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M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   1 

J E D N A C Í   Ř Á D 

V Ý B O R Ů 

Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T S K É   Č Á S T I 

schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha č. UZ19_0076 dne 18.06.2019, 

včetně úpravy bodu 7 v čl. 1 a vložení nového čl. 3 (změny schválené usnesením 

č. UZ20_0183 dne 10.11.2020), včetně změny bodu 5 a 8 v čl. 2 a úprav bodu 1, 3 

a vložení nového bodu 2 a 5 v čl. 3. (změny schválené usnesením č. UZ21_0254 

dne 18.05.2021) 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen “ZMČ P1”) upravuje 

způsob přípravy a svolání, jednání a rozhodování výborů ZMČ P1, vyjma návrhového a 

volebního výboru. 

2. O otázkách neupravených tímto Jednacím řádem, popř. dalších zásadách jednání rozhodují 

výbory v mezích určených kompetencemi dle ust. zákona o HMP a vymezením působnosti 

dle rozhodnutí ZMČ P1.  

3. ZMČ P1 zřizuje výbory jako své stálé poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti, 

přičemž ZMČ P1 vždy zřizuje výbor kontrolní a výbor finanční, nebo jako dočasné poradní 

orgány určené k řešení konkrétních úkolů.  

4. Okruh činností výboru finančního a kontrolního je vymezen § 78 odst. 4 a 5 zákona o HMP 

č. 131/2000 Sb., v platném znění.  

5. Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZMČ P1. Rada městské části Praha 1 (dále jen “RMČ 

P1”) může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu působnosti svěřené jí zákonem nebo ZMČ 

P1. Ze své činnosti odpovídají výbory ZMČ P1. RMČ P1 výbory odpovídají jen v rámci jí 

vymezené působnosti.  

6. ZMČ P1 stanoví počet členů výborů tak, aby byl vždy lichý. Kontrolní a Finanční výbor 

je vždy minimálně pětičlenný a jeho členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník 

Úřadu městské části Praha 1 (dále jen “ÚMČ P1”) ani osoby zabezpečující rozpočtové a 

účetní práce pro Městskou část Praha 1.  

7. ZMČ P1 volí a odvolává předsedu z řad svých členů, místopředsedu(y) a další členy výboru 

z řad členů ZMČ P1 a občanů, tajemníka výboru z řad zaměstnanců ÚMČ P1. Funkce člena 

výboru zaniká automaticky úmrtím, dnem voleb do ZMČ P1, dnem doručení písemné 

rezignace ZMČ P1.  
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Čl. 2 

Jednání výborů 

1. Jednání výboru je veřejné, pokud svým hlasováním výbor nerozhodne jinak.  
2. Jednání jednotlivých výborů svolává a řídí vždy předseda, popř. jím pověřený člen výboru 

(dále jen “předsedající”).  

3. Jednotlivé výbory jsou svolávány dle potřeby nebo se scházejí podle předem stanoveného 

časového harmonogramu, případně na výzvu ZMČ P1 nebo RMČ P1, a to nejméně 

jedenkrát za 3 měsíce.  

4. Tajemník výboru zajistí, aby termíny jednání výboru byly zveřejněny na stránkách MČ P1. 

5. Tajemník výboru zajistí, aby program jednání byl zveřejněn na stránkách MČ Praha 1 

nejpozději 3 pracovní dny před konáním jednání. Pokud již před konáním jednání 

předsedající předpokládá, že některé části budou neveřejné, je to v programu na webových 

stránkách uvedeno.   

6. Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů. Každý člen 

výboru může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání. 

7. Dle pokynu předsedy výboru rozešle tajemník členům výboru materiály na jednání.  

8. Členové výboru jsou povinni účastnit se jednání výboru. Nemůže-li se některý člen výboru 

jednání zúčastnit je povinen se předem předsedovi výboru omluvit. Neúčast z náhlého 

důvodu je člen výboru povinen dodatečně zdůvodnit. Výbor může jednat, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech jeho členů. Jednání výboru se mohou zúčastnit členové Rady 

MČ Praha 1, kteří nejsou členy výboru, bez předchozího souhlasu výboru.  

9. Člen výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 

rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného či pro 

osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona 

či plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před projednáváním předmětné záležitosti 

ve výboru. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise. 

10. Výbor rozhoduje projednávané případy usnesením tak, že pro přijetí usnesení musí 

hlasovat nadpoloviční většina všech členů výboru. Námitky členů výboru, kteří nehlasovali 

pro přijaté usnesení, musí být na jejich žádost zaznamenány do zápisu z jednání výboru. 

Usnesení výboru se vyhotovuje vždy písemně a podepisuje je předseda výboru. Z každého 

jednání výboru se pořizuje zápis, ze kterého je zřejmé: 

a) den a místo konání; 

b) kdy bylo jednání zahájeno a ukončeno; 

c) kdy a proč bylo přerušeno, na jakou dobu, kdy bylo v přerušeném jednání 

pokračováno; 

d) kdo předsedal jednání; 

e) kdo zapisoval průběh jednání; 

f) kteří členové Výboru byli přítomni, kteří se nedostavili, a kteří z nich se omluvili; 

v zápise se uvede též, kdo byl přizván na jednání výboru a v případě, že se nedostavil, se 

v zápisu uvede, zda se omluvil; 

g) přehled příchodů a odchodů členů výboru v průběhu jednání výboru; 

h) předmět jednání s uvedením předkladatele; 

i) výsledek hlasování a přijatá usnesení; 

j) odchylná stanoviska členů výboru. 

11. Zápis z jednání Výboru  podepisuje předseda výboru spolu s ověřovatelem zápisu. Součástí 

originálu zápisu je vlastnoručně podepsaná prezenční listina. Kopii zápisu obdrží všichni 

členové výboru jako součást materiálu na jednání dalšího výboru. Schválený zápis je 
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zveřejněn do jednoho týdne od jeho schválení na webových stránkách MČ Praha 1, 

v souladu  s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další 

platnou právní úpravou, a jeho originál je předán oddělení volených orgánů v Odboru 

kancelář starosty. 

12. Tajemník výboru zajišťuje administrativní činnosti výboru. 

13. Předseda výboru informuje ZMČ P1 o činnosti výboru v termínech stanovených ZMČ P1, 

dále vždy na vyžádání ZMČ P1 a vždy při ukončení činnosti výboru.  

14. Výbor je povinen poskytovat státním orgánům na vyžádání údaje a informace potřebné pro 

výkon jejich působnosti. Informace a údaje budou poskytnuty bezplatně, pokud není 

zvláštním zákonem stanoveno jinak. Ochrana osobních údajů podle zvláštních právních 

předpisů zůstává nedotčena.  

Čl. 3 

Jednání výborů formou videokonference 

1. Za účast na jednání výborů je v odůvodněných případech (nouzový stav, opatření vydaná 

na základě krizového nebo pandemického zákona, nařízená karanténa, povinná izolace dle 

zákona o ochraně veřejného zdraví nebo jiného právního předpisu) považována i účast 

prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference). Žádost o účast 

formou videokonference musí být podána předsedovi, prostřednictvím tajemníka výboru, 

nejpozději 1 den před jednáním výboru, aby mohla být videokonference technicky 

zajištěna, je-li to možné (viz bod 4).  

2. Účast na výboru formou videokonference z jiného mimořádného důvodu, než podle  

bodu 1, je možná pouze v případě, že tak určí předseda při svolávání výboru. V případě 

jednání výboru s možností účasti formou videokonference, musí být tato informace 

součástí pozvánky (programu). 

3. Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita každého jednotlivého 

člena výboru (případně dalšího účastníka) pomocí přenosu obrazu i zvuku a musí být 

zajištěna možnost interakce mezi všemi členy výboru účastnícími se jednání výboru.  

K rozpravě se účastník jednání hlásí prostřednictvím technického řešení umožněného 

využitým technickým prostředkem, zdvižením ruky nebo jiným způsobem stanoveným 

předsedajícím. 

4. Videokonference bude umožněna pouze v případě, kdy je technicky realizovatelná. 

5. Při videokonferenci musí být zachována možnost účasti dalších osob dle čl. 5 bodu 2. 

6. Účast člena formou videokonference uvede tajemník výboru do zápisu a taktéž do 

prezenční listiny, kterou takový účastník nemůže vlastnoručně podepsat. Za pravdivost 

údajů zodpovídá tajemník a předseda výboru. 

7. Audio-video záznam z jednání výboru je pořizován pouze pro účely vyhotovení zápisu a 

nemůže být zveřejňován ani jinak distribuován. 

8. Zápis může být podepsán předsedou a ověřovatelem zápisu elektronickým podpisem v 

souladu s Nařízením EU  č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 

důvěru na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (označované zkráceně „eIDAS“) 

-  upraveno zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce. 
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Čl. 4 

Kontrolní činnost výborů 

1. V rámci kontrolní činnosti v oblasti přidělených kompetencí jsou jednotlivé výbory 

povinny vždy pořídit zápis. Tento zápis obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a 

návrhy opatření k jejich odstranění. Tento zápis podepisuje vždy člen výboru, který 

prováděl kontrolní činnost a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala, popř. 

zaměstnanec, který byl kontrole přítomen.  

2. Pokud se orgán či zaměstnanec, jichž se kontrola týkala, ke kontrole resp. zápisu z 

kontrolní činnosti písemně vyjádří, bude toto vyjádření přílohou zápisu o kontrolní 

činnosti.  

Čl. 5 

Předkládání materiálů 

1. Materiály pro jednání předkládají jednotliví členové výboru.  

2. Pokud jsou materiály  zpracovány odbory ÚMČ P1 či jinými osobami, má předkladatel 

právo přizvat na jednání výboru jejich zpracovatele. O jejich přítomnosti se nehlasuje.  

Čl. 6 

Finanční výbor 

1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské části Praha 1.  

2. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ Praha 1.  

Čl. 7 

Kontrolní výbor 

1. Kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ Praha 1.  

2. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory ZMČ Prahy 1.  

3. Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ P1.  

Čl. 8 

Závěrečné ustanovení 

 
1. Tento Jednací řád ruší Jednací řád schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1  

č. U03_0018 ze dne 27.1.2003, včetně Dodatku č. 1 schváleného usnesením č. U04_0271 

ze dne 13.09.2004 (změna v čl. 1 – nový odst. 9.), změny v čl. 2 odst. 10 schválené 

usnesením č. UZ12_0237 ze dne 22.5.2012 

2. Tento Jednací řád výborů ZMČ P1 nabývá účinnosti schválením v Zastupitelstvu městské 

části Praha 1. 


