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III. 

N á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne ………………. 2019, 

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. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna obecního zřízení 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., 

zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona 

č. 311/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., 

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 

č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 

č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 

č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 

Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 

zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 175/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 16 odst. 2 písmena f) a g) znějí: 

„f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce 

nebo zastupitelstvem obce; rada obce na své schůzi konané do 60 dnů ode dne doručení 

žádosti, nebo jde-li o působnost zastupitelstva obce, zastupitelstvo obce na svém 

zasedání konaném do 90 dnů ode dne doručení žádosti, musí být se žádostí seznámeny, 

nebo, je-li žádost podepsána nejméně 1 % občanů obce, musí žádost věcně projednat, 

g) podávat starostovi obce nebo obecnímu úřadu podněty v oblasti samostatné působnosti; 

podněty musí být bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů, vyřízeny a o způsobu jejich 

vyřízení musí být občan obce vyrozuměn.“. 
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2. V § 49 odst. 4 se slova „; rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je 

sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami 

a změny těchto dokumentů“ nahrazují slovy „, a členské obce svazku obcí, včetně údaje 

o dni vzniku a zániku jejich členství“. 

3. V § 49 odst. 4 se za větu druhou vkládají věty „Do rejstříku svazků obcí se dále zapíše 

údaj o postavení svazku obcí jako společenství obcí, den nabytí tohoto postavení a den 

zrušení tohoto postavení. Rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík; jeho součástí je sbírka 

listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny 

těchto dokumentů.“. 

4. V § 49 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Návrh změn údajů zapisovaných do rejstříku 

svazků obcí podává svazek obcí.“. 

5. Za § 53 se vkládají nové § 53a až 53e, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 57 

znějí: 

„Společenství obcí 

 

§ 53a 

(1) Obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se mohou sdružit do 

svazku obcí, který má postavení společenství obcí (dále jen „společenství obcí“). 

(2) Obec může být členem pouze jednoho společenství obcí. 

 

§ 53b 

Postavení společenství obcí může nabýt svazek obcí,  

a) jehož členy je alespoň 20 obcí, nebo alespoň tři pětiny všech obcí ze správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, jestliže se v tomto správním obvodu nachází méně než 

30 obcí a 

b) který ve stanovách uvede, že je společenstvím obcí. 

 

§ 53c 

(1) Svazek obcí nabývá postavení společenství obcí zápisem této skutečnosti do 

rejstříku svazků obcí (§ 49 odst. 4). Návrh na zápis podává svazek obcí. K návrhu na 

zápis přiloží dokumenty prokazující splnění podmínek podle § 53b. 

(2) Název společenství obcí obsahuje označení „společenství obcí“, které může být 

nahrazeno zkratkou „s.o.“. 

 

§ 53d 

(1) Správní činnosti57) může obec zajišťovat rovněž prostřednictvím společenství obcí, 

jehož je členem. 

(2) Zaměstnanec společenství obcí vykonávající správní činnosti podle odstavce 1 má 

postavení úředníka územního samosprávného celku. Na zaměstnance a na společenství 

obcí se při tom vztahují ustanovení zákona o úřednících územních samosprávných celků 

obdobně.  
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§ 53e 

Nesplňuje-li společenství obcí některou z podmínek stanovených v § 53a a § 53b po 

dobu 6 měsíců, je povinno do 30 dnů od uplynutí této doby podat krajskému úřadu návrh 

na zrušení postavení společenství obcí; krajský úřad rozhodne o zrušení postavení 

společenství obcí. Nesplní-li společenství obcí tuto povinnost, rozhodne o zrušení 

postavení společenství obcí krajský úřad i bez návrhu. Krajský úřad současně rozhodne 

o změně názvu svazku obcí tak, aby neobsahoval označení podle § 53c odst. 2. 

___________________ 
57) § 2 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých zákonů.“. 

6. V § 65 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Je-li tato obec současně obcí s pověřeným 

obecním úřadem, rozhodne krajský úřad, že pro ni bude přenesenou působnost nebo část 

přenesené působnosti vykonávat jiný pověřený obecní úřad.“. 

7. Za § 65 se vkládá nový § 65a, který zní: 

„§ 65a 

(1) Neplní-li orgán obce s pověřeným obecním úřadem povinnost podle § 7 odst. 2, 

rozhodne Ministerstvo vnitra po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným 

věcně příslušným ústředním správním úřadem, že pro ni bude přenesenou působnost nebo 

část přenesené působnosti vykonávat obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 

správním obvodu se obec s pověřeným obecním úřadem nachází. Je-li tato obec současně 

obcí s rozšířenou působností, rozhodne krajský úřad, že pro ni bude přenesenou 

působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat obecní úřad jiné obce s rozšířenou 

působností. Rozhodnutí Ministerstvo vnitra vydá do 60 dnů ode dne, kdy se dozvědělo 

o neplnění povinnosti podle věty první. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu 

příspěvku na výkon přenesené působnosti. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje 

podle správního řádu.  

(2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní na úřední desce3b) 

obecního úřadu obce, jejíž orgán neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2, a na úředních 

deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí 

Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní také ve Věstníku právních předpisů 

kraje.“. 

8. V § 66b odst. 1 větě první se slova „Neplní-li obecní úřad obce“ nahrazují slovy 

„Neplní-li orgán obce“. 

9. V § 66b odst. 1 větě první se slovo „něj“ nahrazuje slovem „ni“. 

10. V § 66b odst. 2 větě první se za slovo „úřadu“ doplňuje slovo „obce“.  

11. V § 66b odst. 2 větě první se slovo „který“ nahrazuje slovy „jejíž orgán“. 

12. V § 66b se odstavce 3 a 4 zrušují. 

13. V § 72 odst. 3 větě první se za slovo „korunách“ vkládají slova „výslovně uvedenou 

v tomto usnesení“. 

14. V § 72 odst. 3 větě první se slova „orgánů obce“ nahrazují slovem „orgánů“. 
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15. V § 73 odst. 5 se za slova „obyvatel obce“ vkládají slova „hlášených v obci k trvalému 

pobytu k 1. lednu kalendářního roku“. 

16. V § 73 odst. 5 se slovo „následujícího“ nahrazuje slovem „tohoto“. 

17. V § 75 odst. 3 až 5 se slova „Členovi zastupitelstva obce, který“ nahrazují slovy „Osobě, 

která“. 

18. V § 75 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Výši odměny osoby uvedené ve větě první 

může změnit zastupitelstvo obce.“. 

19. V § 75 odst. 5 se za slovo „období“ se vkládá slovo „dosavadní“. 

20. V § 75 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Náležela-li by členovi zastupitelstva obce v jeden den odměna podle § 75 odst. 3 

až 5 a současně odměna podle § 72 odst. 1 nebo 2, náleží mu za tento den pouze ta 

z odměn, která je vyšší. Je-li člen zastupitelstva obce odvolán z funkce nebo se funkce 

vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za 

tento den pouze ta z odměn, která je vyšší. V případě souhrnu odměn podle § 74 odst. 3 je 

pro posouzení výše odměn rozhodná výše souhrnné odměny, o níž rozhodlo 

zastupitelstvo obce.“. 

21. V § 76 odst. 2 se slovo „uvolněnému“ zrušuje a za slovo „obce“ se vkládají slova „, který 

byl alespoň po část tohoto roku uvolněným členem zastupitelstva obce,“. 

22. V § 77 odst. 3 se slova „, za niž mu náleží odměna“ zrušují. 

23. V § 80 odst. 1 písm. e) se slova „, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce“ zrušují. 

24. V § 81a odstavec 6 zní: 

„(6) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce ke dni ukončení výkonu funkce 

poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení 

uvolnění pro výkon funkce, poskytne mu obec náhradu za nevyčerpanou dovolenou. 

Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se nenahrazuje.“. 

25. V § 81a se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9. 

26. V § 81a odst. 7 se slova „odstavců 6 a 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“. 

 

27. § 82 zní: 

„§ 82 

Člen zastupitelstva obce má právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, 

výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce návrhy na projednání.“. 
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28. Za § 82 se vkládají nové § 82a a 82b, které včetně poznámky pod čarou č. 49 znějí: 

„§ 82a 

(1) Člen zastupitelstva obce má právo obracet se s připomínkami a podněty ve věcech, 

které souvisejí s výkonem jeho funkce, na starostu a místostarostu, na obecní úřad a na 

organizační složky obce.  

(2) K připomínce nebo podnětu musí být do 15 dnů ode dne jejich doručení 

poskytnuto vyjádření; tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvíce však o 15 

dní. O prodloužení lhůty musí být člen zastupitelstva obce předem informován.  

(3) Neobdrží-li člen zastupitelstva obce vyjádření v uvedené lhůtě nebo považuje-li je 

za nedostatečné, může do 30 dnů od uplynutí lhůty pro obdržení vyjádření písemně 

požádat zastupitelstvo obce o prověření způsobu vyřízení vznesené připomínky nebo 

podnětu. Zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání přijme odpovídající opatření. 

§ 82b 

(1) Člen zastupitelstva obce má právo požadovat informace, které souvisejí s výkonem 

jeho funkce, od obce, od organizačních složek obce a od právnických osob zřízených 

nebo založených obcí a od právnických osob, které obec ovládá49).  

(2) Informace musí být členovi zastupitelstva obce poskytnuta bezodkladně, a není-li 

to možné, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy o její poskytnutí požádal, a to 

včetně nahlédnutí do dokumentů, v nichž je tato informace zaznamenána, nebo 

poskytnutí kopií těchto dokumentů, pokud o to člen zastupitelstva obce požádal; 

v případě požadavku na poskytnutí informace vztahující se ke zveřejněnému návrhu 

programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle § 93 odst. 1 musí být 

informace poskytnuta do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.  

(3) Požaduje-li člen zastupitelstva obce větší množství informací v jedné žádosti nebo 

ve více podaných a dosud nevyřízených žádostech, lze lhůtu pro poskytnutí informace 

prodloužit, nejvíce však o 15 dnů;  to neplatí v případě informací vztahujících se ke 

zveřejněnému návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. 

O prodloužení lhůty musí být člen zastupitelstva obce předem informován.  

(4) Informace se poskytují členovi zastupitelstva obce bezplatně. Za poskytnutí 

informací ve formě mimořádně rozsáhlého množství listinných kopií dokumentů může 

obec požadovat od člena zastupitelstva obce náhradu ve výši nepřesahující materiálové 

náklady na jejich pořízení, pokud člen zastupitelstva obce odmítne jiný obcí navržený 

bezplatný způsob poskytnutí požadovaných informací; poskytnutí informací ve formě 

listinných kopií dokumentů je v takovém případě podmíněno zaplacením požadované 

náhrady. 

___________________ 
49) § 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích).“. 

29. V § 84 odst. 2 písm. o) se slova „§ 76, o“ nahrazují slovy „§ 76 a o“ a slova 

„a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva 

obce podle § 81a odst. 6“ se zrušují. 

30. V § 85 písm. a) se slova „inženýrských sítí a pozemních komunikací“ nahrazují slovy 

„liniových staveb nebo staveb místních komunikací“. 
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31. V § 87 se za slovo „nestanoví-li“ vkládají slova „tento zákon nebo“. 

32. V § 90 větě druhé se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „§ 84 odst. 2 písm. k), m) a n) 

a s výjimkou“. 

33. V § 95 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

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

umožňujícím dálkový přístup do 10 dnů ode dne pořízení zápisu; usnesení podle § 40 se 

zveřejní do 10 dnů ode dne, kdy je možné je zpřístupnit. Zápis musí být zveřejněn 

nejméně po dobu 5 let. 

 (4) Obec může pořizovat a zveřejňovat zvukový nebo obrazový záznam zasedání 

zastupitelstva obce. O pořizování a zveřejňování záznamu zasedání podle věty první 

rozhoduje zastupitelstvo obce, které rovněž stanoví způsob a dobu zveřejnění záznamu.“.  

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

„(4) Obecní úřad zveřejní usnesení přijatá na schůzi rady obce způsobem umožňujícím 

dálkový přístup do 10 dnů ode dne pořízení zápisu; usnesení podle § 40 se zveřejní do 10 

dnů ode dne, kdy je možné je zpřístupnit. Usnesení musí být zveřejněna nejméně po dobu 

5 let.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

35. V § 110 odst. 2 se slova „v samostatné působnosti i přenesené působnosti“ zrušují. 

36. V § 110 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; za řádný výkon přenesené 

působnosti je odpovědný Ministerstvu vnitra“. 

37. V § 110 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Tajemník obecního úřadu je povinen účastnit se porad tajemníků obecních úřadů 

organizovaných Ministerstvem vnitra.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

38. V § 128 odst. 5 se text „§ 127a“ nahrazují slovy „§ 127 a 127a“. 

39. § 129a včetně nadpisu zní: 

„§ 129a 

Kontrola výkonu samostatné působnosti 

 

(1) Obec je povinna zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou. 

(2) Požádá-li obec o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, 

uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole. 

(3) Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, seznámí s protokolem o kontrole 

zastupitelstvo obce na jeho nejbližším zasedání konaném po ukončení kontroly. 

V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup obce, zastupitelstvo obce přijme 

opatření k nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zamezení opakování kontrolou 

zjištěných nedostatků. 
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(4) Informaci o přijatých nápravných opatřeních obec vyvěsí na úřední desce obecního 

úřadu po dobu nejméně 15 dnů. 

(5) Obec informuje Ministerstvo vnitra o splnění povinností stanovených v odstavcích 

1, 3 a 4.  

(6) Postup podle odstavců 1 až 4 se uplatní obdobně při kontrole městského obvodu 

nebo městské části územně členěného statutárního města. Městský obvod nebo městská 

část územně členěného statutárního města informuje o splnění povinností stanovených 

v odstavcích 1, 3 a 4 magistrát územně členěného statutárního města.“. 

40. V § 132 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Nejsou-li splněny podmínky pro odejmutí svěřené věci podle odstavců 1 a 2, lze 

svěřený majetek odejmout, jen převažuje-li zájem statutárního města nad zájmem 

městského obvodu nebo městské části. O tom rozhodne zastupitelstvo statutárního města; 

pro přijetí usnesení je v tomto případě nutný souhlas dvou třetin všech členů 

zastupitelstva statutárního města.“. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Dobrovolný svazek obcí je povinen do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat 

krajskému úřadu návrh na zápis obcí, které jsou ke dni podání návrhu členy 

dobrovolného svazku obcí, spolu s údajem o dni vzniku členství. 

2. Požadavky člena zastupitelstva obce, uplatněné podle § 82 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

se vyřídí podle dosavadních právních předpisů. 

3. Povinnost zveřejnit zápisy ze zasedání zastupitelstva obce a usnesení rady obce se 

nevztahuje na zápisy za zasedání zastupitelstva obce konaných a na usnesení rady obce 

přijatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna krajského zřízení 

 

Čl. III 

 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., 

zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního 

soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., 

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 

Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona 

č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., 
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zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 257/2017 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 12 odst. 2 písmena d) a e) znějí: 

„d) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo 

zastupitelstvem; rada na své schůzi konané do 60 dnů ode dne doručení žádosti, nebo 

jde-li o působnost zastupitelstva, zastupitelstvo na svém zasedání konaném do 90 dnů 

ode dne doručení žádosti, musí být se žádostí seznámeny, nebo, je-li žádost podepsána 

nejméně 1 % občanů kraje, musí žádost věcně projednat, 

e) podávat hejtmanovi nebo krajskému úřadu podněty v oblasti samostatné působnosti; 

podněty musí být bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů, vyřízeny a o způsobu jejich 

vyřízení musí být občan kraje vyrozuměn,“. 

2. V § 34 odstavec 1 zní: 

„(1) Člen zastupitelstva má právo předkládat zastupitelstvu, radě, výborům 

zastupitelstva a komisím rady návrhy na projednání.“. 

3. Za § 34 se vkládají nové § 34a a 34b, které včetně poznámky pod čarou č. 30 znějí: 

„§ 34a 

(1) Člen zastupitelstva má právo obracet se s připomínkami a podněty ve věcech, které 

souvisejí s výkonem jeho funkce, na hejtmana a náměstka hejtmana, na krajský úřad a na 

organizační složky kraje.  

(2) K připomínce nebo podnětu musí být do 15 dnů ode dne jejich doručení 

poskytnuto vyjádření; tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvíce však o 15 

dní. O prodloužení lhůty musí být člen zastupitelstva předem informován.  

(3) Neobdrží-li člen zastupitelstva vyjádření v uvedené lhůtě nebo považuje-li je za 

nedostatečné, může do 30 dnů od uplynutí lhůty pro obdržení vyjádření písemně požádat 

zastupitelstvo o prověření způsobu vyřízení vznesené připomínky nebo podnětu. 

Zastupitelstvo kraje na svém nejbližším zasedání přijme odpovídající opatření. 

§ 34b 

(1) Člen zastupitelstva má právo požadovat informace, které souvisejí s výkonem jeho 

funkce, od kraje, od organizačních složek kraje a od právnických osob zřízených nebo 

založených krajem a od právnických osob, které kraj ovládá30.  

(2) Informace musí být členovi zastupitelstva poskytnuta bezodkladně, a není-li to 

možné, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy o její poskytnutí požádal, a to 

včetně nahlédnutí do dokumentů, v nichž je tato informace zaznamenána, nebo 

poskytnutí kopií těchto dokumentů, pokud o to člen zastupitelstva požádal; v případě 

požadavku na poskytnutí informace vztahující se ke zveřejněnému návrhu programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 42 odst. 1 musí být informace poskytnuta 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.  

(3) Požaduje-li člen zastupitelstva větší množství informací v jedné žádosti nebo ve 

více podaných a dosud nevyřízených žádostech, lze lhůtu pro poskytnutí informace 

prodloužit, nejvíce však o 15 dní;   to neplatí v případě informací vztahujících se ke 
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zveřejněnému návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva. O prodloužení 

lhůty musí být člen zastupitelstva předem informován.  

(4) Informace se poskytují členovi zastupitelstva bezplatně. Za poskytnutí informací 

ve formě mimořádně rozsáhlého množství listinných kopií dokumentů může kraj 

požadovat od člena zastupitelstva náhradu ve výši nepřesahující materiálové náklady na 

jejich pořízení, pokud člen zastupitelstva odmítne jiný krajem navržený bezplatný způsob 

poskytnutí požadovaných informací; poskytnutí informací ve formě listinných kopií 

dokumentů je v takovém případě podmíněno zaplacením požadované náhrady.  

___________________ 
30) § 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích).“. 

4. V § 35 odst. 2 písm. r) se slova „§ 51, o“ nahrazují slovy „§ 51 a o“ a slova 

„a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva 

podle § 56a odst. 6“ se zrušují. 

5. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „inženýrských sítí a pozemních komunikací“ nahrazují 

slovy „liniových staveb nebo staveb místních komunikací“. 

6. V § 43 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které 

znějí: 

„(2) Krajský úřad zveřejní zápis ze zasedání zastupitelstva způsobem umožňujícím 

dálkový přístup do 10 dnů ode dne pořízení zápisu; usnesení podle § 19 se zveřejní do 10 

dnů ode dne, kdy je možné je zpřístupnit. Zápis musí být zveřejněn nejméně po dobu 5 

let. 

(3) Kraj může pořizovat a zveřejňovat zvukový nebo obrazový záznam zasedání 

zastupitelstva. O pořizování a zveřejňování záznamu zasedání podle věty první rozhoduje 

zastupitelstvo, které rovněž stanoví způsob a dobu zveřejnění záznamu.“. 

7. V § 45 odst. 1 větě druhé se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „§ 35 odst. 2 písm. n), o) 

a q) a s výjimkou“. 

8. V § 47 odst. 3 větě první se za slovo „korunách“ vkládají slova „výslovně uvedenou 

v tomto usnesení“. 

9. V § 47 odst. 3 větě první se slovo „kraje“ zrušuje. 

10. V § 48 odst. 5 se za slova „obyvatel kraje“ vkládají slova „hlášených v kraji k trvalému 

pobytu k 1. lednu kalendářního roku“. 

11. V § 48 odst. 5 se slovo „následujícího“ nahrazuje slovem „tohoto“. 

12. V § 50 odst. 3 až 5 se slova „Členovi zastupitelstva, který“ nahrazují slovem „Osobě, 

která“. 

13. V § 50 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Výši odměny osoby uvedené ve větě první 

může změnit zastupitelstvo.“. 

14. V § 50 odst. 5 se za slovo „období“ se vkládá slovo „dosavadní“. 
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15. V § 50 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Náležela-li by členovi zastupitelstva v jeden den odměna podle § 50 odst. 3 až 5 

a současně odměna podle § 47 odst. 1 nebo 2, náleží mu za tento den ta z odměn, která je 

vyšší. Je-li člen zastupitelstva odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je 

zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta 

z odměn, která je vyšší. V případě souhrnu odměn podle § 49 odst. 2 je pro posouzení 

výše odměn rozhodná výše souhrnné odměny, o níž rozhodlo zastupitelstvo.“. 

16. V § 51 odst. 2 se slovo „uvolněnému“ zrušuje a za slovo „zastupitelstva“ se vkládají slova 

„, který byl alespoň po část tohoto roku uvolněným členem zastupitelstva,“. 

17. V § 52 odst. 3 větě první se slova „, za niž mu náleží odměna“ zrušují. 

18. V § 55 odst. 1 písm. c) se slova „, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva“ zrušují. 

19. V § 55 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 

„h) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 

zastupováním kraje na veřejných občanských obřadech.“. 

20. V § 56a odstavec 6 zní: 

„(6) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva ke dni ukončení výkonu funkce 

poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení 

uvolnění pro výkon funkce, poskytne mu kraj náhradu za nevyčerpanou dovolenou. 

Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se nenahrazuje.“. 

21. V § 56a se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9. 

22. V § 56a odst. 7 se slova „odstavců 6 a 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“. 

23. V § 58 odst. 3 větě třetí se číslo „10“ nahrazuje číslem „7“. 

24. V § 58 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Krajský úřad zveřejní usnesení přijatá na schůzi rady způsobem umožňujícím 

dálkový přístup do 10 dnů ode dne pořízení zápisu; usnesení podle § 19 se zveřejní do 10 

dnů ode dne, kdy je možné je zpřístupnit. Usnesení musí být zveřejněna nejméně po dobu 

5 let.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

25. V § 61 odst. 3 písm. b) se slova „ministra vnitra“ nahrazují slovem „ministerstva“.  

26. V § 69 odst. 1 se slova „v samostatné a přenesené působnosti“ zrušují. 

27. V § 69 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; za řádný výkon přenesené 

působnosti je odpovědný Ministerstvu vnitra“. 

28. V § 69 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
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„(6) Ředitel je povinen účastnit se porad podle § 93 písm. c).“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

29. § 87 včetně nadpisu zní: 

„§ 87 

Kontrola výkonu samostatné působnosti 

 

(1) Kraj je povinen zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou. 

(2) Požádá-li kraj o doporučení opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, 

uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole. 

(3) Hejtman, popřípadě jím pověřený zástupce, seznámí s protokolem o kontrole 

zastupitelstvo na jeho nejbližším zasedání konaném po ukončení kontroly. V případě, že 

byl kontrolou shledán nezákonný postup kraje, zastupitelstvo přijme opatření k nápravě 

zjištěných nedostatků a opatření k zamezení opakování kontrolou zjištěných nedostatků. 

(4) Informaci o přijatých nápravných opatřeních kraj vyvěsí na úřední desce krajského 

úřadu po dobu nejméně 15 dnů. 

(5) Kraj informuje Ministerstvo vnitra o splnění povinností stanovených v odstavcích 

1, 3 a 4.“. 

 

Čl. IV 

Přechodná ustanovení 

 

1. Požadavky člena zastupitelstva kraje, uplatněné podle § 34 zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

se vyřídí podle dosavadních právních předpisů. 

2. Povinnost zveřejnit zápisy ze zasedání zastupitelstva kraje a usnesení rady kraje se 

nevztahuje na zápisy za zasedání zastupitelstva kraje konaných a na usnesení rady kraje 

přijatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o hlavním městě Praze 

 

Čl. V 

 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., 

zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona 

č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., 

zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 

Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona 

č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 

zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona 

č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBG6AXG38)



12 

 

č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., 

zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., 

zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 

Sb., zákona č. 225/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 7 písmeno c) zní: 

„c) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou 

hlavního města Prahy nebo zastupitelstvem hlavního města Prahy; rada hlavního města 

Prahy na své schůzi konané do 60 dnů ode dne doručení žádosti, nebo jde-li o působnost 

zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém 

zasedání konaném do 90 dnů ode dne doručení žádosti, musí být se žádostí seznámeny, 

nebo, je-li žádost podepsána nejméně 1 % občanů hlavního města Prahy, musí žádost 

věcně projednat,“. 

2. V § 7 písmeno f) zní: 

„f) podávat primátorovi hlavního města Prahy nebo Magistrátu hlavního města Prahy 

podněty v oblasti samostatné působnosti; podněty musí být bezodkladně, nejdéle však do 

30 dnů, vyřízeny a o způsobu jejich vyřízení musí být občan hlavního města Prahy 

vyrozuměn,“. 

3. V § 8 písmeno c) zní: 

„c) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou městské 

části nebo zastupitelstvem městské části; rada městské části na své schůzi konané do 60 

dnů ode dne doručení žádosti, nebo jde-li o působnost zastupitelstva městské části, 

zastupitelstvo městské části na svém zasedání konaném do 90 dnů ode dne doručení 

žádosti, musí být se žádostí seznámeny, nebo, je-li žádost podepsána nejméně 1 % 

občanů městské části, musí žádost věcně projednat,“. 

4. V § 8 písmeno f) zní: 

„f) podávat starostovi městské části nebo úřadu městské části podněty v oblasti 

samostatné působnosti; podněty musí být bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů, vyřízeny 

a o způsobu jejich vyřízení musí být občan městské části vyrozuměn,“. 

5. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Nejsou-li splněny podmínky pro odejmutí svěřené věci podle odstavců 1 a 2, lze 

svěřený majetek odejmout, jen převažuje-li zájem hlavního města Prahy nad zájmem 

městské části. O tom rozhodne zastupitelstvo hlavního města Prahy; pro přijetí usnesení 

je v tomto případě nutný souhlas dvou třetin všech členů zastupitelstva hlavního města 

Prahy.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

6. V § 51 odstavec 2 zní: 
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„(2) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má právo předkládat zastupitelstvu 

hlavního města Prahy, radě hlavního města Prahy, výborům zastupitelstva hlavního města 

Prahy a komisím rady hlavního města Prahy návrhy na projednání.“. 

7. Za § 51 se vkládají nové § 51a a 51b, které včetně poznámky pod čarou č. 31 znějí: 

„§ 51a 

(1) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má právo obracet se s připomínkami 

a podněty ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, na primátora hlavního města 

Prahy a náměstka primátora hlavního města Prahy, na Magistrát hlavního města Prahy 

a na organizační složky hlavního města Prahy.  

(2) K připomínce nebo podnětu musí být do 15 dnů ode dne jejich doručení 

poskytnuto vyjádření; tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvíce však o 15 

dní. O prodloužení lhůty musí být člen zastupitelstva hlavního města Prahy předem 

informován.  

(3) Neobdrží-li člen zastupitelstva hlavního města Prahy vyjádření v uvedené lhůtě 

nebo považuje-li je za nedostatečné, může do 30 dnů od uplynutí lhůty pro obdržení 

vyjádření písemně požádat zastupitelstvo hlavního města Prahy o prověření způsobu 

vyřízení vznesené připomínky nebo podnětu. Zastupitelstvo hlavního města Prahy na 

svém nejbližším zasedání přijme odpovídající opatření. 

§ 51b 

(1) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má právo požadovat informace, které 

souvisejí s výkonem jeho funkce, od hlavního města Prahy, organizačních složek 

hlavního města Prahy a od právnických osob, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je 

hlavní město Praha a od právnických osob, které hlavní město Praha ovládá31).  

(2) Informace musí být členovi zastupitelstva hlavního města Prahy poskytnuta 

bezodkladně, a není-li to možné, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy o její 

poskytnutí požádal, a to včetně nahlédnutí do dokumentů, v nichž je tato informace 

zaznamenána, nebo poskytnutí kopií těchto dokumentů, pokud o to člen zastupitelstva 

hlavního města Prahy požádal; v případě požadavku na poskytnutí informace vztahující 

se ke zveřejněnému návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva hlavního 

města Prahy podle § 60 odst. 3 musí být informace poskytnuta do 3 pracovních dnů ode 

dne doručení žádosti.  

(3) Požaduje-li člen zastupitelstva hlavního města Prahy větší množství informací 

v jedné žádosti nebo ve více podaných a dosud nevyřízených žádostech, lze lhůtu pro 

poskytnutí informace prodloužit, nejvíce však o 15 dnů; to neplatí v případě informací 

vztahujících se ke zveřejněnému návrhu programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva hlavního města Prahy. O prodloužení lhůty musí být člen zastupitelstva 

hlavního města Prahy předem informován.  

(4) Informace se poskytují členovi zastupitelstva hlavního města Prahy bezplatně. Za 

poskytnutí informací ve formě mimořádně rozsáhlého množství listinných kopií 

dokumentů může hlavní město Praha požadovat od člena zastupitelstva hlavního města 

Prahy náhradu ve výši nepřesahující materiálové náklady na jejich pořízení, pokud člen 

zastupitelstva hlavního města Prahy odmítne jiný hlavním městem Prahou navržený 

bezplatný způsob poskytnutí požadovaných informací; poskytnutí informací ve formě 

listinných kopií dokumentů je v takovém případě podmíněno zaplacením požadované 

náhrady.  
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_________________ 
31) § 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích).“. 

8. V § 53 odst. 3 větě první se za slovo „korunách“ vkládají slova „výslovně uvedenou 

v tomto usnesení“. 

9. V § 53 odst. 3 větě první se slova „orgánů hlavního města Prahy“ nahrazují slovem 

„orgánů“. 

10. V § 56 odst. 2 až 4 se slova „Členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který“ 

nahrazují slovy „Osobě, která“. 

11. V § 56 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Výši odměny osoby uvedené ve větě první 

může změnit zastupitelstvo hlavního města Prahy.“. 

12. V § 56 odst. 4 se za slovo „období“ vkládá slovo „dosavadní“. 

13. V § 56 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Náležela-li by členovi zastupitelstva hlavního města Prahy v jeden den odměna 

podle § 56 odst. 2 až 4 a současně odměna podle § 53 odst. 1 nebo 2, náleží mu za tento 

den pouze ta z odměn, která je vyšší. Je-li člen zastupitelstva hlavního města Prahy 

odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou 

mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší. V případech 

souhrnu odměn podle § 55 odst. 3 je pro posouzení výše odměn rozhodná výše souhrnné 

odměny, o níž rozhodlo zastupitelstvo hlavního města Prahy.“. 

14. V § 57 odst. 2 se slovo „uvolněnému“ zrušuje a za slovo „Prahy“ se vkládají slova „, který 

byl  alespoň po část tohoto roku uvolněným členem zastupitelstva hlavního města Prahy,“. 

15. V § 58 odst. 3 větě první se slova „, za niž mu náleží odměna“ zrušují. 

16. V § 58c odst. 1 písm. e) se slova „, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva hlavního 

města Prahy“ zrušují. 

17. V § 58e odstavec 6 zní: 

„(6) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy ke dni ukončení 

výkonu funkce poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, ve kterém 

došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, poskytne mu hlavní město Praha náhradu 

za nevyčerpanou dovolenou. Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se 

nenahrazuje.“. 

18. V § 58e se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9. 

19. V § 58e odst. 7 se slova „odstavců 6 a 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“. 

20. V § 59 odst. 3 písm. k) se slova „inženýrských sítí a pozemních komunikací“ nahrazují 

slovy „liniových staveb nebo staveb místních komunikací“. 
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21. V § 59 odst. 3 písm. r) se slova „§ 57, o“ nahrazují slovy „§ 57 a o“ a slova 

„a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva 

hlavního města Prahy podle § 58e odst. 6“ se zrušují. 

22. V § 62 se za slovo „nestanoví-li“ vkládají slova „tento zákon nebo“. 

23. V § 65 se číslo „7“ nahrazuje číslem „10“. 

24. V § 65 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které 

znějí: 

„(2) Magistrát hlavního města Prahy zveřejní zápis ze zasedání zastupitelstva hlavního 

města Prahy způsobem umožňujícím dálkový přístup do 10 dnů ode dne pořízení zápisu; 

usnesení podle § 42 se zveřejní do 10 dnů ode dne, kdy je možné je zpřístupnit. Zápis 

musí být zveřejněn nejméně po dobu 5 let. 

(3) Hlavní město Praha může pořizovat a zveřejňovat zvukový nebo obrazový 

záznam zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. O pořizování a zveřejňování 

záznamu zasedání podle věty první rozhoduje zastupitelstvo hlavního města Prahy, které 

rovněž stanoví způsob a dobu zveřejnění záznamu.“. 

25. V § 67 odst. 1 větě druhé se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „§ 59 odst. 2 písm. g), h) 

a u) a s výjimkou“. 

26. 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 způsobem umožňujícím dálkový přístup do 10 dnů ode dne pořízení zápisu; 

usnesení podle § 42 se zveřejní do 10 dnů ode dne, kdy je možné je zpřístupnit. Usnesení 

musí být zveřejněna nejméně po dobu 5 let.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

27. V § 72 odst. 3 písm. b) se slova „ministra vnitra“ nahrazují slovem „ministerstva“.  

28. V § 81 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) zajišťuje výkon přenesené působnosti Magistrátem; za řádný výkon přenesené 

působnosti je odpovědný Ministerstvu vnitra, 

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g). 

29. V § 81 odst. 7 se slova „v oblasti samostatné a přenesené působnosti hlavního města 

Prahy“ zrušují. 

30. V § 81 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 

„(8) Ředitel Magistrátu je povinen účastnit se porad podle § 118 odst. 1 písm. c).“. 

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9. 

31. V § 89 odst. 1 písm. o) se slova „§ 57, o“ nahrazují slovy „§ 57 a o“ a slova 

„a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva 

městské části podle § 58e odst. 6“ se zrušují. 
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32. V § 104 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „; za řádný výkon přenesené 

působnosti je tajemník úřadu městské části odpovědný Ministerstvu vnitra“. 

33. V § 104 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Tajemník úřadu městské části je povinen účastnit se porad tajemníků obecních 

úřadů organizovaných ministerstvem.“. 

34. V § 112 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Působnost svěřená Magistrátu v § 110 a 111 je působností přenesenou.“. 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8. 

35. § 114 zní: 

 „§ 114  

Kontrola výkonu samostatné působnosti 

 

(1) Hlavní město Praha je povinno zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou. 

 

(2) Požádá-li hlavní město Praha o doporučení opatření k nápravě nedostatků 

zjištěných kontrolou, uvede kontrolující tato doporučení v protokolu o kontrole. 

 

(3) Primátor hlavního města Prahy, popřípadě jím pověřený zástupce, seznámí 

s protokolem o kontrole zastupitelstvo hlavního města Prahy na jeho nejbližším zasedání 

konaném po ukončení kontroly. V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup 

hlavního města Prahy, zastupitelstvo hlavního města Prahy přijme opatření k nápravě 

zjištěných nedostatků a opatření k zamezení opakování kontrolou zjištěných nedostatků. 

 

(4) Informaci o přijatých nápravných opatřeních hlavní město Praha vyvěsí na úřední 

desce Magistrátu po dobu nejméně 15 dnů. 

 

(5) Hlavní město Praha informuje Ministerstvo vnitra o splnění povinností 

stanovených v odstavcích 1, 3 a 4.  

 

(6) Postup podle odstavců 1 až 4 se uplatní obdobně při kontrole městské části. 

Městská část informuje o splnění povinností stanovených v odstavcích 1, 3 a 4 

Magistrát.“. 
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Čl. VI 

Přechodná ustanovení 

 
1. Požadavky člena zastupitelstva hlavního města Prahy a člena zastupitelstva městské části 

hlavního města Prahy, uplatněné podle § 51 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vyřídí podle 

dosavadních právních předpisů. 

2. Povinnost zveřejnit zápisy ze zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy a ze zasedání 

zastupitelstva městské části hlavního města Prahy se nevztahuje na zápisy ze zasedání 

zastupitelstva hlavního města Prahy a ze zasedání zastupitelstva městské části hlavního 

města Prahy konaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

3. Povinnost zveřejnit usnesení rady hlavního města Prahy a rady městské části hlavního 

města Prahy se nevztahuje na usnesení rady hlavního města Prahy a rady městské části 

hlavního města Prahy přijatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  
 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků 

 

Čl. VII 

 

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona 

č. 264/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 

zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:   

1. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Vedoucím úřadu nemůže být jmenována fyzická osoba, která byla v době 

posledních 12 měsíců odvolána z funkce vedoucího úřadu.“. 

2. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) porušil-li závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností 

v době posledních 6 měsíců před odvoláním z funkce nebo, jde-li o vedoucího úřadu, 

před podáním návrhu na udělení souhlasu s odvoláním vedoucího úřadu,“.  

3. V § 12 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) dopustil-li se nejméně dvou méně závažných porušení zákonem stanovených 

povinností v době posledních 6 měsíců před odvoláním z funkce nebo, jde-li o vedoucího 

úřadu, před podáním návrhu na udělení souhlasu s odvoláním vedoucího úřadu, nebo“. 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d). 

4. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní: 
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„§ 12a 

(1) Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) může odvolat vedoucího úřadu 

z funkce z důvodů stanovených v § 12 odst. 1 písm. a) nebo d), nedošlo-li k odvolání 

vedoucího úřadu z funkce z těchto důvodů do 6 měsíců ode dne doručení upozornění 

ministerstva územnímu samosprávnému celku. 

(2) Ministerstvo dále může odvolat vedoucího úřadu z funkce, jestliže se vedoucí 

úřadu dopustil nejméně dvou závažných porušení zákonem stanovených povinností 

a v důsledku těchto porušení došlo k podstatnému narušení výkonu přenesené působnosti 

nebo její části územním samosprávným celkem, pokud k porušení povinností vedoucím 

úřadu došlo v době posledních 6 měsíců před zahájením řízení o odvolání vedoucího 

úřadu. Na porušení povinností vedoucím úřadu a jeho důsledky pro výkon přenesené 

působnosti nebo její části územním samosprávným celkem ministerstvo bez zbytečného 

odkladu územní samosprávný celek a vedoucího úřadu upozorní. 

(3) O odvolání vedoucího úřadu rozhoduje ministerstvo ve správním řízení; účastníky 

tohoto řízení jsou vedoucí úřadu a územní samosprávný celek, jehož je vedoucí úřadu 

zaměstnancem. Ustanovení § 12 odst. 3 se při odvolání vedoucího úřadu ministerstvem 

nepoužije.“. 

5. V § 17 odst. 1 písm. b) se slova „Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují 

slovem „ministerstvem“. 

    

Čl. VIII 

 

Přechodná ustanovení 

1. Pokud k porušení zákonem stanovených povinností vedoucího úředníka nebo vedoucího 

úřadu došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, posuzuje se splnění důvodů pro 

odvolání vedoucího úředníka a vedoucího úřadu podle dosavadních právních předpisů. 

2. Ustanovení § 12a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

nepoužije na závažná porušení zákonných povinností vedoucího úřadu, k nimž došlo 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. IX 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 

po jeho vyhlášení. 
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