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VI.  

Vyhodnocení připomínkového řízení k 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, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
 

Předsedkyně Legislativní rady vlády svým dopisem ze dne 24. září 2020 povolila zkrácení lhůty pro sdělení připomínek v meziresortním 
připomínkovém řízení na 5 pracovních dnů a současně udělila výjimku z povinnosti provedení hodnocení dopadů regulace (RIA).  

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo ve dnech 30. září až 7. října 2020. 

Zásadní připomínky uplatnila následující připomínková místa: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, 
Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Zlínský kraj, Sdružení místních samospráv České republiky, Unie zaměstnavatelských svazů České 
republiky. 

Pouze doporučující připomínky k návrhu zákona uplatnila následující připomínková místa: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Svaz měst a obcí ČR. 

Níže uvedená tabulka obsahuje vyhodnocení pouze zásadních připomínek. 

Zásadní připomínky 

Připomínkové místo  Ustanovení 
(§) 

Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu  

Obecně  

(účast 
veřejnosti)  

Máme za to, že předmětný návrh může být v rozporu s Listinou 
základních práv a svobod, konkrétně pak s v čl. 17 odst. 5 této Listiny, 
z něhož vyplývá, že „Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou 
povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. 
Podmínky a provedení stanoví zákon.“. V ustanovení § 16 odst. 2 písm. 
c) zákona o obcích je garantováno právo občana obce, který dosáhl věku 
18 let, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím 
řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Obdobnou právní 
úpravu obsahují i zákony o krajích a o hlavním městě Praze (zde se 
jedná jak o jednání zastupitelstva městské části, tak zastupitelstva 
hl. m. Prahy). V případě, že by bylo zcela ponecháno na územním 

Neakceptováno. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
připomínku změnilo na 
doporučující.  

Domníváme se, že text zákona 
poskytuje jednoznačnou ochranu 
proti případnému zásahu do práva 
občana podílet se na správě obce 
prostřednictvím § 16 odst. 2 písm. c) 
(vyjadřovat na zasedání stanoviska 
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samosprávném celku, aby si sám stanovil, zda a za jakých podmínek 
zavede distanční způsob účasti členů zastupitelstva na jeho jednání, je 
zde reálné nebezpečí, že dojde k narušení principů místní zastupitelské 
demokracie a oproti stávajícímu stavu ke zhoršení postavení občanů 
územních samosprávných celků v důsledku ztížení (příp. dokonce 
znemožnění) přístupu k informacím, které budou předmětem jednání 
zmíněných orgánů. Bylo by tak tomu např. tehdy, pokud by se všichni 
členové zastupitelstva účastnili jednání (ať již občas nebo dokonce 
stále) distančním způsobem a veřejnosti by bylo umožněno se účastnit 
jednání rovněž pouze tímto způsobem, čímž by byli z možnosti se 
vyjadřovat k projednávaným záležitostem vyloučeni ti občané, kteří 
nemají k dispozici příslušné technické zařízení. Do návrhu zákona proto 
požadujeme doplnit zákonná omezení (podmínky), která by uvedenému 
narušení práv občanů územních samosprávných celků zabránila. Nelze 
ponechávat na samotných občanech obce, aby se v případě porušení 
jejich ústavním zákonem garantovaných práv následně soudně domáhali 
přístupu k informacím, příp. zrušení nezákonných jednacích řádů obcí či 
krajů. Jsme toho názoru, že primárně by i nadále mělo jednání 
zastupitelstva probíhat za osobní účasti členů zastupitelstva a distanční 
způsob účasti byl umožněn pouze části jeho členů (nikoliv všech) 
a ve zcela výjimečných, prokazatelných případech (např. karanténě). 

k projednávaným věcem). Zákon 
výslovně stanoví, že člen 
zastupitelstva nemá povinnost 
distanční účasti (srov. § 92a odst. 1 
věta poslední), přičemž ve vztahu 
k veřejnosti se toto pravidlo uplatní 
rovněž (srov. odkaz z § 92a odst. 2). 

Lze uvažovat o nahrazení slova 
„přiměřeně“ slovem „obdobně“, aby 
se ještě více zdůraznila 
„nepovinnost“ distanční účasti i ze 
strany veřejnosti (kdo nebude chtít 
tuto možnost využít, nebude povinen 
a obec mu bude muset umožnit 
osobní přítomnost). 

Královéhradecký kraj  Obecně  

(zakotvení 
distanční 
účasti 
v jednacím 
řádu)  

Myšlenka zakotvení možnosti tzv. distanční účasti členů zastupitelstva 
nebo rady územního samosprávného celku, jakož i veřejnosti a dalších 
osob, na jednání těchto orgánů v zákonech o územních samosprávných 
celcích považujeme za vhodné z hlediska právní jistoty. Zvolený způsob 
tohoto zakotvení však považujeme za dosti problematický a ve svém 
důsledku kontraproduktivní v případech, kdy bude nezbytné aktuálně 
zajistit onu distanční účast (a to z konkrétního objektivního důvodu). 
Nezbytnost zakotvení distanční účasti v jednacích řádech včetně 
pravidel může vést i k nepoužitelnosti daného institutu pro konkrétní 
objektivně nastalou situaci (kdy konkrétní způsob distanční účasti může 
být v jednotlivých případech odlišný). Stejně tak pokud obec nezakotví 
danou distanční účast a pravidla do jednacího řádu, pak a contrario 
nebude mít možnost tento institut použít. 

Proto navrhujeme, aby možnost distanční účasti včetně pravidel nebylo 
nutné zakotvit jen v jednacím řádu, ale aby bylo umožněno tento způsob 
zvolit a určit pravidla i při samotném svolání zastupitelstva, a následně 
tyto informace zveřejnit ve smyslu § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 42 

Neakceptováno. 

Královéhradecký kraj 
s vypořádáním souhlasí.  

Podmínka, že možnost distanční 
účasti stanoví jednací řád, má za cíl 
ponechat na rozhodnutí samotného 
zastupitelstva (resp. rady obce), zda 
tuto možnost využije. Nepovažujeme 
za vhodné, aby bylo oprávnění 
rozhodnout o distanční formě 
jednání v rukách pouze jedné osoby - 
svolatele zasedání (starosty).  

Počítáme nicméně s tím, že v rámci 
naší metodické činnosti připravíme 
návrh vzoru příslušných ustanovení 
jednacího řádu tak, aby si obce 
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odst. 1 zákona o krajích. mohly své jednací řády snadno 
doplnit pro případ potřeby. 

Liberecký kraj  Obecně 

(omezení 
distanční 
účasti na 
krizový stav) 

Především oceňujeme snahu MV upravit cestou zákonné úpravy tzv. 
distanční účast členů zastupitelstva a členů rady na jednání.  Máme však 
pochybnosti o tom, že by navrhovaná úprava distanční účasti měla být 
použitelná obecně, tj. vlastně kdykoliv podle uvážení obce a kraje. 
Máme za to, že by tento způsob nikoliv fyzické účasti členů 
zastupitelstva na jednání zastupitelstva a členů rady na jednání rady měl 
být omezen jen na určité specifické situace jako je krizový stav či jiná 
zákonná omezení, která limitují fyzickou účast na jednání. Fyzická účast 
na jednání orgánů obce by měla i nadále zůstat prioritní a jednoznačně 
přednostní. 

ROZPOR 

Neakceptováno. 

V rámci diskuzí nad návrhem byla 
zvažována i tato varianta. Zdá se 
však, že omezení jen na krizový stav 
či jiné obdobné situace by využití 
tohoto institutu nevhodně omezilo. 

Kromě krizového stavu by navíc 
bylo obtížné legislativně definovat 
ostatní situace, zejména ty, které 
nejsou formálně vyhlašovány (např. 
před vyhlášením nouzového stavu 
byla celá řada opatření řešena mimo 
krizový režim formou mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví, 
přičemž zcela evidentně se jednalo 
o případy, v nichž bylo distanční 
hlasování vhodné). Nadto kdo by 
rozhodoval o tom, že se jedná 
o situaci, která limituje fyzickou 
účast na jednání? Zřejmě by takové 
obecné vymezení mohlo vyvolávat 
i riziko sporů, zda mělo být distanční 
hlasování „aktivováno“.  

Obecná úprava umožňuje i určitou 
flexibilitu v činnosti zastupitelstva, 
např. zastupitel se nebude moci 
fyzicky zúčastnit zasedání z důvodu 
úrazu, pracovní neschopnosti apod., 
a není důvod mu neumožnit (z vůle 
zastupitelstva) účast distanční. 

Liberecký kraj  Obecně nad 
rámec 

Zároveň bychom uvítali i širší odbornou diskuzi na téma hlasovaní „per 
rollam“, což by samozřejmě znamenalo mnohem hlubší zásah do 
struktury zákonů o ÚSC. Především v době vyhlášeného krizového 

Vzato na vědomí. 

Liberecký kraj na připomínce 
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návrhu  

(hlasování per 
rollam) 

stavu by však tento způsob hlasování byl podle nás akceptovatelný a 
velmi užitečný.   

netrvá.  

O zakotvení možnosti hlasování per 
rollam je možné další diskuzi vést. 
Pro tuto chvíli jde však připomínka 
nad rámec změn, které je možné 
předmětnou novelou realizovat.   

Lze zároveň uvést, že legislativní 
zakotvení hlasování per rollam 
shledáváme jako problematické 
v případě zastupitelstva, a to 
s ohledem na práva občana obce 
(§ 16 odst. 2 písm. c/) vyjadřovat na 
zasedání zastupitelstva stanoviska 
k projednávaným věcem. 

Moravskoslezský kraj  Obecně 

(zakotvení 
distanční 
účasti 
v jednacím 
řádu) 

Moravskoslezský kraj považuje předně za potřebné vyjádřit podporu 
snaze o právní úpravu možnosti distanční účasti na jednání kolektivních 
orgánů obcí a krajů, tedy zastupitelstva a rady.  

Zároveň však Moravskoslezský kraj považuje za nezbytné zakotvit tuto 
možnost přímo do příslušných zákonů a neponechávat ji pouze na 
úpravě v jednacích řádech těchto orgánů (ta by měla být pouze 
podpůrná a upravovat danou záležitost detailněji). 

ROZPOR 

Neakceptováno.  
Vysvětleno. 

Domníváme se, že předložený návrh 
distanční účast upravuje, a to v té 
míře obecnosti, která je vhodná. 
Detailnější úpravu lze ponechat plně 
na jednacích řádech, čímž bude 
možné lépe a flexibilněji reagovat na 
technické možnosti konkrétního 
územního samosprávného celku 
apod.  

Jinak řečeno úprava je záměrně 
připravena v obecné rovině tak, aby 
dávala co největší „praktický 
prostor“ pro případná další 
podrobnější rozvedení v jednacích 
řádech. 

Moravskoslezský kraj Obecně 

(omezení 
distanční 

Další výhradou, kterou Moravskoslezský kraj uplatňuje v rámci zásadní 
připomínky, je zákonné omezení institutu distanční účasti na jednání 
kolektivních orgánů obcí a krajů pouze na mimořádné situace, zejména 

ROZPOR 

Neakceptováno. 
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účasti na 
krizový stav) 

tedy krizové stavy. Moravskoslezský kraj považuje fyzickou, osobní 
účast členů těchto orgánů na jejich jednáních i nadále za prioritní 
a výjimky z této zásady by měly být skutečně omezeny jen na 
nejnutnější případy. 

V rámci diskuzí nad návrhem byla 
zvažována i tato varianta. Zdá se 
však, že omezení jen na krizový stav 
či jiné obdobné situace by využití 
tohoto institutu nevhodně omezilo. 

Kromě krizového stavu by navíc 
bylo obtížné legislativně definovat 
ostatní situace, zejména ty, které 
nejsou formálně vyhlašovány (např. 
před vyhlášením nouzového stavu 
byla celá řada opatření řešena mimo 
krizový režim formou mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví, 
přičemž zcela evidentně se jednalo 
o případy, v nichž bylo distanční 
hlasování vhodné). Nadto kdo by 
rozhodoval o tom, že se jedná 
o situaci, která limituje fyzickou 
účast na jednání? Zřejmě by takové 
obecné vymezení mohlo vyvolávat 
i riziko sporů, zda mělo být distanční 
hlasování „aktivováno“.  

Obecná úprava umožňuje i určitou 
flexibilitu v činnosti zastupitelstva, 
např. zastupitel se nebude moci 
fyzicky zúčastnit zasedání z důvodu 
úrazu, pracovní neschopnosti apod., 
a není důvod mu neumožnit (z vůle 
zastupitelstva) účast distanční. 

Plzeňský kraj  Obecně 

(omezení 
distanční 
účasti na 
krizový stav) 

Plzeňský kraj zastává názor, že by možnost distančního způsobu jednání 
zastupitelstva kraje, obce a hlavního města Prahy neměla být upravena 
obecně. Primárně by mělo jednání zastupitelstva probíhat i nadále za 
osobní účasti jejich členů. Možnost zavedení distančního jednání by 
měla souviset s výjimečnými (extrémními) situacemi a měla by se 
vztahovat na specifické případy - krizové situace (odkaz na zákon 
č. 240/2000Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů). 

Zavedení distančního jednání má význam pouze pro situace, kdy dojde 

Neakceptováno. 

Plzeňský kraj s vypořádáním 
souhlasí.  

V rámci diskuzí nad návrhem byla 
zvažována i tato varianta. Zdá se 
však, že omezení jen na krizový stav 
či jiné obdobné situace by využití 
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k omezení fyzické účasti členů na jednání ze zvláštních přesně 
stanovených důvodů (např.: karanténa). V ostatních případech to 
nepovažujeme za vhodné.  

Ponecháním na vůli územně samosprávných celků za jakých podmínek 
a v jakých situacích povedou jednání distančním způsobem, hrozí, že 
toto bude upraveno různě a bude pro občany nesrozumitelné. Tím by 
mohlo dojít k narušení principů místní zastupitelské demokracie.  

Podstatou veřejného zasedání zastupitelstva netkví pouze ve veřejném 
rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném 
projednávání. Výkon zastupitelské demokracie je založen na přímém 
setkávání s občany a přímou konfrontací mezi členy zastupitelstva 
v reálném čase a na jednom místě, přičemž občané jsou kontrolním 
mechanismem. Toto by mohlo být omezeno právě ve výjimečných 
situacích (krizový stav).   

tohoto institutu nevhodně omezilo. 

Kromě krizového stavu by navíc 
bylo obtížné legislativně definovat 
ostatní situace, zejména ty, které 
nejsou formálně vyhlašovány (např. 
před vyhlášením nouzového stavu 
byla celá řada opatření řešena mimo 
krizový režim formou mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví, 
přičemž zcela evidentně se jednalo 
o případy, v nichž bylo distanční 
hlasování vhodné). Nadto kdo by 
rozhodoval o tom, že se jedná 
o situaci, která limituje fyzickou 
účast na jednání? Zřejmě by takové 
obecné vymezení mohlo vyvolávat 
i riziko sporů, zda mělo být distanční 
hlasování „aktivováno“.  

Obecná úprava umožňuje i určitou 
flexibilitu v činnosti zastupitelstva, 
např. zastupitel se nebude moci 
fyzicky zúčastnit zasedání z důvodu 
úrazu, pracovní neschopnosti apod., 
a není důvod mu neumožnit (z vůle 
zastupitelstva) účast distanční. 

Plzeňský kraj Obecně  

(technické 
problémy)  

Zavedením distančního jednání by mohlo vést k řadě sporných situací 
z důvodu technických problémů (např. problémy s připojením, 
s kvalitou zvuku, kvalitou obrazu) zmatečné hlasování.  

Vzato na vědomí.  
Vysvětleno.  

Plzeňský kraj s vypořádáním 
souhlasí.  

Návrh zákona tyto situace záměrně 
neřeší. Podle našeho názoru je nutné 
přistupovat k jejich posouzení vždy 
ad hoc, podle konkrétních okolností, 
míry porušení apod. Obecná úprava 
by v tomto směru zřejmě byla 
nadmíru kazuistická, případně by 
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mohla využitelnost tohoto institutu 
zcela negovat (např. možností 
zpochybnit celé hlasování pro 
technické problémy na straně i jen 
jednoho zastupitele apod.).   

Plzeňský kraj Obecně nad 
rámec 
návrhu  

(úprava 
působnosti 
orgánů ÚSC 
pro krizový 
stav) 

V případě krizové situace, vyvolané např. pandemií, musí být podstatná 
část řešení krizových situací schválena v rámci výkonu samostatné 
působnosti kraje radou či zastupitelstvem. Snadno se ale může stát, že se 
orgány kraje nesejdou v usnášeníschopném stavu. Navrhujeme proto, 
aby součástí novelizace byla i úprava působnosti orgánů kraje v době 
krizového stavu v případě vybraných právních jednání, a to obdobně 
stávající úpravě poskytování dotací obcím v krizovém stavu.  

§ 36 

Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních 
jednáních kraje: 
b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona 
v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě 
v kalendářním roce, s výjimkou poskytování darů v době krizového 
stavu, 
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 
Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám 
v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich 
poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního 
rozpočtu nebo o poskytování dotací v době krizového stavu, 

§ 59 odst. 4 

Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu rozhodování 
podle odstavce 2 písm. e) a f), pro dobu krizového stavu také 
rozhodování podle odst. 2 písm. a). Dále může svěřit hejtmanovi nebo 
krajskému úřadu zcela nebo zčásti rozhodování podle odstavce 3. 

Neakceptováno. 

Plzeňský kraj s vypořádáním 
souhlasí.  

Návrh jde nad rámec věcného 
zaměření novelizace.  

Situaci, kdy by příslušné orgány 
územního samosprávného celku 
nebyly usnášeníschopné, má 
předcházet právě zakotvení 
navrhované právní úpravy možnosti 
distanční účasti na jednání orgánů.  

Zlínský kraj  Obecně 

(omezení 
distanční 
účasti na 
krizový stav) 

K návrhu zákona, Části druhé - Změna krajského zřízení, článku II 
odst. 1 (nově navrhovaný § 41a odst. 1 krajského zřízení) žádáme 
doplnit navrhované znění takto:  

„§ 41a 

(1) V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního 
předpisux a stanoví-li tak jednací řád zastupitelstva, lze účast člena 

ROZPOR 

Neakceptováno. 

V rámci diskuzí nad návrhem byla 
zvažována i tato varianta. Zdá se 
však, že omezení jen na krizový stav 
či jiné obdobné situace by využití 
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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. 

 
K návrhu zákona, Části druhé - Změna krajského zřízení, článku II 
odst. 2 (§ 58, nově navrhovaný odst. 4 krajského zřízení) žádáme 
doplnit navrhované znění takto:  

„(4) V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního 
předpisux a 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.“ 

Zároveň žádáme návrh zákona doplnit poznámkou pod čarou  
k § 41a a § 58 krajského zřízení tohoto znění: 

„
x § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“ 

Odůvodnění: Zlínský kraj hodnotí pozitivně snahu předkladatele návrhu 
zákona na výslovné zakotvení možnosti distančního konání jednání 
zastupitelstva a rady kraje do zákona o krajích. Domníváme se však, že 
výslovné umožnění konat takovýmto způsobem jednání, by mělo být 
omezeno jen na dobu, po kterou je vyhlášen krizový stav podle 
zvláštního právního předpisu. 

Předkladatel návrhem stanoví, že podrobnosti upraví kraj v jednacím 
řádu příslušného orgánu. Nedomníváme se však, že je v silách krajů 
(obcí) upravit jednacím řádem všechny možné eventuality, které mohou 
při jednání orgánů distančním způsobem nastat. Jedná se hlavně 
o komplikace technického rázu a z nich vyplývající pochybnosti 

tohoto institutu nevhodně omezilo. 

Kromě krizového stavu by navíc 
bylo obtížné legislativně definovat 
ostatní situace, zejména ty, které 
nejsou formálně vyhlašovány (např. 
před vyhlášením nouzového stavu 
byla celá řada opatření řešena mimo 
krizový režim formou mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví, 
přičemž zcela evidentně se jednalo 
o případy, v nichž bylo distanční 
hlasování vhodné). Nadto kdo by 
rozhodoval o tom, že se jedná 
o situaci, která limituje fyzickou 
účast na jednání? Zřejmě by takové 
obecné vymezení mohlo vyvolávat 
i riziko sporů, zda mělo být distanční 
hlasování „aktivováno“.  

Obecná úprava umožňuje i určitou 
flexibilitu v činnosti zastupitelstva, 
např. zastupitel se nebude moci 
fyzicky zúčastnit zasedání z důvodu 
úrazu, pracovní neschopnosti apod., 
a není důvod mu neumožnit (z vůle 
zastupitelstva) účast distanční. 
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o platnosti přijatých usnesení. Členové zastupitelstva mohou mít 
v průběhu jednání technické problémy s připojením, u problematických 
bodů by pak mohli dodatečně tvrdit, že chtěli hlasovat jinak. Tento 
postup lze zneužít k obstrukčnímu jednání tvrzením zmatečnosti 
takového hlasování.   

Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že „Důsledky nefunkčnosti 
systému pak bude nutné posuzovat individuálně, podle konkrétních 
okolností. Nicméně riziko toho, že systém z nějakého důvodu nebude 
využitelný, nelze a priori považovat za překážku pro zavedení této 
možnosti.“ 

Z toho je zřejmé, že i předkladatel vnímá určitá rizika navržené právní 
úpravy a nevylučuje, že mohou o platnosti přijatých usnesení vzniknout 
spory, které přinášejí ve svém důsledku právní nejistotu pro adresáty 
usnesení (což mohou být i konkrétní fyzické nebo právnické osoby, 
pokud jsou schvalovány např. dispozice s majetkem, poskytování dotací 
apod.).  

Pochybnosti o důsledcích selhání technické stránky máme i ve vztahu 
k zachování veřejnosti takového jednání. Předkladatelem nastíněná 
možnost, že na jednání bude fyzicky přítomna veřejnost a účast 
zastupitelů bude zajištěna distančně, nám pak připadá ve vztahu 
k veřejnosti jako krajně nevhodná. Je nutno míst na paměti, že nastíněný 
způsob distančního jednání je jen náhražkou jednání zastupitelských 
orgánů in extremis, že výkon zastupitelské demokracie je založen na 
přímém setkávání s občany a interakci mezi členy zastupitelstva 
v reálném čase na jednom místě, přičemž občané-voliči jsou kontrolním 
mechanismem. V neposlední řadě by každý občan měl mít možnost 
uplatňovat své právo vystupovat k projednávaným věcem i v případě 
distančního zasedání.    

Z výše uvedených důvodů proto navrhujeme, aby byl návrh zákona 
doplněn o omezení možnosti konat jednání orgánů ÚSC distančním 
způsobem pouze na krizové stavy (stav nebezpečí, nouzový stav ad.), 
kdy může být omezena možnost shromažďování občanů, která by mohla 
mít vliv na usnášeníschopnost orgánů ÚSC a činnost ÚSC by tak mohla 
být po určitou dobu paralyzována, což není žádoucí. 

Zároveň uvádíme, že obdobným způsobem žádáme doplnit také zákon  
o obcích a zákon o hlavním městě Praze. 
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Sdružení místních 
samospráv ČR 

Obecně  

(účinnost)  

Během probíhající epidemie onemocnění Covid-19 převládl mezi 
relevantními orgány veřejné moci i mezi adresáty právních norem 
výklad, že již podle dnešních účinných znění příslušných zákonů je 
účast distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos 
obrazu a zvuku na jednání orgánů územních samosprávných celků 
možná. Po případném schválení předkládaného materiálu však bude 
nesporně podmínkou, aby tuto možnost stanovil jednací řád daného 
orgánu. To může působit problémy zejména v případě, kdy některé 
orgány nestihnou změnu jednacího řádu schválit, k čemuž může dojít i 
vinou onemocnění či karantény jejich členů. Zároveň podle našeho 
názoru s ohledem na existenci ustáleného výkladu není potřeba 
zakotvení právního rámce pro distanční účast na jednáních do 
příslušných zákonů tak naléhavá, jak naznačuje předkladatel 
v důvodové zprávě. 

Požadujeme tedy stanovit účinnost předkládané novely zákona na 
1. ledna 2021, aby všechny orgány, jichž se změna bude týkat, měly 
dostatečnou dobu na změnu svých jednacích řádů. 

Akceptováno. 

Ustanovení o nabytí účinnosti 
zákona bude upraveno na tzv. 
účinnost klouzavou - nabytí 
účinnosti prvním dnem druhého 
kalendářního měsíce následujícího 
po dni vyhlášení – tak, aby byla 
zajištěna dostatečná legisvakance.   

  
 

 

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Obecně nad 
rámec 
návrhu  

(distanční 
účast i pro 
výbory 
a komise) 

Materiál počítá s možností účasti osob distančním způsobem s využitím 
technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku pouze na jednání 
zastupitelstva a rady územních samosprávných celků. Navrhujeme 
zakotvit do všech tří novelizovaných zákonů obdobnou možnost také 
pro výbory zastupitelstva a komise rady, neboť podle našeho názoru 
není důvod, aby jim byla tato možnost upřena. 

Neakceptováno.  
Vysvětleno.  

Sdružení místních samospráv ČR 
s vypořádáním souhlasí.  

Současná právní úprava jednání 
výborů zastupitelstva, resp. komisí 
rady (iniciativních, kontrolních 
a poradních orgánů) je ve srovnání 
s právní úpravou jednání 
zastupitelstva a rady jen velmi kusá. 
Zakotvením možnosti distanční 
účasti na jednání rady 
a zastupitelstva, resp. absencí 
výslovné právní úpravy v případě 
výborů a komisí, tedy není 
vyloučeno, aby i v jejich případě 
taková možnost existovala. Je však 
plně na rozhodnutí zastupitelstva či 
rady (které tyto orgány zřídily), zda 
distanční účast na jednání svých 
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orgánů připustí či nikoliv. Tedy 
neplatí, že by se uplatnil argument 
a contrario a při absenci výslovné 
právní úpravy nebylo možné 
distanční účast na jednání výborů 
a komisí aktivovat.  

Jinými slovy, podle našeho názoru 
není nutné v zákoně výslovně upravit 
možnost distanční účasti na jednání 
výborů zastupitelstva a komisí rady.  

V tomto smyslu bude doplněna 
důvodová zpráva k návrhu zákona.  

Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky  

Obecně 

(distanční 
zasedání 
celého 
zastupitelstva) 

Leg. tech.  

(zasedání 
namísto 
jednání) 

Navrhujeme:  
Znění § 92a změnit takto: 
(1) Stanoví-li tak jednací řád zastupitelstva obce, lze účast člena 
zastupitelstva obce na zasedání 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 zasedání zastupitelstva obce distančním 
způsobem. 
(2) Stanoví-li tak jednací řád zastupitelstva obce, lze zasedání 
zastupitelstva obce zajistit též distančním způsobem s využitím 
technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje 
uplatňovat zákonná práva spojená se zasedáním. Jednací řád 
stanoví pravidla distančního zasedání. 
(3) Ustanovení odstavce 1 a 2 platí přiměřeně i pro účast veřejnosti na 
zasedání zastupitelstva obce. O možnosti účastnit se jednání 
zastupitelstva obce distančním způsobem informuje obecní úřad 
veřejnost v informaci zveřejňované podle § 93 odst. 1 nebo 2. 

Odůvodnění: 
Návrh řeší případ jednotlivých zastupitelů, kteří z různých důvodů 
nebudou přítomni prezenčnímu zasedání. Neřeší však stav, kdy 
z důvodu mimořádné situace (a nemusí jít jen o covid, ale i např. živelní 
událost v daném místě) nelze prezenční zasedání uskutečnit. Proto 
navrhujeme, aby v případech stanovených jednacím řádem mohlo celé 
zasedání zastupitelstva proběhnout distančně. V takovém případě by 

ROZPOR 

Neakceptováno.  
Vysvětleno.  

Ad celé zasedání distančně: 
Úpravu distančního zasedání celého 
zastupitelstva (povinně využitelného 
všemi jeho členy) by bylo možné 
akceptovat pouze při současném 
doplnění povinnosti obce zajistit 
každému členovi zastupitelstva 
možnost distanční účasti. Tedy 
poskytnout mu potřebné technické 
prostředky či přinejmenším mu 
umožnit, aby se fyzicky dostavil 
a využil technické prostředky obce 
(např. počítač umístěný v jednacím 
sále a umožňujícím dálkové 
připojení). Podle našeho názoru by 
to bylo pro obce nákladné a jen 
obtížně akceptovatelné. 

Ad termíny „zasedání“ 
a „jednání“: Zákon o obcích užívá 
v případě zastupitelstva pojem 
„jednání“ i „zasedání“. Rozdíl 
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nemohla existovat možnost, aby se některý ze zastupitelů účastnil 
zasedání prezenčním způsobem. Požadavek na nahrazení slova 
„jednání“ slovem „zasedání“ vznášíme z důvodu zachování jednotné 
terminologie obecního zřízení jako celku, když téměř důsledně 
dosavadní zákon stanoví, že zastupitelstvo obce má zasedání a rada obce 
schůze. 

chápeme tak, že „jednání“ spíše 
označuje faktický průběh, zatímco 
zasedání je právním termínem 
označujícím způsob činnosti 
zastupitelstva. V daném kontextu se 
nám proto v souvislosti s distanční 
účastí jeví výstižnější a přiléhavější 
užívat pojmu „jednání“.   

Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky 

Obecně 

(distanční 
schůze celé 
rady) 

Leg. tech.  

(schůze 
namísto 
jednání) 

Navrhujeme:  
V § 101 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 a 4, který zní: 
(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 schůzi. Jednací 
řád stanoví pravidla distanční účasti. Člen rady obce není povinen 
účastnit se schůze rady obce distančně.“ 
(4) Stanoví-li tak jednací řád rady, lze schůzi rady obce zajistit též 
distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos 
obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva 
spojená se schůzí. Jednací řád stanoví pravidla distančního jednání. 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6. 

Odůvodnění: 
Návrh řeší případ jednotlivých členů rady, kteří z různých důvodů 
nebudou přítomni prezenční schůzi. Neřeší však stav, kdy z důvodu 
mimořádné situace (a nemusí jít jen o covid, ale i např. živelní událost 
v daném místě) nelze prezenční schůzi uskutečnit. Proto navrhujeme, 
aby v případech stanovených jednacím řádem mohla celá schůze rady 
proběhnout distančně. V takovém případě by nemohla existovat 
možnost, aby se některý z členů rady účastnil schůze prezenčním 
způsobem. Požadavek na nahrazení slova „jednání“ slovem „schůze“ 
vznášíme z důvodu zachování jednotné terminologie obecního zřízení 
jako celku. 

ROZPOR 

Neakceptováno.  

Viz odůvodnění obdobné 
připomínky ve vztahu k právní 
úpravě jednání zastupitelstva.  
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