
Jednací řád 
Rady města Jablonec nad Nisou 

 

článek 1 

Úvodní ustanovení 

  

1.1 Jednací řád Rady města Jablonce nad Nisou (dále jen RM) stanoví základní úkoly RM, 
upravuje zásady jednání a usnášení, způsob přípravy a svolávání RM, kontrolu plnění 
usnesení, jakož i další otázky související s činností RM.  

1.2 O otázkách upravených tímto jednacím řádem a v celém svém jednání rozhoduje RM v 
mezích právního řádu ČR.  

 

článek 2 

Působnost rady 

 

2.1 RM je výkonným orgánem statutárního města Jablonce nad Nisou (dále jen město) v 
oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá RM 
Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou (dále jen ZM). RM projednává otázky 
vymezené jí zákonem o obcích – zákon č. 128/2000 Sb. (dále jen zákon); rozhoduje v 
dalších záležitostech, patřících do oblasti samostatné působnosti obce, pokud nepatří 
do vyhrazené působnosti ZM nebo pokud si je nevyhradilo ZM svým jednacím řádem 
nebo konkrétním usnesením. RM rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka 
obchodní společnosti tj. v působnosti valné hromady tam, kde je město jediným 
společníkem či akcionářem.   

2.2 RM je orgánem rozhodujícím v oblasti přenesené působnosti pouze tam, kde ji to 
umožňuje či ukládá právní předpis, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v tomto 
předpisu.  

 

článek 3 

Svolávání schůzí RM 

 

3.1 Řádné schůze RM se konají zpravidla nejméně 1x měsíčně. Schůzi svolává primátor 
města. Termíny konání schůzí jsou indikativně určeny vždy na pololetí dopředu.   

3.2 Primátor je oprávněn svolat mimořádnou schůzi RM; pro přípravu a jednání mimořádné 
schůze RM se tento jednací řád použije přiměřeně. Primátor je povinen svolat 
mimořádnou schůzi RM, požádá-li o to nadpoloviční většina členů RM a to do 5 dnů od 
předložení návrhu. Schůze RM se zpravidla konají také v den zasedání zastupitelstva 
města, zde jdou projednány návrhy (materiály), předkládané RM na jednání 
zastupitelstva.  

3.3 Pozvání na jednání RM s návrhem programu a předkládanými materiály připraví 
pracovnice kanceláře tajemníka Magistrátu města Jablonec nad Nisou (dále jen 
MMJN) členům RM – k dispozici jsou v elektronické verzi.  

3.4 Jednání RM se konají zpravidla v budově radnice; primátor města je oprávněn svolat 
jednání rady i jako výjezdní na jiné místo.  

3.5 Nemůže-li se člen RM schůze zúčastnit, je povinen se předem omluvit primátorovi 
města, případně svoji nepřítomnost ohlásit pracovnicím kanceláře tajemníka. 



3.6 V případě, že se člen RM bude schůze účastnit distančně a to formou 
videokonference (on-line), je povinen toto oznámit pracovnici kanceláře tajemníka 
MMJN, aby mohl být včas obeslán odkazem na připojení. 

 

článek 4 

Příprava schůze RM a materiálů 

 

4.1 Přípravu jednání RM z technicko-organizační stránky koordinuje kancelář tajemníka; za 
přípravu návrhů pro jednání jsou RM odpovědní jednotliví radní, zejména radní 
uvolnění pro výkon funkce.  

4.2 Návrh bodu programu jednání RM zapisuje do aplikace předkladatel nebo zpracovatel 
(v rámci magistrátu města a městské policie). Za organizace, stojící mimo magistrát 
města, zapisují do aplikace body a materiály především sekretariáty náměstků, do 
jejichž gesce daná organizace náleží příp. pracovnice kanceláře tajemníka, a to dle 
návrhů zaslaných organizacemi.  

4.3 Konečné rozhodnutí o programu RM přísluší primátorovi města a pozvánku podle 
rozhodnutí primátora města připravuje pracovnice kanceláře tajemníka MMJN.  

4.4 Návrhy zařazené na program jednání projednává RM zpravidla na základě písemných 
materiálů. Za přípravu, přesné a kvalitní vyhotovení materiálů odpovídají předkladatelé.  

4.5 Materiály k projednání v RM může předkládat jakýkoliv člen RM, tajemník MMJN, 
vedoucí odboru MMJN a v případě jednání RM v působnosti valné hromady obchodní 
společnosti též jednatel této společnosti, předseda představenstva či dozorčí rady.  

4.6 Písemné materiály mají vždy jeden originál s podpisy osob zúčastněných na jejich 
zpracování; originál se ukládá v kanceláři tajemníka; členové RM a ostatní pracují při 
jednání vždy s elektronickou verzí.   

4.7 Materiály pro RM se připravují dle těchto zásad:  

• musí být stručné, musí vyjadřovat věcné řešení problematiky a obsahovat účinné 
návrhy opatření,  

• musí obsahovat ekonomický rozbor včetně dopadu na rozpočet (je-li to případné),  

• musí navazovat na předchozí usnesení ZM nebo RM k řešené problematice,  

• mohou obsahovat stanoviska komisí nebo odborů MMJN, jichž se opatření týká.  

4.8 Předkladatelé materiálů pro jednání RM v průběhu příprav konzultují jejich obsah s 
primátorem, příslušným náměstkem primátora nebo tajemníkem MMJN podle obsahu 
materiálu  

4.9 Materiály pro řádné jednání RM se nahrávají do aplikace nejpozději 7 dní před 
jednáním RM.  

4.10 Materiály pro mimořádná jednání RM jsou distribuovány elektronickou cestou (e-mail, 
nosič dat) s nezbytným předstihem daným charakterem materiálu.  

4.11 U materiálů předkládaných ve zcela mimořádných případech až na jednání rady města 
musí být k dispozici zpracovatel a předkladatel, kteří podrobně materiál i důvody jeho 
nestandardního předložení vysvětlí.  

4.12 Materiál pro RM obsahuje vždy tyto údaje: datum projednávání, název projednávaného 
bodu, údaje o zpracovateli a předkladateli, kontaktní osoba; údaje o předchozím 
projednání zprávy (např. v komisích, poradě vedení MMJN); návrh usnesení; důvodová 
zpráva (případně její přílohy).  



4.13 Jednotnou grafickou úpravu úvodní strany materiálu zajišťuje aplikace, v které jsou 
materiály pro jednání RM pořizovány, případně další pokyny kanceláře tajemníka.  

4.14 Zpracovatel materiálu a návrhu usnesení pro RM odpovídá za jejich soulad s obecně 
závaznými právními předpisy.  

4.15 Materiály bezprostředně se týkající místních částí statutárního města Jablonec nad 
Nisou (rozhodovaná záležitost má přímý dopad na dané území, nikoliv jen dopad 
obecný na celé území města), kde jsou zřízeny osadní výbory (materiály jsou 
označeny na úvodní straně písemného materiálu) jsou zasílány kanceláří tajemníka 
zpravidla 7 dní před jednáním  příp. ve lhůtě kratší dle data konání schůze RM a dle 
data předložení materiálu předkladatelem, předsedovi konkrétního osadního výboru na 
určený e-mail.  

 

článek 5 

Průběh schůze rady 

  

5.1 Jednání RM jsou neveřejná.  

5.2 Vedle členů RM je na jednání přítomen s hlasem poradním tajemník MMJN; dále jsou 
přítomni další pracovníci magistrátu města – zapisovatelka, zpracovatelé 
předkládaných návrhů či pracovníci, jejichž odbornost je nutná k projednání věci, 
případně další pracovníci nutní k zajištění jednání.  

5.3 Schůze RM zahajuje a řídí primátor města, v jeho nepřítomnosti jím pověřený 
náměstek primátora nebo člen RM (dále jen „předsedající“).  

5.4 Schůze RM může být zahájena, jestliže uplynula doba stanovená k jejímu zahájení, tj. 
doba uvedená na pozvánce a je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů RM. 

5.5 Jednání RM se zahajuje schválením programu jednání RM; členové RM mohou 
navrhnout doplnění programu o projednání důležitých, naléhavých záležitostí nebo 
informací. O zařazení dodatečně nahlášeného bodu programu RM rozhoduje 
hlasováním.  

5.6 K jednotlivým bodům programu uděluje předsedající nejprve slovo předkladateli, který 
se zpravidla omezí na nutné doplňující informace k předkládané zprávě. Členové RM 
mají rovné právo vznášet dotazy a věcné připomínky, projevovat své názory na 
správnost rozborů a řešení, žádat doplnění a vysvětlení a předkládat doplňující nebo 
pozměňující návrhy. Návrhy členů RM na řešení projednávaných problémů musí být 
věcně kolektivně posouzeny. V diskusi k projednávaným materiálům uděluje 
předsedající slovo členům RM v pořadí, jak se o ně přihlásili.  

5.7 Po skončení diskuse shrne předsedající obsah diskuse k předloženému materiálu a 
výsledek jednání RM formuluje v závěrečném návrhu usnesení předloženém 
předkladatelem v písemném materiálu, případně uplatněném v diskusi některým z 
členů RM.  

5.8 O návrhu usnesení RM dává předsedající hlasovat. Hlasuje se aklamací zdvižením 
ruky. Hlasování po jménech se neeviduje, člen RM má ale právo na zaprotokolování 
svého odchylného stanoviska, jestliže o to při jednání RM požádá. Každý člen RM má 
právo navrhnout, aby se o určitém usnesení hlasovalo tajně; o způsobu hlasování 
rozhoduje RM hlasováním. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční 
většina všech členů RM.  

5.9 Jestliže je návrh usnesení předložený ve variantách, hlasuje RM nejprve o návrhu 
usnesení, který je v materiálu uveden jako první. Schválením takového návrhu se 
považují ostatní návrhy za nepřijaté a dále se o nich nehlasuje.  



5.10 Jestliže je při jednání předložen k navrženému usnesení dodatek/y/, dá předsedající 
hlasovat nejprve o původním návrhu a následně postupně o jednotlivých dodatcích v 
pořadí v jakém byly dodatky navrženy.  

5.11 Jestliže je při jednání předložen k navrženému usnesení protinávrh/y/, dá předsedající 
hlasovat nejprve o tomto protinávrhu a to v pořadí, ve kterém byly protinávrhy 
předloženy. Pokud byl protinávrh přijat, o původním návrhu se již nehlasuje.  

5.12 Nepřijme-li rada navržené usnesení anebo žádnou z navržených variant, bod se 
stahuje z jednání schůze RM, pokud RM (hlasováním nebo diskuzí) nezaujme 
k materiálu konkrétní stanovisko (např. co doplnit či přepracovat). 

5.13 Pokud RM rozhoduje ve správním řízení, vyhotovuje se o rozhodování tzv. hlasovací 
protokol (viz zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení), který se ukládá do zalepené 
obálky jako příloha zápisu.  

5.14 V diskusi ke konkrétnímu bodu programu jednání rady týkajícího se místní části, kde je 
zřízen osadní výbor, je rada informována o stanovisku osadního výboru, pokud 
takové stanovisko bylo před jednáním doručeno kanceláři tajemníka MMJN.  

5.15 Členové RM se mohou v případě onemocnění, karantény, pracovního pobytu v 
zahraničí či v případě jiného závažného důvodu, pro který se nemohou účastnit schůze 
RM prezenčně, účastnit distančně, a to formou videokonference (on-line). Účast na 
schůzi stvrzují členové RM přihlášením se do videokonferenční aplikace tak, aby bylo 
možné jejich ztotožnění prostřednictvím zvuku i obrazu. Potvrzení jejich účasti 
zaznamená zaměstnanec MMJN do prezenční listiny. Do rozpravy se členové RM hlásí 
prostřednictvím aplikace. Předsedající dává slovo řečníkům v pořadí, v jakém se 
přihlásili do rozpravy, přičemž pořadí určuje aplikace. Složitější pozměňující, resp. 
doplňující návrhy zasílá člen RM elektronicky na e-mail zapisovatelky; ostatní mohou 
sdělit ústně. Distanční hlasování o předložených návrzích se uskutečňuje ústním 
sdělením „pro“, „proti“, nebo „zdržel se“, a to na výzvu předsedajícího, který člena RM 
vyzve jeho jménem a příjmením (či pouze příjmením). Na sčítání hlasů a zjišťování 
výsledků hlasování členů RM účastnících se jednání distančně dohlíží předsedající a 
určení zaměstnanci MMJN sdělené hlasování zaznamenají do zápisu. 

5.16 Pokud je předkladatelem navrhována jakákoliv změna (jmenování, odvolání, volba či 
odvolání) v personálním obsazení orgánu města, poradního a iniciačního orgánu, 
orgánu zakládaného či zřizovaného subjektu, je předkladatel povinen v důvodové 
zprávě vždy předložit kontaktní údaje osoby, které se změny týkají. Po schválení 
usnesení kancelář primátora informuje dotčené osoby o jejich volbě, jmenování či 
odvolání. 

 

 

článek 6 

Zápis a usnesení rady 

 

6.1 RM přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. Není 
vyloučeno, aby k jednomu materiálu bylo přijato několik usnesení. Dbá přitom, aby 
nebyla přijímána nová usnesení, jestliže dané úkoly jsou dostatečně zajištěny dřívějším 
usnesením RM nebo jestliže zabezpečení úkolů či řešení dané problematiky je v 
působnosti a možnostech předkladatele.  

6.2 Primátor může pozastavit výkon usnesení RM v otázkách samostatné působnosti 
města, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu 
zasedání ZM.  



6.3 Z jednání RM se pro účely zápisu pořizuje zvukový záznam, který je archivován pouze 
do dalšího zasedání RM pro potřebu vyřízení případných námitek k zápisu. Zvukový 
záznam se nezveřejňuje.  

6.4 Zápis o jednání RM vyhotovuje pracovnice kanceláře tajemníka a to do 7 dnů po 
jednání RM. Zápis obsahuje údaje o době a místě konání schůze, předsedajícím a 
zapisovateli schůze, možné připomínky k obsahu předešlého zápisu, obsah jednání k 
jednotlivým bodům, včetně záznamů o diskusi, zalepenou obálku s hlasovacím 
protokolem v případě rozhodování ve správním řízení. Zápis z jednání RM podepisují 
primátor a náměstek primátora. Nedílnou součástí zápisu je usnesení.  

6.5 Originál zápisu o jednání RM je uložen u příslušné pracovnice kanceláře tajemníka 
MMJN k nahlédnutí zastupitelům; v elektronické formě je zápis z jednání RM 
k dispozici v aplikaci všem členům zastupitelstva města. Zápis z jednání RM vč. 
přijatých usnesení je po anonymizaci osobních údajů zveřejňován také na webu města.  

6.6 Písemné usnesení z jednání RM vyhotovuje pracovnice kanceláře tajemníka MMJN do 
5 dnů po schůzi RM. Usnesení RM podepisuje primátor spolu s jedním náměstkem 
primátora.  

6.7 Usnesení RM je k dispozici v aplikaci. 

6.8 Oficiální výpis z usnesení RM vyhotovuje na žádost kancelář tajemníka, výpis za 
správnost podepisuje tajemník MMJN. 

6.9 Sledování plnění úkolů vzešlých z usnesení RM je možné v aplikaci. Průběžně plnění 
úkolů kontroluje primátor, náměstkové primátora a tajemník MMJN, kteří mají 
odpovědnost za úsek, do něhož usnesení spadá. Průběžně plnění úkolů si kontrolují 
také vedoucí odborů, do jejichž pracovní náplně spadá usnesení svým obsahem nebo 
jimž usnesení ukládá úkoly. Tajemníkem MMJN je RM předkládána písemná informace 
o plnění usnesení RM.  

 

článek 7 

Komise RM 

 

7.1 Komise jsou poradním orgánem RM a jsou zřizovány vždy pro dané volební období a 
jejich funkční období končí dnem zvolení nového složení rady města na následující 
funkční období. 

7.2 Změny v obsazení komisí předkládá na návrh komise nebo zastupitelského klubu 
primátor města a materiál je připravován kanceláří primátora. Návrh na nově 
jmenovaného člena musí vždy obsahovat kontaktní údaje osoby, která má být 
jmenována. 

7.3 Podnět komise formulovaný jako usnesení je příslušným tajemníkem komise 
předkládán do RM. V předloženém materiálu je uveden podnět komise a případná 
stanoviska či vyjádření dotčených např. konkrétního odboru MMJN apod. Pokud 
komise neurčí, kdo se má k danému podnětu vyjádřit, určí tak vedoucí odboru, kam 
funkčně daná komise patří. 

7.4 Materiál do RM předkládá předseda komise, který ale nemusí být osobně přítomen při 
projednávání, pokud si jej RM nevyžádá. 

7.5  Komise mohou svoji iniciativní úlohu naplňovat také formou uplatnění návrhu na 
zařazení bodu programu RM.  

 

 

 

 



 

článek 8 

Jednání rady města ve věcech obce jako jediného společníka či akcionáře 
obchodní společnosti 

 

8.1 Pro jednání RM ve věcech obce jako jediného společníka či akcionáře obchodní 
společnosti platí znění tohoto jednacího řádu, pokud není v tomto § stanoveno jinak.  

8.2 RM rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti o věcech, které ji ukládá zákon 
případně stanovy společnosti nebo společenská smlouva.  

8.3 Za organizace stojící mimo magistrát města zapisují do aplikace body a materiály 
především sekretariáty náměstků, do jejichž gesce daná organizace náleží příp. 
pracovnice kanceláře tajemníka, a to dle návrhů zaslaných organizacemi. 

 
 

článek 9 

Závěrečná ustanovení 

 

9.1 Člen RM může při schůzi kdykoliv vznést námitky nebo upozornění na porušení 
jednacího řádu. Předsedající je povinen při oprávněné námitce zjednat ihned nápravu, 
nesouhlasí-li člen RM se závěrem předsedajícího, rozhodne RM hlasováním.  

9.2 Předsedající schůze RM, může se souhlasem RM jednání přerušit nebo odložit. 
Současně určí dobu, kdy se RM sejde na mimořádné schůzi.  

9.3 Předsedající prohlašuje schůzi RM za ukončenou:  

• byl-li vyčerpán program RM, 

• pokud klesl počet přítomných pod 50% ze všech členů RM,  

• pokud nastal jiný závažný důvod k ukončení schůze.  

V případě druhé a třetí odrážky současně předsedající určí termín mimořádné schůze 
RM  

9.4 Jednací řád v tomto znění schválila RM dne 14. 11. 2022; schválením tohoto jednacího 
řádu se současně zrušuje dosavadní jednací řád z 8. 6 .2017.  

 
 
 
 
 

Ing. Miloš Vele  
primátor města 

 

 


