
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

 

(tisk 454) 

 

 

V opakovaném druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona. 
 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené v opakovaném druhém čtení dne 19. ledna 2016 
 

 

A. Poslanec Jiří Petrů 

A1. V čl. I (změna obecního zřízení) bod 4 zní: 

 

„4. V § 29 odst. 2 se slova „podle posledního sčítání“ nahrazují slovy „v posledních dvou sčítáních“ 

a před slovo „alespoň“ se vkládá slovo „vždy“.“. 

 

A2. V čl. III (změna krajského zřízení) se za bod 2 vkládá nový novelizační bod, který zní: 

 

„... V § 18 odst. 1 větě druhé se slovo „Nemovitost“ nahrazuje slovy „Nemovitá věc“.“. 

 

Následující body se přeznačí. 

 

A3. K čl. V (změna zákona o hlavním městě Praze), bodu 13 

 

V § 59 odst. 3 písm. q) se slovo „tíži“ zrušuje. 

 

 

B. Poslanec Martin Kolovratník 

B1. V části první (změna obecního zřízení) se vkládají nové body, které znějí: 

„ … V § 95 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V zápise se dále uvede, jak jednotliví členové 

zastupitelstva obce hlasovali o navržených usneseních, ledaže zastupitelstvo obce rozhodlo o tajném 

hlasování v případě volby, jmenování nebo odvolání, nebo v případě rozhodování o zániku mandátu 

člena zastupitelstva obce podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev obcí.“. 

…. V § 95 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. x zní: 

  „(3) Obecní úřad zveřejní zápis ze zasedání zastupitelstva obce způsobem umožňujícím 

dálkový přístup do 14 dnů ode dne skončení zasedání; obsahuje-li zápis informace, které jsou podle 

tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisux) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se zápis po 

vyloučení těchto informací. Zápis musí být zveřejněn nejméně po dobu 5 let. 

__________________ 
x) Například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, § 27 odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.“. 
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 …. V § 101 odstavec 3 zní: 

„(3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou 

nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad 

schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí 

být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší 

schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům 

zastupitelstva obce. Část zápisu, která se týká nabytí majetku v dražbě, včetně usnesení, jímž rada 

obce rozhodla o nabytí majetku v dražbě, je možné zpřístupnit podle tohoto zákona nebo podle 

zvláštního právního předpisu až po nabytí majetku v dražbě nebo po jiném způsobu ukončení 

dražby.“. 

 

…. V § 101 se za odstavec 3 vkládá nový odstavce 4, který zní: 

 „(4) Obecní úřad zveřejní usnesení přijatá na schůzi rady obce a údaje o výsledku hlasování 

podle odstavce 3, způsobem umožňujícím dálkový přístup do 14 dnů ode dne skončení schůze rady 

obce; usnesení, jímž rada obce rozhodla o nabytí majetku v dražbě, se zveřejní do 10 dnů ode dne 

ukončení dražby. Obsahuje-li usnesení informace, které jsou podle tohoto zákona nebo zvláštního 

právního předpisux) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se usnesení po vyloučení těchto informací. 

Usnesení musí být zveřejněna nejméně po dobu 5 let.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

 

…. V čl. II (přechodné ustanovení) se doplňuje nový bod, který zní: 

„Povinnost zastupitelstva obce uvádět v zápise, jak jednotliví členové tohoto orgánu hlasovali o 

navržených usneseních, a povinnost zveřejnit zápis ze zasedání zastupitelstva obce nebo usnesení ze 

schůze rady obce způsobem umožňujícím dálkový přístup se vztahuje na zápisy ze zasedání 

zastupitelstva obce a zápisy ze schůzí rady obce konaných po dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona.“.“. 

 

B2. V části druhé (změna krajského zřízení) se vkládají nové body, které znějí: 

„…§ 43 včetně poznámky pod čarou č. x zní: 

„§ 43 

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje hejtman nebo 

náměstek hejtmana a zvolení ověřovatelé. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení 

zasedání, musí obsahovat údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený program jednání, 

průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení; přílohou zápisu je informace zveřejněná podle § 42 

odst. 1. V zápise se dále uvede, jak jednotliví členové zastupitelstva hlasovali o navržených 

usneseních, ledaže zastupitelstvo rozhodlo o tajném hlasování v případě volby, jmenování nebo 

odvolání, nebo v případě rozhodování o zániku mandátu člena zastupitelstva podle zákona 

upravujícího volby do zastupitelstev krajů. 

 (2) Zápis musí být uložen u krajského úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva 

proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. 

(3) Krajský úřad zveřejní zápis ze zasedání zastupitelstva způsobem umožňujícím dálkový 

přístup do 14 dnů ode dne skončení zasedání; obsahuje-li zápis informace, které jsou podle tohoto 

zákona nebo zvláštního právního předpisux) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se zápis po 

vyloučení těchto informací. Zápis musí být zveřejněn nejméně po dobu 5 let. 

___________ 
x) Například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, § 27 odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.“. 
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…. V § 58 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Krajský úřad zveřejní usnesení přijatá na schůzi rady a údaje o výsledku hlasování 

podle odstavce 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup do 14 dnů ode dne skončení schůze rady; 

usnesení, jímž rada rozhodla o nabytí majetku v dražbě, se zveřejní do 10 dnů ode dne ukončení 

dražby. Obsahuje-li usnesení informace, které jsou podle tohoto zákona nebo zvláštního právního 

předpisux) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se usnesení po vyloučení těchto informací. Usnesení 

musí být zveřejněna nejméně po dobu 5 let.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.“. 

 

…. V čl. IV (přechodné ustanovení) se doplňuje nový bod, který zní: 

„Povinnost zastupitelstva kraje uvádět v zápise, jak jednotliví členové tohoto orgánu hlasovali 

o navržených usneseních, a povinnost zveřejnit zápis ze zasedání zastupitelstva kraje nebo usnesení 

ze schůze rady kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup se vztahuje na zápisy ze zasedání 

zastupitelstva kraje a zápisy ze schůzí rady kraje konaných po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

B3. V části třetí (změna zákona o hlavním městě Praze) se vkládají nové body, které znějí: 

„… § 65 včetně poznámky pod čarou č. x zní: 

„§ 65 

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy se pořizuje zápis, který musí 

obsahovat počet přítomných členů zastupitelstva hlavního města Prahy, schválený pořad jednání 

zastupitelstva hlavního města Prahy, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. V zápise se 

dále uvede, jak jednotliví členové zastupitelstva hlavního města Prahy hlasovali o navržených 

usneseních, ledaže zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo o tajném hlasování v případě 

volby, jmenování nebo odvolání, nebo v případě rozhodování o zániku mandátu člena zastupitelstva 

hlavního města Prahy podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev obcí. Zápis podepisuje 

primátor hlavního města Prahy nebo náměstek primátora hlavního města Prahy a určení 

ověřovatelé. 

(2) Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na 

Magistrátu hlavního města Prahy k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva hlavního města 

Prahy proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. 

(3) Magistrát hlavního města Prahy zveřejní zápis ze zasedání zastupitelstva hlavního města 

Prahy způsobem umožňujícím dálkový přístup do 14 dnů ode dne skončení zasedání; obsahuje-li 

zápis informace, které jsou podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisux) vyloučeny ze 

zpřístupnění, zveřejní se zápis po vyloučení těchto informací. Zápis musí být zveřejněn nejméně po 

dobu 5 let.“. 

 

…. V § 70 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 

„(4) Magistrát hlavního města Prahy zveřejní usnesení přijatá na schůzi rady hlavního města 

Prahy a údaje o výsledku hlasování podle odstavce 3, způsobem umožňujícím dálkový přístup do 

14 dnů ode dne skončení schůze rady hlavního města Prahy; usnesení, jímž rada hlavního města 

Prahy rozhodla o nabytí majetku v dražbě, se zveřejní do 10 dnů ode dne nabytí majetku v dražbě 

nebo jiného způsobu ukončení dražby. Obsahuje-li usnesení informace, které jsou podle tohoto 

zákona nebo zvláštního právního předpisux) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se usnesení po 

vyloučení těchto informací. Usnesení musí být zveřejněna nejméně po dobu 5 let. 
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___________ 
x) Například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, § 27 odst. 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.“. 

 

…. V čl. VI (přechodné ustanovení) se doplňuje nový bod, který zní: 

„Povinnost zastupitelstva hlavního města Prahy a městské části uvádět v zápise, jak jednotliví 

členové těchto orgánů hlasovali o navržených usneseních, a povinnost zveřejnit zápis ze zasedání 

zastupitelstva hlavního města Prahy a městské části nebo usnesení ze schůze rady hlavního města 

Prahy a městské části způsobem umožňujícím dálkový přístup se vztahuje na zápisy ze zasedání 

zastupitelstva hlavního města Prahy a městské části a zápisy ze schůzí rady hlavního města Prahy a 

městské části konaných po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“.“. 

 

 

C. Poslankyně Jana Černochová 

C1. V části třetí čl. V (změna zákona o hlavním městě Praze) se vkládají nové body, které 

znějí: 

„…. V § 14 odst. 4 se za slovo „čísla“ vkládají slova „nebo evidenčního čísla“. 

„…. V § 14 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Barvu a provedení čísel určuje hlavní město 

Praha.“.“.  

Následující body se přeznačí. 

 

C2. V části třetí čl. V (změna zákona o hlavním městě Praze) se vkládají nové body, které 

znějí: 

„…. V § 56 odstavec 3 zní: 

„(3) V případě souběhu výkonu několika funkcí člena zastupitelstva hlavního města Prahy 

přísluší uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměna podle funkce, za 

kterou lze poskytnout nejvyšší měsíční odměnu. V případě souběhu výkonu několika funkcí člena 

zastupitelstva hlavního města Prahy lze poskytnout neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního 

města Prahy měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.“. 

 

„…. V § 59 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní: 

„ i) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy,“. 

Dosavadní písmena i) až u) se označují jako písmena j) až v).“.“. 

Následující body se přeznačí. 

 

C3. V části třetí čl. V (změna zákona o hlavním městě Praze) se vkládá nový bod, který zní: 

„…. V § 57 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Jestliže si uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy nemohl dovolenou nebo 

její část vyčerpat v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do 

následujícího kalendářního roku. V takovém případě může uvolněný člen zastupitelstva hlavního 

města Prahy též požádat hlavní město Prahu o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou 

dovolenou.“. 
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Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.“. 

Následující body se přeznačí. 

 

C4. V části třetí čl. V (změna zákona o hlavním městě Praze) se vkládají nové body, které 

znějí: 

„…. V § 87 odst. 4 větě první se slova „může být měsíční odměna poskytnuta ještě po dobu 3 

měsíců po skončení jeho funkčního období“ nahrazují slovy „bude tato odměna poskytována ještě 

po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce“. 

„…. V § 55 odst. 3 se slova „může být tato odměna poskytnuta“ nahrazují slovy „bude tato odměna 

poskytována“.“. 

Následující body se přeznačí. 

 

C5. V části třetí čl. V (změna zákona o hlavním městě Praze) se vkládají nové body, které 

znějí: 

„…. V § 94 odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) na návrh tajemníka úřadu městské části jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu městské 

části; jmenování nebo odvolání vedoucího odboru bez návrhu tajemníka úřadu městské části je 

neplatné,“. 

„…. V § 104 odst. 2 se věta třetí zrušuje.“.“. 

Následující body se přeznačí. 

 

C6. V části třetí čl. V (změna zákona o hlavním městě Praze) bod 16 zní: 

„16. V § 72 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:  

„i) plní další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem, 

j) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči 

uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy a řediteli Magistrátu hlavního města 

Prahy.“.“. 

 

 

D. Poslanec Ludvík Hovorka 

D1. V části první, čl. I (změna obecního zřízení) se vkládá nový bod, který zní: 

„ ….. V § 119 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:  

„b) provádí kontrolu dodržování hospodárnosti při nakládání s finančními prostředky obce či 

organizace zřizované obcí a poskytuje součinnost kontrolnímu výboru,“. 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).“. 

 

D2. V části první, čl. I (změna obecního zřízení) se vkládá nový bod, který zní: 

„ … V § 119 odst. 3 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí: 

„c) provádí v součinnosti s finančním výborem kontrolu řádného a hospodárného nakládání 

s finančními prostředky obce či organizace zřizované obcí při plnění smluvních závazků 

obce nebo organizace zřízené obcí,  
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d) provádí v součinnosti s finančním výborem kontrolu, zda obec či organizace zřizovaná obcí 

při nakládání s finančními prostředky jedná pečlivě, s potřebnými informacemi a 

v obhajitelném zájmu,“. 

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).“. 

 

 

E. Poslanec Karel Fiedler 

E1. K článku I 

Bod 22 nově zní: 

„22. V § 117 odstavec 3 zní: 

„(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů 

obce hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny, pokud o to 

písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny48). Nejméně polovinu členů výboru 

musí tvořit příslušníci národnostních menšin, které deleguje spolek zastupující zájmy národnostní 

menšiny48), ledaže tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních 

menšin.“.“. 

 

E2. K článku III 

Bod 14 nově zní: 

„14. V § 78 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 31 zní: 

„(2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů 

kraje hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny, pokud o to 

písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny31). Nejméně polovinu členů výboru 

musí tvořit příslušníci národnostních menšin, které deleguje spolek zastupující zájmy národnostní 

menšiny31), ledaže tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin. 

____________________ 
31) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 

některých zákonů 

§ 214 občanského zákoníku.“.“. 

 

E3. K článku V 

Bod 17 nově zní: 

„17. V § 78 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 33 zní: 

„(2) Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu 

alespoň 5 % občanů hlavního města Prahy hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje 

zastupitelstvo hlavního města Prahy výbor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně požádá 

spolek zastupující zájmy národnostní menšiny33). Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit 

příslušníci národnostních menšin, které deleguje spolek zastupující zájmy národnostní menšiny33), 

ledaže tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin. 

_________________ 
33) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 

některých zákonů 

§ 214 občanského zákoníku.“.“. 
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F. Poslanec Radek Vondráček 

F1. V části třetí čl. V (změna zákona o hlavním městě Praze) se za bod 17 vkládá nový 

novelizační bod, který zní: 

„…. V § 89 odst. 2 písm. b) se za slova „finančních výpomocí“ vkládají slova „nad 50 000 Kč 

v jednotlivém případě“.“. 

Následující body se přeznačí. 

 

F2. V části první čl. I (změna obecního zřízení) se za bod 22 vkládá nový novelizační bod, který 

zní: 

„…. V § 137 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Slib člena zastupitelstva městského obvodu nebo městské části zní: „Slibuji věrnost 

České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

městského obvodu (městské části) a jeho (jejích) občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.““.“. 

Následující body se přeznačí. 

 

F3. V části třetí čl. V (změna zákona o hlavním městě Praze) se za bod 17 vkládá nový 

novelizační bod, který zní: 

„…. V § 87 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Slib člena zastupitelstva městské části zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na 

svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích 

občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.““. 

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.“. 

Následující body se přeznačí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 20. ledna 2016 

 

 

 

 

Ing. Jiří P e t r ů, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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