompetenci nejen 
výborům jako celkům, ale i předsedům výborů samostatně, přizvat na 
jednání výboru „hosta“. Celá řada záležitostí nutných k projednání na 
výboru vzniká v mezidobí mezi zasedáními výboru a podle nyní 
navrženého jednacího řádu lze regulérně – tzn. odhlasováním výboru –
hosta pozvat až na další (následující) výbor. Tedy to může v praxi 
znamenat prodlevy a zdržení v projednávání. Což konkrétně v případě 
VPRID by mohl být docela problém (např. plnění termínů z hlediska 
dotačních titulů). Nehledě na to, že stávající platný jednací řád z června 
2011 toto ustanovení obsahuje. 

2) S odvoláním na vymezené kompetence výborů VPRID trvá na doplnění 
jednacího řádu o vymezení zodpovědnosti příslušných odborů 
magistrátu za soulad výstupů výboru s legislativou a platnými předpisy, 
atd.. Byť jsou výbory sestaveny z řad odborné veřejnosti, specialisty na 
příslušnou tématiku jsou magistrátní úředníci. A ti by měli mít 
povinnost na případné legislativně kolizní usnesení či doporučení 
výboru vždy upozornit. 

3) VPRID opakovaně doporučuje zařadit do jednacího řádu prvek 
informativní zpětné vazby v případech, kdy postup navržený resp. 
doporučený příslušným výborem nebude akceptován. Pak by měl výbor 
obdržet informativní zdůvodnění, proč bylo postupováno jinak. 

Ad 1) akceptováno 

Ad 2) – kompetence kontrolního výboru ze zákona
Opakovaná připomínka – viz výše
výbory jsou iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva 
města, ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu města. 
Veškerá doporučení tedy prochází přes zasedání 
zastupitelstva. 
Na dodržování právních předpisů jinými výbory dbá ze 
zákona kontrolní výbor
Ad 3) Opakovaná připomínka – viz výše

Zdeněk Daněk
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Výbory by pro elektronickou komunikaci s MMPr měli využívat přidělené e-
mailové adresy: VyborZM.XXX@prerov.eu, KomiseRM.XXX@prerov.eu
nebo místnivybor.XXX@prerov.eu – tyto schránky by měl obhospodařovat 

Připomínka byla akceptována
Adresy dosud nejsou zřízeny – bude řešeno po 
odsouhlasení zkratek a vymezení její funkcionality (JR).



předseda nebo jím pověřený člen; samozřejmě, že by takto fungovala 
komunikace i obráceně (tudíž MMPr – výbory, komise)

      Povinnost pro organizační pracovníky vkládat termíny a místa jednání do 
sdíleného kalendáře

Připomínka byla akceptována

Otázka pověřeného člena Výboru Je to shodný člen Výboru, jak je uvedeno dále v čl. 3 
odst. 6

POZVÁNKA a zkratka Výboru – návrh doplnit ještě číslo jednání 
výboru

Připomínka byla akceptována

V čl. 3 odst 5 – ponechat slovosled s hlasem poradním (ne jak je 
uvedeno s poradním hlasem)

Připomínka byla akceptována

V čl. 3 odst. 7 – navrhuje, aby do prezenční listiny nebyl uváděn 
důvod nepřítomnosti

Připomínka byla akceptována

V čl. 3 odst. 8 – špatný slovosled – správně má být do 14 kalendářních 
dnů, ne jak je uvedeno do kalendářních 14 dnů

Připomínka byla akceptována

Opravit překlepy – vždy psát Výbor s velkým „V“ Připomínka byla akceptována

V čl. 5 odst. 1 – místi zasedání uvést jednání V souladu s názvem článku - připomínka byla 
akceptována

V čl. 5 odst.  3 - návrh doplnit ještě číslo jednání výboru Připomínka byla akceptována

V čl. 5 odst. 4 - O námitkách člena Výboru nebo osoby, účastnící se 
jeho??? jednání, proti zápisu se rozhodne na nejbližším jednání 
Výboru. 

Připomínka byla akceptována, nové znění:
O námitkách proti zápisu, vznesených členem Výboru 
nebo osobou, která se jeho jednání zúčastnila, se 
rozhodne na nejbližším jednání Výboru. 

V čl. 6 odst. 4 – doplnit: v rámci poštovního klienta užívaného na Magistrátu. Připomínka byla akceptována

V čl. 7 odst. 6

Tento jednací řád není závazný pro jednání Výborůu pro místní části. 
Připomínka nebyla akceptována

Příloha 3 – bod 1, druhá odrážka

Předseda na nejbližší zasedání po termínu – doplnit Zastupitelstva 
Připomínka byla akceptována

Věra Vránová
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova Připomínka byla akceptována



Jednací řád upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se, hlasování a 
způsob práce s přijatými usneseními výborů Zastupitelstva města Přerova.
Návrh na úpravu – místo zastupitelstva města uvádět ZM Připomínka byla akceptována částečně – uváděno 

Zastupitelstvo, nikoliv zkratka (mimo závěrečná 
ustanovení – název)

Pověřený člen – upřesnit Připomínka byla akceptována – viz výše (připomínky 
VRID)

Ve lhůtách uvádět, zda se jedná o počet pracovních nebo kalendářních dní, 
prodloužení lhůty na odevzdání zápisu na Kancelář primátora ze 7 na 10 

Připomínka akceptována 

Rozesílání pozvánek Připomínka byla akceptována – viz výše (připomínky 
VPRID)

Hlasování 
Usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila svůj souhlas nadpoloviční 
většina všech členů výboru (nebo všech přítomných členů, kteří hlasovali).

Připomínka nebyla akceptována – vychází ze zákona o 
obcích (i usnesení rady a zastupitelstva je platné pouze 
tehdy,  vyslovila-li svůj souhlas nadpoloviční většina 
všech členů 

Marcel Kašík
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Výbor se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Jestliže to navrhne 
nadpoloviční většina všech členů výboru nebo přímo předseda, je …

Připomínka nebyla akceptována – předseda 
pochopitelně svolává, aniž to musí navrhovat -  
upraveno v čl. 3 odst. 2

Rozesílání pozvánek Připomínka byla akceptována – viz výše (připomínky 
VPRID)

Zápis a usnesení z jednání obdrží všichni členové výboru a všichni členové 
Zastupitelstva. Nejpozději do 10 dnů po skončení jednání výboru musí být 
zápis předán odboru Kanceláře primátora k vyvěšení na webových stránkách 
města.

Připomínka byla akceptována – viz výše (připomínky 
VRID a V. Vránové)

Eva Řezáčová
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Rozesílání pozvánek, zkratky Připomínka byla akceptována – viz výše (připomínky 

VPRID)
O účasti přizvaných osob na jednání výboru rozhodují jeho členové Připomínka nebyla akceptována, je upraveno v čl. 3 



hlasováním – je nutné o účasti přizvaných osob hlasovat? Nejsou přizvány 
bezdůvodně, hlasování v případě, pokud by chtěla podat vysvětlení/informaci 
osoba výborem nepřizvaná.

odst. 5, nepřizvané osoby se jednání nemohou účastnit.

O každém zasedání se pořizuje stručný zápis, který podepisuje předseda 
výboru. Usnesení výboru se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda 
výboru.

Připomínka byla akceptována částečně – uvedeno 
jednoduchý

Poznámka k distribuci zápisu Vyřešena v čl. 6 odst. 3
Usnesení, stanoviska a závěry výboru vyžádané k materiálům zastupitelstva 
města se uvádějí zpravidla jako příloha materiálu – finanční a rozpočtový 
výbor předkládá svá stanoviska formou usnesení ke všem předlohám do ZM, 
které zpracoval OE nebo součástí předlohy je jeho stanovisko, popř. RO –
což s ohledem na kompetence chápu jako „vyžádané“, přílohou však není, 
nelze z časového hlediska, předlohy do ZM vyhotoveny zpravidla až na 
termín jejich odevzdání, pokud nejdříve výbor, docházelo by k časovým 
posunům, stanovisko přednese předseda výboru na jednání ZM   - vzhledem 
k pojmu „zpravidla“ je to průchozí? 

Připomínka byla akceptována – viz příloha 3

Výbory předkládají 1x ročně zastupitelstvu města písemnou zprávu o své 
činnosti – v jakém termínu  - např. do konce února následujícího roku? obsah 
na zvážení každého výboru?. 

Připomínka vyřešena v čl. 7 odst. 1 forma není 
stanovena– vypuštěno – viz níže

Dagmar Janásová
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Dotaz k účasti zastupitelů, kteří nejsou členy výboru na jednání Vyřešeno v čl. 3 odst. 5

Helena Bendová
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Rozesílání pozvánek, zkratky Připomínka byla akceptována – viz výše (připomínky 

VPRID a dalších)
Poznámka k distribuci zápisu Vyřešena v čl. 6 odst. 3
Výbory předkládají 1x ročně zastupitelstvu města písemnou zprávu o své 
činnosti – v jakém termínu  - Kontrolní výbor napíše přehled kontrol nebo i 
výsledky? I když byly všechny předloženy zastupitelům nebo jak? 

Připomínka vyřešena v čl. 7 odst. 1, forma není 
stanovena – vypuštěno – viz níže



Radek Pospíšilík
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Zasedání výboru by mělo být neveřejné Připomínka byla akceptována – vypuštěno
Jednací řád se nevztahuje na jednání místních výborů Připomínka byla akceptována – viz čl 7 odst. 6

Daniela Novotná
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Vypustit z čl. 7 odst. 1
Výbory předkládají Zastupitelstvu 1x ročně, zpravidla do konce února, 
písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý rok. 

Připomínka byla akceptována – vypuštěno
Vzhledem k tomu, že jsou rozesílány zápisy a do 
Zastupitelstva předkládány návrhy – nadbytečné. 

Kontrolní výbor
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Nahradit text „Jednání výboru je neveřejné.“ textem:
„Členové Zastupitelstva města, kteří nejsou členy výboru, se mohou účastnit 
jednání výboru s poradním hlasem.“ Jedná se o text článku IV. bodu 4. 
dosud platného jednacího řádu výborů.

Připomínka byla akceptována – vypuštěno, že je 
neveřejné, zachován text o účasti zastupitelů s poradním 
hlasem.

Jana Hrubá
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
Čl. 2 odst. 3 Náplň činnosti finančního výboru a kontrolního výboru 
stanoví § 119 zákona o obcích. Ostatním Výborům stanoví náplň 
činnosti a úkoly Zastupitelstvo. Základní kompetence Výborů jsou 
uvedeny v příloze 1. – nahradit okruhy úkolů 

Připomínka byla akceptována – viz § 118 odst. 1 zákona o 

obcích

V čl. 7 odst. 6
Tento jednací řád není závazný pro jednání místních Výborů. 

Návrh – Místní Výbory se tímto jednacím řádem řídí 
přiměřeně. Neakceptováno. Bude řešeno ve statutu. 



Kamila Lesáková, Petr Hermély 2
Připomínka Způsob vypořádání Poznámka
V procesním schématu dle VPRID typově absentuje případ procesu 
viz bod1) předchozího odstavce – tedy: 
VPRID zastává názor, že navržené kompetence pro jeho práci neřeší, resp. z 
nich nevyplývá vymezení pravomocí výboru na jedné straně a na druhé 
straně odborů (oddělení) magistrátu při předkládání materiálů k vyjádření či 
stanovisku výboru ke konkrétním záležitostem (např. podněty občanů do 
zásobníku, návrhy opravy budov, organizace dopravy, apod.). Tyto relativně 
nepodstatné záležitosti nyní zabírají u VPRID minimálně 50% kapacity práce 
výboru a pokud by ZM mělo odhlasovávat vše, k čemu dá VPRID nějaké 
stanovisko, muselo by se s mírnou nadsázkou řečeno, scházet ZM každý 
týden aby vše projednalo….. Podle současného návrhu kompetencí by se 
těmito spíše operativními záležitostmi výbor neměl vůbec zabývat.

V základních okruzích úkolů je jednoznačně uvedeno, že 
VPRID se zabývá koncepčními záležitostmi. Procesní 
schéma podrobněji upravuje, jaká stanoviska výbory 
předkládají… 

VPRID doporučuje dát v rámci jednacího řádu kompetenci nejen 
výborům jako celkům, ale i předsedům výborů samostatně, přizvat na 
jednání výboru „hosta“. Celá řada záležitostí nutných k projednání na 
výboru vzniká v mezidobí mezi zasedáními výboru a podle nyní 
navrženého jednacího řádu lze regulérně – tzn. odhlasováním výboru –
hosta pozvat až na další (následující) výbor. Tedy to může v praxi 
znamenat prodlevy a zdržení v projednávání. Což konkrétně v případě 
VPRID by mohl být docela problém (např. plnění termínů z hlediska 
dotačních titulů). Nehledě na to, že stávající platný jednací řád 
z června 2011 toto ustanovení obsahuje. (viz. náš návrh připomínek 
bod. 9)

Přípomínka akceptována – navrhované znění: 
Jednání Výboru se zúčastňují jeho členové osobně, 
jejich členství je nezastupitelné. Výbor si může 
k projednávaným bodům programu přizvat na 
jednání zaměstnance Magistrátu a další odborníky, 
kteří se jednání Výboru zúčastňují s hlasem 
poradním. O účasti a vystoupení přizvaných osob 
na jednání Výboru rozhodují jeho členové 
hlasováním. Členové Zastupitelstva, kteří nejsou 
členy Výboru, se mohou účastnit jednání výboru s 
poradním hlasem.
Bude změněno a rozděleno: 

5. Jednání Výboru se zúčastňují jeho členové 
osobně, jejich členství je nezastupitelné. K 
projednávaným bodům programu mohou být 
přizváni na jednání zaměstnanci Magistrátu 
a další odborníci, kteří se jednání Výboru
zúčastňují s hlasem poradním. Členové 
Zastupitelstva, kteří nejsou členy Výboru, se 



mohou účastnit jednání výboru s poradním 
hlasem

6. Jednání Výboru řídí jeho předseda, v jeho 
nepřítomnosti řídí Výbor po nezbytně 
nutnou dobu pověřený člen Výboru, kterého 
si příslušný Výbor zpravidla volí na svém 1. 
zasedání (dále jen řídící). Řídící na jednání 
dále uděluje slovo, vede hlasování, zjišťuje 
a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a 
přerušuje jednání a dbá, aby mělo pracovní a 
věcný průběh.

7. Bez udělení slova nemůže nikdo vystupovat. 
K projednávané problematice mohou po 
udělení slova řídícím vystoupit také přizvaní 
zaměstnanci Magistrátu, další odborníci a 
členové Zastupitelstva, kteří nejsou členy 
Výboru.

S odvoláním na vymezené kompetence výborů VPRID trvá na doplnění 
jednacího řádu o vymezení zodpovědnosti příslušných odborů magistrátu za 
soulad výstupů výboru s legislativou a platnými předpisy, atd.. Byť jsou 
výbory sestaveny z řad odborné veřejnosti, specialisty na příslušnou tématiku 
jsou magistrátní úředníci. A ti by měli mít povinnost na případné legislativně 
kolizní usnesení či doporučení výboru vždy upozornit. (viz. náš návrh 
připomínek bod. 14)

Neakceptováno, opakovaná připomínka - viz  
zažlucené – to je právě ten problém, že výbory ze 
zákona nemají (kromě finančního a kontrolního) 
žádné kompetence. Pokud bude výbor předkládat 
nějaké doporučení zastupitelstvu, nemusí to žádný 
z odborů ani vědět… 

Do článku 4 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Příslušný odbor zodpovídá vždy za to, že následná opatření či činnosti 
vyplývající z usnesení výboru budou v souladu s platnou legislativou, 
vnitřními předpisy, atd (doplnit taxativní výčet
těchto materiálů – dále jen „materiály“)…. . Pokud příslušný odbor nebo jiná 
pověřená osoba shledá rozpor mezi usnesením a platnou legislativou viz. 
výčet výše, podají o tom neprodleně písemnou zprávu organizačnímu 
pracovníkovi příslušného výboru.

Připomínka nebyla akceptována – výbory jsou 
iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města, ze své 
činnosti odpovědny zastupitelstvu města. Veškerá 
doporučení tedy prochází přes zasedání zastupitelstva. 
Na dodržování právních předpisů jinými výbory dbá ze 
zákona kontrolní výbor.

VPRID opakovaně doporučuje zařadit do jednacího řádu prvek Tuto informaci může poskytnout pouze 



informativní zpětné vazby v případech, kdy postup navržený resp. 
doporučený příslušným výborem nebude akceptován. Pak by měl 
výbor obdržet informativní zdůvodnění proč bylo postupováno jinak. 
(viz. náš návrh připomínek bod. 13)

zastupitelstvo

Do článku 4 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Usnesení výboru mají pro ZM resp. pro příslušný odbor doporučující 
charakter. Avšak v případě, že se příslušný odbor tímto doporučením nebude 
řídit, musí vedoucí příslušného odboru nebo jím pověřená osoba písemně 
výboru toto jednání zdůvodnit.

Připomínka nebyla akceptována – výbory jsou 
iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města, ze své 
činnosti odpovědny zastupitelstvu města.


