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Přílohy: 3/elektronicky 
 

Vážený pan 
Ing. Miloslav Skládal 
Budovatelů 240/3 
750 02 Přerov 
 
elektronicky prostřednictvím emailu: skladalmi@email.cz  
  
Stanovisko - práva občana a porušení jednacího řádu zastupitelstva města 
 

Dne 18. července 2016 obdržel odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra ČR Váš dopis týkající se práva občana města a porušení 
jednacího řádu zastupitelstva města Přerova, konkrétně uvádíte: 
 

Jako občan jsem se účastnil 16. zasedání zastupitelstva města dne 18. dubna 
2016. V bodě 2.2 programu zasedání jsem se přihlásil ke slovu a to mi bylo uděleno. 
Po několika reakcích zastupitelů jsem se přihlásil podruhé o slovo. Na udělení slova 
jsem měl právo podle jednacího řádu, jelikož je to uvedeno v jednacím řádu 
zastupitelstva města Přerova pod článkem 7 bod 2. Primátor Mgr. Vladimír 
Puchalský, jako řídící schůze, mi ale odmítl slovo udělit. Své jednání nijak nevysvětlil 
a neodůvodnil.  
 

Následně jsem tuto událost hledal v zápise z tohoto zasedání zastupitelstva 
města. Zjistil jsem, že tato událost, kdy jsem se hlásil o slovo a to mi nebylo uděleno, 
nebyla vůbec uvedena v zápise. Podal jsem tedy námitku vůči zápisu. 

 
Na následujícím 17. zasedání zastupitelstva města dne 16. května 2016 

primátor Mgr. Vladimír Puchalský informoval ihned v počátku (v bodě č. 1 programu), 
že jsem vznesl námitku, ale že jako občan námitku k zápisu vznášet nemůžu, že tuto 
pravomoc má pouze zastupitel. Současně mě informoval, že obdržím odpověď 
z kanceláře primátora se zvukovým záznamem a tato odpověď byla přečtena. 
 

Žádáte o stanovisko, zda 1) neudělením slova na 16. zasedání zastupitelstva 
města došlo ze strany primátora Mgr. Vladimíra Puchalského k porušení platného 
jednacího řádu zastupitelstva města; 2) jakým způsobem se jako občan můžete 
bránit takovému porušování jednacího řádu, kdy je Vám svévolně odepřena možnost 
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vznášet dotazy a připomínky k projednávaným bodům; a 3) zda je v pořádku, že 
v zápise z 16. zasedání zastupitelstva města nebylo vůbec zaznamenáno, že jste se 
hlásil o slovo a že Vám toto slovo nebylo uděleno. 
 
Ad 1)  
 

Předně si dovolujeme poznamenat, že jednací řád zastupitelstva obce není 
právním předpisem, ale jakýmsi „interním“ či „vnitřním“ předpisem orgánu obce 
(zastupitelstva obce), byť regulujícím přístup na zasedání a činnost zastupitelstva 
obce. Proto je nutné rozlišovat porušení jednacího řádu ze dvou níže uvedených 
hledisek: 

 
• Porušení jednacího řádu, které je zároveň porušením zákona (jedná se 

o situace, kde jednací řád parafrázuje ustanovení zákona).  
 

• Porušení jednacího řádu tam, aniž by nastalo porušení zákona (jedná se 
o situace, kde jednací řád upravuje určité otázky, které nejsou zákonem 
řešeny, nicméně tyto otázky neodporují zákonu).  
 
V případě jednacího řádu platí, že je vydáván usnesením zastupitelstva obce, 

které své usnesení může kdykoli změnit nebo se může svou vyjádřenou vůli od 
něj ad hoc odchýlit. Jako odchylku od jednacího řádu lze přitom akceptovat nejen 
výslovné usnesení, jimž se určitá otázka řeší jinak, než jak jednací řád stanoví, ale 
i jednání zastupitelstvem obce „fakticky“ akceptované. Jinak řečeno, jestliže 
zastupitelstvo obce určitou věc projedná a následně se zjistí, že např. členové 
zastupitelstva obce neobdrželi v rozporu s jednacím řádem podkladové materiály 
10 dní předem, ale jen 3 dny, a zastupitelstvo obce takový postup mlčky akceptuje 
tím, že ve věci rozhodne (např. nikdo nenamítnul pochybení), pak lze takový 
procedurální nedostatek považovat za zhojený. 
 
 Z předložených materiálů vyplývá, že v posuzovaném případě nastala situace, 
kdy Vám bylo umožněno vyjádřit se k bodu č. 2.2 programu („Plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města 
Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova“) na zasedání zastupitelstva 
konaného dne 18. dubna 2016. V rámci vyjádření jste poukazoval na finanční částku 
související s vybudováním zastávky v Předmostí, plán budovy s Chemoprojektem 
a vybudování vzduchotechniky v základní škole Za mlýnem. Následně se konala 
rozprava zastupitelů s tím, že jste měl v úmyslu reagovat znovu (na připomínku 
zastupitele Záchy), načež Vám primátor sdělil, že „si počkáte na připomínky 
a náměty“. Následně bylo přistoupeno k hlasování, schválení usnesení a vyhlášení 
přestávky.  
 
 Uvedené jednání, kdy jste měl v úmyslu reagovat znovu (na připomínku 
zastupitele Záchy), avšak toto Vám nebylo umožněno, představuje porušení 
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jednacího řádu, konkrétně čl. 8 odst. 1. písm. a) a b) věta první a věta druhá 
(„Každému může být uděleno slovo v téže věci jen dvakrát, s výjimkou zpravodaje 
nebo navrhovatele. Délka prvního diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut, 
u zpravodaje nebo navrhovatele na 7 minut. Délka druhého vystoupení se omezuje 
na 3 minuty, u zpravodaje nebo navrhovatele na 5 minut.“). Z citovaného článku 
jednacího řádu vyplývá, že jste měl nárok na to, aby Vám v téže věci bylo uděleno 
slovo, a to dvakrát. Uvedené pravidlo nebylo dodrženo, neboť slovo Vám bylo 
uděleno pouze jednou, podruhé nikoliv. 
 

Ve výše uvedeném postupu, kdy Vám jako občanu města Přerova nebylo 
umožněno reagovat na připomínku zastupitele, shledáváme porušení čl. 8 odst. 
1 písm. a) a písm. b) věta první a věta druhá jednacího řádu. Zároveň 
konstatujeme, že uvedené porušení jednacího řádu představuje toliko porušení 
interní normy zastupitelstva a nemá vliv na zákonnost přijatého usnesení. 
 
Ad 2)  
 

Obrana proti porušení jednacího řádu je odvislá od povahy porušení, kdy je 
nutné rozlišovat 2 níže uvedené případy: 

 
• Porušení jednacího řádu, které je zároveň porušením zákona (jedná se 

o situace, kde jednací řád parafrázuje ustanovení zákona).  
 

• Porušení jednacího řádu tam, aniž by nastalo porušení zákona (jedná se 
o situace, kde jednací řád upravuje určité otázky, které nejsou zákonem 
řešeny, nicméně tyto otázky neodporují zákonu).  

 
Pokud porušením jednacího řádu dochází zároveň k porušení zákona, lze se 

proti tomuto bránit podnětem k dozoru či kontrole výkonu samostatné působnosti 
(§ 123 a násl. a § 129 a násl. zákona o obcích), resp. žalobou ve správním 
soudnictví ve smyslu § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 
znění pozdějších předpisů. Např. k situaci, kdy občanovi není umožněno vyjádřit své 
stanovisko k projednávanému bodu, Krajský soud v Ústí nad Labem v rozsudku 
ze dne 3. května 2007, č. j. 15 Ca 196/2006-35 judikoval:  „Kraje prostřednictvím 
svých jednacích řádů nemohou omezovat právo občanů kraje vyjadřovat se 
k projednávaným věcem, které je jim přiznáno zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích 
[§ 12 odst. 2 písm. b)]. Občané kraje tak mohou na zasedání zastupitelstva 
vyjadřovat svá stanoviska, která souvisejí s projednávanou problematikou.“  

 
Pokud obec porušuje jednací řád jako svoji interní normu, nikoliv zákon, lze 

žádat o zjednání nápravy z titulu občana obce ve smyslu § 16 odst. 2 písm. f) nebo 
prostřednictvím návrhu, připomínky či podnětu dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona 
o obcích.  
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Ad 3)  
 
Povinné (obligatorní) náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva města 

upravuje § 95 odst. 1 zákona o obcích, dle něhož platí: „V zápise se vždy uvede 
počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva 
obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.“ Zákon nevylučuje, aby město 
do zápisu uvedlo i další skutečnosti, nad rámec povinných náležitostí vyjmenovaných 
v citovaném ustanovení. Otázku uvádění dalších náležitostí do zápisu lze upravit 
prostřednictvím jednacího řádu zastupitelstva.  
 

Jednací řád zastupitelstva města Přerova upravuje náležitosti v zápisu 
v čl. 15, bodě 4.: „V zápisu se vždy uvádí: den a místo zasedání, hodina zahájení 
a ukončení, doba přerušení, jména ověřovatelů zápisu, počet přítomných členů 
Zastupitelstva, jména omluvených i neomluvených, nepřítomných členů, schválený 
program zasedání Zastupitelstva, věcný, srozumitelně vypovídající záznam 
o průběhu jednání a diskuse k jednotlivým projednávaným návrhům, včetně 
protinávrhů a stanovisek, průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení, náměty, 
připomínky a podněty členů Zastupitelstva a občanů, další závažné skutečnosti, 
které se staly na zasedání Zastupitelstva. Součástí zápisu jsou i úplné texty všech 
elektronicky a písemně předložených materiálů, včetně příloh, které byly předmětem 
zasedání Zastupitelstva a listina přítomných.“  
 

Vzniká otázka, zda je povinností města do zápisu zaznamenat údaj o tom, že 
jste se hlásil o slovo a primátor Vám jej neudělil, resp. zda tento údaj představuje 
povinnou náležitost zápisu dle § 95 odst. 1 zákona o obcích. Dlužno upozornit, že ze 
zákona nevyplývá povinnost doslovným způsobem zaznamenávat průběh rozpravy 
členů zastupitelstva či diskuse občanů. Je na zastupitelstvu, zda rozhodne o tom, že 
průběh zasedání zastupitelstva, včetně diskuse bude zaznamenán doslovně nebo 
zda bude v záznamu uveden v krátkosti výstižně obsah a průběh jednání. To se 
samozřejmě netýká usnesení, ta musí být přesná, jasná a jednoznačná, včetně 
hlasování o nich. 

 
Tj. v postupu, kdy zápis ze zasedání zastupitelstva neobsahuje údaj 

o tom, že jste se hlásil o slovo a primátor Vám jej neudělil, nespatřujeme 
porušení zákona, ani jednacího řádu zastupitelstva. 
 

Nad rámec dotazu podotýkáme, že námitky proti zápisu může podat pouze 
člen zastupitelstva, nikoli občan či jiná osoba přítomna na zasedání zastupitelstva. 
„Námitky“ osoby přítomné na daném zasedání zastupitelstva a odlišné od člena 
zastupitelstva je nutno považovat za návrh, připomínku či podnět, který 
v závislosti na svém obsahu bude nutné vyřídit v souladu s § 16 odst. 2 písm. f) 
nebo g) zákona o obcích. Blíže je uvedená problematika upravena v metodickém 
doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 1 – Jednací řády 
zastupitelstev obcí a č. 2 – Dílčí aspekty související se zasedáními zastupitelstev 
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obcí a ve stanovisku č. 25/2008 – Důsledky nepodepsání návrhu zápisu ze zasedání 
zastupitelstva a právo člena zastupitelstva podat námitky proti zápisu ze zasedání 
zastupitelstva. Dokumenty jsou dostupné na elektronické adrese: www.mvcr/cz/odk 
v sekci „Metodická pomoc obcím“ a „Stanoviska“ a jsou Vám zasílány v příloze 
tohoto dopisu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Veronika Benešová 
tel. č.: 974 816 452 
e-mail: veronika.benesova@mvcr.cz 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
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