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V. 
Text relevantních částí novelizovaných zákonů v platném znění  

s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 

§ 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 obdobně 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. 
 

§ 101 
 (1) Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. 
Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce 
a jiné osoby. 
 (2) Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 
členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích 
členů. 

(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. 
 (3)(4) 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. 
 (4)(5) Rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce. 
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Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
 

§ 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 obdobně 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. 

 
§ 58 

 (1) Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby. Schůze rady svolává hejtman. 
Schůze rady jsou neveřejné. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i dalšího 
člena zastupitelstva nebo jiné osoby. 
 (2) K platnému usnesení, volbě nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
všech členů rady. 

(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. 
  (3)(5) O průběhu schůze rady se pořizuje zápis, ve kterém se vždy uvede počet 
přítomných členů rady, schválený program schůze rady, průběh a výsledek hlasování a přijatá 
usnesení. Zápis podepisuje hejtman nebo náměstek hejtmana, spolu s ověřovateli. Zápis, který 
je nutno pořídit do 10 dnů po skončení schůze, musí být uložen u krajského úřadu k nahlédnutí 
členům zastupitelstva kraje. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze 
rady. 
 (4)(6) Rada podává na každém zasedání zastupitelstva zprávu o své činnosti. 
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Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
 

§ 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 obdobně 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. 
 

§ 70 
 (1) Rada hlavního města Prahy se schází ke svým schůzím podle potřeby. Schůze rady 
hlavního města Prahy svolává primátor hlavního města Prahy. Schůze rady jsou neveřejné. 
Rada hlavního města Prahy může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i dalšího člena 
zastupitelstva hlavního města Prahy nebo jiné osoby. 
 (2) K platnému usnesení, volbě nebo rozhodnutí rady hlavního města Prahy je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. 

(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 
pravidla distanční účasti. Člen rady hlavního města Prahy není povinen účastnit se schůze 
rady hlavního města Prahy distančně. 
 (3)(5) Rada hlavního města Prahy pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje 
primátor hlavního města Prahy spolu s náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo jiným 
radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady hlavního města Prahy, pořad 
schůze rady hlavního města Prahy, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze 
schůze rady hlavního města Prahy musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách 
člena rady hlavního města Prahy proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady hlavního města 
Prahy. Zápis ze schůze rady hlavního města Prahy musí být uložen u Magistrátu hlavního města 
Prahy k nahlédnutí. 
 (4)(6) Rada hlavního města Prahy podává pololetně na zasedání zastupitelstva hlavního 
města Prahy zprávu o své činnosti. 
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