
JEDNACÍ ŘÁD  

VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 

čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání výborů Zastupitelstva města 
Jablonec nad Nisou (dále jen ZM), vyjma osadních výborů. 

čl. 2 

Postavení výborů 

(1) Výbory zřizuje ZM jako své iniciativní a kontrolní orgány. Výbory nejednají ani 
nerozhodují za město samostatně; výsledkem jejich činnosti jsou stanoviska, 
návrhy, doporučení, podněty atd. směřované vždy ZM, zveřejněné 
v materiálech ZM a projednávané na zasedáních ZM.  

(2) Výbory plní úkoly stanovené zákonem, statutem výboru, pokud je schválen, 
nebo úkoly vzešlé z usnesení ZM. ZM může pro jednotlivé výbory schválit 
další závazné procesní postupy či pravidla, určující způsob projednávání věcí 
ve výboru, plnění úkolů daných ZM výboru atd.  

(3) Výbory ze své činnosti odpovídají ZM. Jednotliví členové výboru se ZM města 
odpovídají z dodržování tohoto jednacího řádu, usnesení výboru a statutu 
výboru, jehož jsou členy.  

(4) Počet členů výboru určuje ZM tak, aby byl vždy lichý.  
(5) ZM volí a odvolává předsedu a členy výboru; členy finančního a kontrolního 

výboru nemohou být primátor, náměstek primátora, tajemník magistrátu ani 
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na magistrátu. 

(6) Členové jsou za svoji činnost ve výboru odměňováni dle zásad schválených 
zastupitelstvem. 

(7) Členové výborů ctí mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při jednání 
výboru dozvědí a jejichž zveřejnění by mohlo způsobit újmu městu či třetím 
osobám; zejména jsou povinni dbát ochrany zákonem chráněných osobních 
údajů a oprávněných zájmů statutárního města Jablonec nad Nisou.  

(8) Výbor si může vytvořit svým usnesením pracovní skupinu (pokud to vyžaduje 
charakter její práce). Pracovní skupina má pouze úlohu iniciativní nebo 
kontrolní a to odvozenou od úlohy výboru, který skupinu vytvořil. Závěry 
pracovní skupiny musí vždy projednat výbor a k závěru přijmout usnesení.  

(9) V zájmu plnění společných úkolů výbory vzájemně spolupracují, popř. 
koordinují svoji činnost ve věcech společných či souvisejících. Vyžaduje-li to 
zájem věci, mohou výbory jednat společně a podávat ZM společné zprávy, 
návrhy, stanoviska apod.  

čl. 3 

Činnost výboru 

(1) Výbory se scházejí dle potřeby, zpravidla 1x za měsíc. 



(2) Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen výboru 
(dále jen „předsedající“) a to na základě vlastní iniciativy, plánu práce, 
usnesení ZM nebo iniciativy minimálně pěti členů výboru. Zároveň určuje 
místo a čas jednání výboru.  

(3) Podklady pro jednání a návrh programu obdrží členové výboru nejpozději 
týden (7 kalendářních dní) před schůzí (pokud se výbor nerozhodne jinak); 
pokud členové výboru obdrží materiály později, výbor se dohodne, zda 
materiál projedná, nebo se jeho projednání přesune až na další jednání 
výboru.   

(4) Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů 
pořadu. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu 
jednání. Pořad jednání je schvalován nadpoloviční většinou členů výboru.  

(5) Členové výboru jsou povinni se zúčastnit každého jednání výboru, jinak jsou 
povinni omluvit se před jednáním předsedovi výboru nebo tajemníkovi výboru 
s uvedením důvodu. Členství ve výborech je nezastupitelné. Nezúčastní-li se 
člen výboru několika, zpravidla tří, po sobě následujících a řádně svolaných 
jednání výboru, vyzve jej tajemník na základě pokynu předsedy výboru ke 
zvážení svého dalšího setrvání ve výboru. Při významné a neodůvodněné 
neúčasti navrhne předseda ZM odvolání člena výboru.  

(6) Jednání výboru je neveřejné, zástupci veřejnosti se mohou jako hosté účastnit 
jednání výboru, pokud o tom výbor rozhodne hlasováním v případech, kdy 
jejich přítomnost není v rozporu s oprávněnými či zákonem chráněnými zájmy 
(např. ochrana osobních údajů, ochrana zájmů města atd.). Tyto osoby 
nemohou zasahovat do jednání výboru, nejsou-li k tomuto vyzvány 
předsedajícím či výborem (hlasováním). 

(7) Jednání výboru se mohou i bez schválení účastnit členové ZM, členové 
orgánů městem založených či zřízených organizací, pracovníci magistrátu, 
případně odborníci na projednávanou problematiku pozvaní předsedajícím, to 
platí, pokud výbor předem nerozhodne hlasováním o jejich vyloučení 
z jednání, například z důvodu možného střetu zájmu. 

(8) Předsedající může vykázat z jednání výboru osoby, které nejsou členy výboru 
a narušují jednání výboru.  

čl. 4 

Příprava jednání výboru 

(1) Program jednání výboru připravuje předseda či předsedající s tajemníkem 
výboru především z podnětů vzešlých z jednání ZM, ostatních výborů, svého 
plánu práce či podnětů. 

(2) Podklady pro jednání výboru připravují nebo zajišťují: 

- pověření členové výboru buď jednotlivě, nebo ve vytvořených pracovních 
skupinách na základě vlastních poznatků, 

- vedoucí pracovníci magistrátu, jestliže si podklady výbor vyžádal ve věcech 
spadajících do náplně práce příslušného vedoucího pracovníka magistrátu, 

- organizace, jichž je město zakladatelem či zřizovatelem, na vyžádání 
příslušného výboru; popřípadě organizace, s nimiž bylo zpracování a 
předložení vyžádaných odborných podkladů výborem dohodnuto. 
 



 
čl. 5 

 
Usnesení výboru 

(1) Výbor přijímá svými usneseními stanoviska, návrhy, doporučení, podněty atd., 
tyto jsou následně podkladem pro jednání ZM.  

(2) Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho 
členů. K přijetí  usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů 
všech členů výboru. Členové výboru hlasují bez specifikace v zápise 
(hlasování se eviduje pouze v podobě: PRO-PROTI-ZDRŽEL SE); v případě 
žádosti člena výboru se v zápisu uvede, jak o konkrétním usnesení hlasoval. 

(3) Ve výjimečných případech, zejména z důvodu nutnosti projednat některou 
záležitost ve výboru v časové tísni, může předseda výboru či jím pověřený 
člen navrhnout hlasování výboru způsobem umožňujícím dálkový přístup; 
takový přístup mohou mít všichni členové výboru či jen nepřítomní členové 
výboru, což určí předseda dle charakteru projednávané věci; hlasování tímto 
způsobem technicky zajišťuje tajemník výboru analogicky dle pravidel pro 
takovéto hlasování v Radě města Jablonec nad Nisou. 

(4) Vyžaduje-li to situace, může být projednávání bodu programu přerušeno a 
usnesení odloženo na další jednání s uvedením doplňujících informací, které 
je nezbytné pro usnesení příště předložit.  

(5) Usnesení výboru vyhotovuje tajemník výboru písemně jako přílohu zápisu a 
podepisuje jej předseda výboru. Pokud usnesení reaguje na úkol daný výboru 
ZM či vychází z iniciativní funkce výboru, předkládá předseda výboru usnesení 
výboru ZM přímo, materiál pro něj připravuje tajemník výboru. Pokud se 
usnesení výboru vztahuje k jiné věci projednávané ZM, zajistí tajemník výboru 
předání usnesení výboru k této věci členovi ZM, který bod předkládá, případně 
útvaru magistrátu města, který přípravu materiálu zajišťuje.   

čl. 6 

Zápis 

(1) Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru, 
v případě jeho nepřítomnosti na jednání výboru, jiný, výborem určený, člen. 
Zápis zachycuje průběh jednání výboru, eviduje pořad projednávaných bodů, 
shrnutí diskuse, přijatá usnesení a přehled hlasování; každý člen výboru může 
požádat o zaprotokolování svého konkrétního vystoupení na jednání do 
zápisu. Zápis, jehož přílohou je prezenční listina s vlastnoručním podpisem 
každého účastníka a přehled přijatých usnesení s vlastnoručním podpisem 
předsedy potvrzující správnost, předkládá tajemník výboru odboru Kancelář 
tajemníka - oddělení organizační a personální nejpozději do 20 dnů od jednání 
výboru. 

(2) Zápis z jednání výboru je zveřejněn na webových stránkách města, pokud 
obsahuje chráněné osobní údaje, zajistí tajemník výboru anonymizaci.  

(3) Se souhlasem členů výboru vyjádřeným hlasováním (obecně či ad hoc) se na 
jednání mohou pořizovat audio či videonahrávky; jejich zveřejnění na webu 
města či jiné využití je možné jen se souhlasem daným hlasováním členů 
výboru a při zajištění ochrany osobních údajů. Pokud se výbor rozhodne 



zveřejňovat takto video či audiozáznamy ze svého zasedání či materiály ze 
své činnosti, je předseda výboru odpovědný za zajištění souladu zveřejnění 
s ochranou osobních údajů.  
 

čl. 7 

Tajemník výboru 

(1) Tajemník výboru je vždy zaměstnancem Magistrátu města Jablonec nad 
Nisou a je do funkce jmenován a odvoláván tajemníkem magistrátu města 
(formou oběžníku).  

(2) Tajemník výboru organizačně-technicky zajišťuje činnost výboru, zejména:  

 vede evidenci členů výboru včetně kontaktů 
 svolává členy výboru na pokyn předsedy nebo jeho zástupce  
 zajišťuje místnost pro jednání výboru  
 zúčastňuje se každého zasedání  výboru a pořizuje zápis z jednání výboru a 

archivuje ho po dobu 5 let od zahájení činnosti výboru  
 zasílá elektronickou formou ověřený zápis všem členům výboru a ověřený 

zápis v písemné formě včetně příloh předává odboru Kancelář tajemníka - 
oddělení organizační a personální. 

 zveřejnuje na webových stránkách města: 

- seznam členů výboru; u každého člena výboru s uvedením: jméno a příjmení, 
jakým politickým seskupením byl do výboru nominován, profesní 
charakteristika člena výboru a jeho fotografie (v případě zájmu člena výboru) 

- termín a návrh programu jednání výboru týden před jednáním výboru.  
- zápis a usnesení včetně hlasování z jednání výboru a to v co nejkratším 

termínu 
- procesní pravidla schválená výborem pro jeho jednání.  

čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

Tento Jednací řád výborů Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou byl schválen 
usnesením ZM č. ZM/125/2017 s okamžitou účinností a nahrazuje všechny 
dosavadní jednací řády výborů schválené ZM či samotnými výbory. 

 

V Jablonci nad Nisou dne 22.6.2017 

 

Ing. Petr Beitl, primátor města v.r. 


