
1 

 

III. 

N á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne ………………. 2020, 

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, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 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., zákona č. 32/2019 Sb. 

a zákona č. 263/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. Za § 92 se vkládá nový § 92a, který zní: 

„§ 92a 

(1) Stanoví-li tak jednací řád zastupitelstva obce, lze účast člena zastupitelstva 

obce na jednání zastupitelstva obce zajistit též distančním způsobem s využitím 

technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná 

práva spojená s účastí na jednání. Jednací řád stanoví pravidla distanční účasti. Člen 

zastupitelstva obce není povinen účastnit se jednání zastupitelstva obce distančním 

způsobem. 

(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně i pro účast veřejnosti na jednání 

zastupitelstva obce. O možnosti účastnit se jednání zastupitelstva obce distančním 

způsobem informuje obecní úřad veřejnost v informaci zveřejňované podle § 93 odst. 1 

nebo 2.“. 

 

2. V § 101 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
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„(3) Stanoví-li tak jednací řád rady obce, lze účast člena rady obce a dalších osob 

na schůzi rady obce zajistit též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro 

přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na 

jednání. Jednací řád stanoví pravidla distanční účasti. Člen rady obce není povinen 

účastnit se schůze rady obce distančně.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna krajského zřízení 

 

Čl. II 

 

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

zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 263/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní: 

„§ 41a 

(1) Stanoví-li tak jednací řád zastupitelstva, lze účast člena zastupitelstva na 

jednání zastupitelstva zajistit též distančním způsobem s využitím technického zařízení 

pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí 

na jednání. Jednací řád stanoví pravidla distanční účasti. Člen zastupitelstva není povinen 

účastnit se jednání zastupitelstva distančně. 

(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně i pro účast veřejnosti na jednání 

zastupitelstva. O možnosti účastnit se jednání zastupitelstva distančním způsobem 

informuje krajský úřad veřejnost v informaci zveřejňované podle § 42 odst. 1 nebo 2.“. 

 

2. V § 58 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Rada vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady.  

(4) Stanoví-li tak jednací řád rady, lze účast člena rady a dalších osob na schůzi 

rady zajistit též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu 

a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací 

řád stanoví pravidla distanční účasti. Člen rady není povinen účastnit se schůze rady 

distančně.“. 
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Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o hlavním městě Praze 

 

Čl. III 

 

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 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., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona 

č. 263/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní: 

„§ 60a 

(1) Stanoví-li tak jednací řád zastupitelstva hlavního města Prahy, lze účast člena 

zastupitelstva hlavního města Prahy na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy 

zajistit též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu 

a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací 

řád stanoví pravidla distanční účasti. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy není 

povinen účastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy distančně. 

(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně i pro účast veřejnosti na jednání 

zastupitelstva hlavního města Prahy. O možnosti účastnit se jednání zastupitelstva 

hlavního města Prahy distančním způsobem informuje Magistrát hlavního města Prahy 

veřejnost v informaci zveřejňované podle § 60 odst. 3.“. 

 

2. V § 70 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Rada hlavního města Prahy vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti 

o jednání rady hlavního města Prahy. 

(4) Stanoví-li tak jednací řád rady hlavního města Prahy, lze účast člena rady 

hlavního města Prahy a dalších osob na schůzi rady hlavního města Prahy zajistit též 

distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud 

umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací řád stanoví 
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pravidla distanční účasti. Člen rady hlavního města Prahy není povinen účastnit se schůze 

rady hlavního města Prahy distančně.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. IV 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
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