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Návrh 
Jednací řád Zastupitelstva města Řevnice 

 
 

 
 
Zastupitelstvo města Řevnice (dále jen „zastupitelstvo“) se usneslo podle §96 zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích (dále jen „zákon“) na tomto svém jednacím řádu:  
 
 

§ 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání a usnášení 
zastupitelstva, podepisování a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky s tím 
související. 

 
(2)  O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, 

rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.   
 
 
 

§ 2 
Svolání zasedání zastupitelstva 

(1) Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání 
zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta města (dále jen „starosta“). 

 
(2) Starosta svolá zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva. 

Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla doručena žádost 
Městskému úřadu Řevnice (dále jen „úřad“). Žádost podle předchozí věty se podává písemně 
nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem a musí obsahovat 
dostatečně určité vymezení záležitostí, které se navrhují k projednání v zastupitelstvu. 

 
(3) Pozvánka na zasedání zastupitelstva se zastupitelům zasílá elektronicky na e-mailové adresy, 

které za tím účelem zastupitelé sdělí pověřenému zaměstnanci městského úřadu. 
 
(4) Pozvánka se zasílá alespoň 10 kalendářních dní před zasedáním zastupitelstva, tzn. včetně 

dne odeslání. Den konání zastupitelstva se do této lhůty nezapočítává. Na pozvánce musí být 
uvedeno alespoň místo, datum a hodina zasedání zastupitelstva a navržený program zasedání. 

 
(5) Pozvánka na zasedání zastupitelstva se zveřejňuje na webových stránkách města alespoň 

10 dní před zasedáním zastupitelstva, tzn. včetně dne vyvěšení. Den konání zastupitelstva se 
do této lhůty nezapočítává. Zároveň se na úřední desce městského úřadu a na městských 
plakátovacích plochách zveřejní informace o zasedání zastupitelstva s uvedením místa, data a 
hodiny zasedání zastupitelstva, navrženého programu zasedání s upozorněním, že pozvánka 
na zasedání zastupitelstva s podkladovými materiály je zveřejněna na webových stránkách 
města a že je též k nahlédnutí na městském úřadě.   

 
 

§ 3 
Příprava zasedání zastupitelstva 

(1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad zasedání připravovaného zastupitelstva mají jeho 
členové, Rada města Řevnice (dále jen „rada“) a výbory zastupitelstva. Návrh musí být doručen 
písemně úřadu k rukám starosty nebo v elektronické podobě (i bez zaručeného elektronického 
podpisu) na e-mailovou adresu starosty. Je věcí navrhovatele, aby si ověřil, že elektronicky 
podaný návrh byl řádně doručen.   

 
(2) Podkladové materiály, určené pro zasedání zastupitelstva, předkládá rada města 

prostřednictvím úřadu a to tak, aby byly doručeny zastupitelům společně s pozvánkou (§2 odst. 
3) nejpozději 10 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva. Podkladové materiály jsou zasílány v  
elektronické podobě, a to  jako příloha, nebo jiným způsobem, pokud to je s ohledem na datový 
objem vhodné.  Podkladové materiály se zároveň zveřejní na webových stránkách města a 
musí být k nahlédnutí na městském úřadě.   
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(3) Podkladové materiály zpravidla podle charakteru daného bodu programu zasedání 

zastupitelstva, k němuž se vztahují, obsahují: 
(a) důvod zařazení daného bodu do programu zasedání zastupitelstva, 
(b) zhodnocení dosavadního stavu, 
(c) očekávané výsledky, 
(d) odůvodnění navrhovaných opatření, 
(e) ekonomický dopad na rozpočet města  
(f) návrh usnesení.  

 
(4) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně 

posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. 
 
 

§ 4 
Účast zastupitelů na zasedání zastupitelstva 

(1) Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, plnit úkoly, které mu 
zastupitelstvo uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena 
vážnost funkce člena zastupitelstva.   

 
(2)  Člen rady a další veřejný funkcionář podle zvláštního zákona (č.159/2006 Sb., o střetu zájmů) je 

povinen při jednání zastupitelstva, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je 
oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku 
projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný 
osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení se 
podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; 
oznámení je vždy součástí zápisu ze zasedání.  

 
(3)  Člen zastupitelstva, který není veřejným funkcionářem podle zvláštního zákona (č.159/2006 

Sb., o střetu zájmů), u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 
rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na 
základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání 
zastupitelstva.  

 
(4)  Svoji neúčast na zasedání zastupitelstva je člen zastupitelstva povinen omluvit u starosty 

s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod člena zastupitelstva omlouvá 
starosta. 

  
(5) Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují zastupitelé svým podpisem na listině přítomných. 
 
 

§ 5 
Program zasedání zastupitelstva 

(1) Program zasedání zastupitelstva, který bude uveden na pozvánce, navrhuje rada města. 
 
(2) Na zasedání zastupitelstva může být jednáno pouze o bodech, které jsou obsaženy v programu 

zasedání zastupitelstva uvedeném na pozvánce (§ 2 odst. 4) nebo které byly zařazeny na 
program postupem podle §5 odst. 3 tohoto jednacího řádu. 

 
(3) O zařazení na program zasedání u návrhů předložených po lhůtě dle §3 odst. 2 tohoto 

jednacího řádu, nebo návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva, rozhoduje 
zastupitelstvo.  

 
(4) Požádá-li člen zastupitelstva písemně o projednání určitého bodu, projedná se tento bod 

v programu nejbližšího zasedání zastupitelstva. Nevyhoví-li starosta požadavku člena 
zastupitelstva, musí žadateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. 

  
(5) Uplyne-li od posledního zasedání zastupitelstva doba delší než 60 dnů, musí být na program 

zasedání zastupitelstva zařazeny body: zpráva o činnosti rady, zpráva o činnosti finančního 
výboru a zpráva o činnosti kontrolního výboru v období od posledního zasedání zastupitelstva. 
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§ 6 
Průběh jednání zastupitelstva 

(1) Zasedání zastupitelstva řídí starosta. Není-li starosta zasedání zastupitelstva přítomen, řídí 
zasedání zastupitelstva místostarosta a v případě jeho nepřítomnosti zastupitel, kterého 
zastupitelstvo řízením pověří. Kde se v odst. 2 až 12 §6, v §7, §8 a §9 tohoto jednacího řádu 
hovoří o starostovi, míní se jím též místostarosta nebo pověřený zastupitel, řídí-li zasedání 
zastupitelstva. 

 
(2) Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Starosta dále ukončuje a přerušuje 

zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení zasedání 
zastupitelstva přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, nebo v případě, že během 
zasedání zastupitelstva klesne počet přítomných zastupitelů pod nadpoloviční většinu všech 
zastupitelů, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové zasedání zastupitelstva k témuž 
nebo zbývajícímu programu.  

 
(3) V zahajovací části zasedání zastupitelstva starosta zejm. uvede, zda zasedání zastupitelstva 

bylo řádně svoláno a zveřejněno a konstatuje počet přítomných zastupitelů. 
 
(4) Starosta určí zapisovatele a z řad zastupitelů dva ověřovatele zápisu a dva členy návrhové 

komise. V případě, že některý ze zastupitelů vznese námitku proti určení zapisovatele, 
ověřovatele zápisu či člena návrhové komise, rozhodne zastupitelstvo, zda určeného 
zapisovatele, ověřovatele zápisu či člena návrhové komise, potvrzuje. V případě, že jej 
nepotvrdí, rozhodne zastupitelstvo na návrh kteréhokoliv zastupitele o jeho nahrazení. 

 
(5) Starosta přednese program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce. Starosta dále 

přednese návrh rady na doplnění bodů do programu zasedání zastupitelstva nebo na vypuštění 
bodů z programu, pokud se na tom rada města v mezidobí od rozeslání pozvánky usnesla. Poté 
starosta vyzve zastupitele a členy výborů zastupitelstva, aby přednesli své návrhy na doplnění 
bodů do programu zasedání zastupitelstva nebo na vypuštění bodů z programu 

 
(6) Starosta s ohledem na výsledek hlasování o změně programu zasedání zastupitelstva podle 

odst. 5 §6 sdělí konečný program zasedání zastupitelstva tak, jak bude zastupitelstvem 
projednán.   

 
(7) Poté, s přihlédnutím k ustanovení odst. 4 § 5, přednese starosta nebo pověřený člen rady 

zprávu o činnosti rady, předseda finančního výboru nebo pověřený člen finančního výboru 
zprávu o činnosti finančního výboru a předseda kontrolního výboru nebo pověřený člen 
kontrolního výboru zprávu o činnosti kontrolního výboru v období od posledního zasedání 
zastupitelstva. 

 
(8) Starosta, pověřený člen rady nebo výboru zastupitelstva, případně zastupitel, který navrhl 

zařazení určitého bodu do programu zasedání zastupitelstva, přednese k projednávanému 
bodu programu úvodní slovo, sdělí potřebné informace a návrh usnesení. 

 
(9) Ke každému bodu programu kromě bodů procedurálních se koná rozprava.  Do rozpravy se 

účastníci zasedání přihlašují písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Do rozpravy 
k jednotlivým bodům se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom, než bude rozprava 
ukončena. Nikdo, komu starosta neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.  Kdykoliv v průběhu 
rozpravy musí být uděleno slovo tomu zastupiteli, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo 
platných právních předpisů při jednání zastupitelstva. Poté, co v rozpravě měli možnost 
vystoupit všichni zastupitelé, kteří se do ní přihlásili, vyzve starosta členy výborů zastupitelstva, 
kteří nejsou zastupiteli, a veřejnost, aby se ve veřejné části rozpravy vyjádřili k projednávanému 
bodu programu. 

 
(10) Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady v otázkách samostatné 

působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. V tomto případě je starosta 
povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh.   

 
(11) Starosta může v průběhu zasedání zastupitelstva sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům 

programu zasedání zastupitelstva, je-li to s ohledem na povahu příslušných bodů vhodné. 
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(12) Kterýkoliv zastupitel může kdykoliv podat návrh na ukončení rozpravy. O jeho návrhu se hlasuje 

bez rozpravy. Zastupitelstvo se může na návrh kteréhokoliv zastupitele kdykoliv usnést na 
omezujících opatřeních v rozpravě, vyžaduje-li si to průběh rozpravy.  

 
(13) Kterýkoliv zastupitel může kdykoliv navrhnout přerušení zasedání zastupitelstva. Zasedání 

zastupitelstva může být přerušeno nejdéle na 30 minut.  O návrhu rozhoduje zastupitelstvo 
hlasováním bez rozpravy. Rozhodnout o přerušení zasedání zastupitelstva může též starosta. 

 
 

(14) V rámci rozpravy uplatňuje své právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným bodům občan 
města (dále jen „občan“), či jiná osoba k tomu oprávněná dle zákona s tím, že občan nemůže 
v téže věci mluvit vícekrát než jednou. Doba vystoupení je omezena na maximálně 5 minut. 

 
 

§ 7 
Příprava usnesení zastupitelstva  

(1) V případě, že rada navrhla k danému bodu programu zasedání zastupitelstva usnesení, 
starosta nebo člen návrhové komise tento návrh přednese a vyzve zastupitele, zda mají 
protinávrhy usnesení. Starosta může pověřit návrhovou komisi zapracováním podaného 
protinávrhu do návrhu usnesení rady a přednesením návrhu usnesení ve znění protinávrhu. 
Starosta nechá hlasovat nejprve o protinávrzích v pořadí, jak byly vzneseny, a nakonec o 
návrhu. Bude-li některý z protinávrhů přijat, o dalších protinávrzích ani o návrhu se již nehlasuje. 

 
(2) V případě, že rada nenavrhla k danému bodu programu zasedání zastupitelstva usnesení, 

navrhne usnesení s ohledem na výsledek rozpravy starosta nebo vypracováním návrhu 
usnesení pověří návrhovou komisi. Starosta vyzve zastupitele, zda mají protinávrhy usnesení. 
Ustanovení odst. 1, věty druhé až čtvrté platí obdobně. 

 
(3) V případě, že zastupitel, který navrhl daný bod na program zasedání zastupitelstva v průběhu 

zasedání, navrhne usnesení k tomuto bodu, postupuje se obdobně jako v případě uvedeném, 
v odst. 1. V případě, že zastupitel, který navrhl daný bod na program zasedání zastupitelstva 
v průběhu zasedání, nenavrhne usnesení k tomuto bodu, postupuje se obdobně jako v případě 
uvedeném, v odst. 2. 

 
(4) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly 

musí být v usnesení formulovány stručně, jasně a jednoznačně. 
 
 
 

§ 8 
Hlasování  

(1) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li v okamžiku hlasování přítomna nadpoloviční většina 
všech zastupitelů. 

 
(2) Hlasování probíhá po ukončení rozpravy ke každému bodu programu. 
 
(3) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého 

usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta. 
 
(4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve 

o variantě doporučené předkladatelem. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty 
za neschválené. 

 
(5) V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. V případě více 

protinávrhů se hlasuje o protinávrzích v pořadí od posledního. 
 
(6) Zastupitelstvo hlasuje veřejně, pokud zastupitelstvo na návrh zastupitele nerozhodne o tajném 

hlasování nebo pokud tajné hlasování není určeno zákonem. Při veřejném hlasování se hlasuje 
zdvižením ruky pro návrh usnesení, proti návrhu usnesení, nebo pro zdržení se hlasování. 
V případě tajného hlasování zvolí zastupitelstvo ze svých řad tříčlennou hlasovací komisi, která 
řídí tajné hlasování. V případě tajného hlasování se hlasuje hlasovacími lístky. Starosta určí 
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předsedu hlasovací komise. Předseda hlasovací komise sdělí výsledek hlasování 
zastupitelstvu. 

 
(7) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech zastupitelů. 
 
(8) Požádá-li zastupitel starostu před hlasováním, aby v zápise ze zasedání zastupitelstva města 

bylo uvedeno, jak který ze zastupitelů hlasoval, musí mu být vyhověno. 
 
(9) Kterýkoliv zastupitel může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti 

průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne starosta bez rozpravy. Vyhoví-li 
námitce, musí se hlasování opakovat. 

 
 

§ 9 
Péče o nerušený průběh jednání 

(1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Starosta může vykázat z místa zasedání 
zastupitelstva osoby, které narušují řádný průběh zasedání zastupitelstva. 

 
(2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu starosta odejmout 

slovo.  
 
 

§ 10 
Ukončení zasedání zastupitelstva 

Starosta prohlásí zasedání zastupitelstva za skončené, byl-li vyčerpán program zasedání a nikdo se 
již nehlásí o slovo. Starosta prohlásí zasedání za ukončené tehdy, klesl-li počet přítomných členů 
zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li 
skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech starosta svolá zasedání znovu do 15 
dnů.  
 
 

§ 11 
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

(1) Zápis ze zasedání zastupitelstva pořizuje zapisovatel (§ 6 odst. 4). Zápis podepisuje 
zapisovatel, starosta nebo místostarosta a ověřovatelé zápisu (§ 6 odst. 4). Součástí zápisu je 
souhrn přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva, které podepisuje starosta a místostarosta 
nebo pověřený člen rady města a listina přítomných zastupitelů. 

 
(2) Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů ode dne zasedání zastupitelstva. Pověřený pracovník 

úřadu rozešle zápis bez odkladu po jeho pořízení e-mailem všem zastupitelům, zaměstnancům 
městského úřadu a v anonymizované podobě šéfredaktorovi městského zpravodaje Ruch.  

 
(3) Zápis musí být trvale k nahlédnutí na městském úřadě, kde se zároveň ukládá a archivuje podle 

příslušných právních předpisů, Zápis se zároveň v anonymizované podobě zveřejní na 
webových stránkách města. 

 
(4) V zápise se uvádí zejména: 

 den a místo zasedání zastupitelstva, 

 čas zahájení a skončení zasedání zastupitelstva, 

 jména přítomných zastupitelů, jména omluvených zastupitelů a jména neomluvených 
zastupitelů,  

 jména zapisovatele, ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise případně členů hlasovací 
komise, 

 program zasedání zastupitelstva, 

 průběh zasedání zastupitelstva, 

 průběh rozpravy se jmény řečníků, 

 podané návrhy a dotazy, 

 průběh a výsledky hlasování, 

 schválená znění usnesení, 

 další podstatné skutečnosti, které mají být podle své povahy v zápisu zachyceny.  
 
(5) Zápisy ze zasedání zastupitelstva se číslují vzestupně vždy pro celé volební období.   
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(6) Kterýkoliv zastupitel může vznést námitku proti obsahu zápisu ze zasedání zastupitelstva. 
Námitka se podává nejpozději do 10 dnů ode dne rozeslání zápisu ze zastupitelstva 
zastupitelům (odst. 2) písemně nebo e-mailem starostovi. Včas podaná námitka bude zařazena 
na program příštího zasedání zastupitelstva, které o ní rozhodne. 

 

 
§ 11 

Pořízení zvukového nebo obrazového záznamu ze zasedání zastupitelstva 
(1) Z průběhu zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový nebo obrazový záznam. 

Záznam (upravený dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) je následně 
uveřejněn na webových stránkách města.  

 
 

§ 12 
Zabezpečení a kontrola usnesení 

(1) Rada projedná a přijme potřebná organizační opatření ke splnění usnesení zastupitelstva. 
 
(2) O opatřeních podle odst. 1 jakož i o plnění usnesení zastupitelstva informuje rada zastupitelstvo 

v rámci zprávy podle § 5 odst. 4.  
 
(3) Kontrolní výbor provádí kontrolu plnění usnesení a informuje zastupitelstvo v rámci zprávy podle 

§ 5 odst. 4. 
 
 

§ 13 
Účinnost 

Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne ………………  (viz. zápis č. 1). 
Tento jednací řád nabývá účinnosti dne …………………………… 
Tento jednací řád zcela nahrazuje jednací řád zastupitelstva města účinný od 17.4.2012 schválený 
zastupitelstvem města dne 16.4.2012.  
 
 
 
 
 
 
………………………………... …………………………………………. 
…………, starosta                                                                                     ………., místostarosta/tka 
 


