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Úplné znění  

 

Jednacího řádu Rady města České Budějovice 

 

schváleného usnesením rady města č. 1211/2009 ve znění vyplývajícím ze změn  

provedených usnesením rady města č. 461/2011 ze dne 23. 3. 2011 

 

     Jednací řád Rady města České Budějovice (dále jen „jednací řád“) je vydáván v souladu 

s ustanovením § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s tím, že  

- upravuje organizačně technické zajištění přípravy a jednání Rady města České 

Budějovice (dále jen „rady“), 

- stanovuje podmínky pro rozhodování, přijímání usnesení a hlasování rady, 

- stanovuje způsob kontroly plnění usnesení rady. 

 

 

§ 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Rada  je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu 

samostatné působnosti odpovídá rada Zastupitelstvu města České Budějovice (dále jen 

„zastupitelstvo města“) a podává mu na každém řádném zasedání zprávu o své činnosti. 

Rada vykonává svou působnost a plní své funkce v rozsahu stanoveném zákonem,  

zejména ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

2. Radě přísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon. Na 

základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může rada vydávat právní předpisy ve 

věcech patřících do přenesené působnosti. Tyto právní předpisy se nazývají nařízení 

obce. 

3. Rada rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti, pokud 

nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo. 

 

 

§ 2 

Schůze rady a její příprava 

 

1. Schůzi rady svolává primátor, v jeho nepřítomnosti první náměstek primátora, případně 

pověřený člen rady. 

2. Schůze rady se konají v termínech stanovených radou zpravidla na jedno kalendářní 

pololetí. Podle potřeby může primátor nebo první náměstek primátora svolat schůzi 

mimo schválené termíny. 

3. Schůze rady jsou neveřejné. 

4. Pozvánku na schůzi rady včetně programu schůze rady a podkladových materiálů 

k jednání doručuje členům rady odbor kancelář primátora pět dnů před konáním schůze 

rady. Ze závažných důvodů může být tato lhůta přiměřeně zkrácena s tím, že 

v mimořádných situacích může být jednání rady svoláno telefonicky, či jiným obdobným 

způsobem. 

5. Usnese-li se na tom rada, jsou podkladové materiály k jednání rady zpřístupňovány 

rovněž zastupitelům města, a to způsobem a ve lhůtách stanovených radou města; 

povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny (např. právo 

zastupitele na nahlédnutí do zápisu z jednání rady, právo zastupitele vznášet dotazy, 

připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy aj.). 

6. Uzná-li to za potřebné, může rada konat výjezdní zasedání. 

7. Materiály pro schůzi rady, které nejsou úplné, které jsou nedostatečně nebo nekvalitně 

připraveny, nemohou být na pořad schůze rady zařazeny a musí být vráceny k doplnění, 

opravě nebo úpravě. 
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Právo požádat o dodatečné zařazení materiálu na program schůze rady mají pouze 

členové rady.  

8. Program schůze rady zpracovává - připravuje odbor kancelář primátora na základě: 

- usnesení ze zasedání zastupitelstva města, 

- usnesení státních orgánů, 

- připravených návrhů členů rady, předsedů komisí rady, vedoucích odborů magistrátu 

města, případně ředitelů příspěvkových organizací a zástupců právnických osob  

založených městem České Budějovice, 

- kontrolních zpráv ve věcech, které si rada vyhradila ke kontrole, 

- iniciativních návrhů svých komisí a členů zastupitelstva města. 

9. Program schůze rady obsahuje: 

a) schválení programu schůze rady včetně navržených změn a doplnění programu 

schůze rady, 

b) kontrolu plnění usnesení rady (vybraných úkolů), 

c) projednání a schválení zápisu z minulé schůze rady, 

d) návrhy na změny a úpravy usnesení rady, 

e) projednání plánovaných materiálů, 

f) informace primátora města a náměstků primátora města, 

g) ostatní návrhy, sdělení a informace. 

10. Materiály pro jednání rady předkládají členové rady, tajemník magistrátu, vedoucí 

odborů magistrátu, předsedové komisí rady, předsedové výborů zastupitelstva,  ředitelé 

příspěvkových organizací a zástupci právnický osob  založených městem České 

Budějovice nejpozději do 5 dnů před termínem schůze rady. 

11. Po termínu uvedeném v odst. 9 mohou být materiály předloženy po předchozím souhlasu 

primátora. 

12. Postup přípravy materiálů pro jednání rady – zejména pokud jde o plánovaný obsah, 

konkrétnost, účastnost a stručnost vyhotovení – sleduje odbor kancelář primátora. Přitom 

vychází z pokynů rady a tajemníka magistrátu. 

13. Za úplnost, přesnost a kvalitu materiálů předkládaných schůzi rady odpovídají jejich 

předkladatelé. Písemné materiály předkládané schůzi rady se připravují podle těchto 

zásad: 

- musí být stručné, úplné a musí vyjadřovat věcnou analýzu problematiky a obsahovat 

efektivní návrhy na řešení, 

- musí obsahovat ekonomický rozbor, nezbytné číselné údaje, jakož i eventuální dopad 

na plán a rozpočet města, 

- materiály zásadního charakteru se musí opírat o odborné posouzení projednávaných 

záležitostí, tj. o odborné studie, posudky a stanoviska odborných institucí, 

- musí navazovat na předchozí usnesení zastupitelstva města nebo rady k řešené  

problematice, zhodnotit jeho plnění a vyjádřit, která z nich se nově navrhovanými 

opatřeními doplňují nebo ruší, 

- k důležitým materiálům se připojují stanoviska komisí rady nebo odborů magistrátu, 

jichž se opatření týká, 

- jestliže se problematika týká několika odvětví, podílejí se na přípravě materiálů 

všechny dotčené odbory magistrátu (komise rady) pod vedením příslušného náměstka 

primátora, tajemníka magistrátu nebo pověřeného vedoucího odboru magistrátu, 

- ve věcech, kde je to účelné nebo to vyplývá z povahy věci, příp. dojde-li u více 

zpracovatelů k rozdílným názorům – závěrům, rozhodne primátor města popř. 

pověřený náměstek primátora (tajemník magistrátu), zda a jak bude materiál 

zpracován anebo bude  navrženo alternativní řešení, 

- jsou-li součástí předkládaného materiálu mapy, trojrozměrné věci (makety, modely) 

nebo větší grafická znázornění, příp. další podklady, musí být k dispozici členům 

rady před schůzí rady i během ní alespoň v jednom vyhotovení. 
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- jsou-li součástí materiálu předkládaného radě návrhy smluv, kde jednou ze smluvních 

stran je statutární město České Budějovice, součástí takového materiálu musí být 

stanovisko právního oddělení odboru kancelář primátora. 

14. Zpracovatelé materiálu pro jednání rady v průběhu přípravy i v závěrečné fázi projednají 

obsah předkládaného materiálu s příslušným náměstkem primátora. Po projednání 

materiálu zpracovatel zajistí předložení materiálů pro radu. 

Předložené materiály, které nesplňují požadované náležitosti a předpoklady (§ 2, odst. 6 

Jednacího řádu rady), vrací odbor kancelář primátora k doplnění nebo přepracování. 

Trvá-li navrhovatel nadále na jeho zařazení v nepřepracovaném (nedoplněném) 

provedení, předloží odbor kancelář primátora rozpor k rozhodnutí primátorovi města. 

15. Rada může k projednání úkolů, na jejichž zabezpečování se podílejí i jiné orgány, konat 

společné schůze s těmito orgány. O svolání takové (společné) schůze rozhoduje primátor 

města po dohodě se zástupci příslušného orgánu.  

O přípravě, jednání a usnášení schůze rady, konané společně s jiným orgánem, platí 

(pokud jde o přípravu, řízení, vlastní jednání a přijímání usnesení) ustanovení tohoto 

jednacího řádu rady. 

16. Podle povahy projednávané věci rozhodne primátor města (na návrh náměstků primátora, 

tajemníka magistrátu nebo vedoucích odborů magistrátu), ke kterým bodům programu 

budou do rady přizváni zástupci orgánů či organizací, ředitelé příspěvkových organizací 

a zástupci právnický osob  založených městem České Budějovice případně další osoby.  

 

 

§ 3 

Jednání rady  

 

1. Schůzi rady řídí primátor města, v  jeho nepřítomnosti první náměstek primátora, 

případně pověřený člen rady.  

2. Rada je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 

členů. 

3. Po zahájení schůze rady předsedající schůze zjistí počet přítomných a navrhne radě  

schválení programu schůze rady včetně dodatečných návrhů členů rady na doplnění 

programu schůze rady o projednání naléhavých záležitostí nebo informací. O zařazení 

bodu, ke kterému nebylo přijato usnesení na předchozích jednáních rady, se rozhoduje 

v samostatném hlasování. Předsedající určí, kdo  spolu s ním podepíše zápis.  

4. Členové rady se na schůzi rady připravují především důkladným studiem předkládaných 

materiálů, ale i tím, že si k tomu účelu zjišťují a ověřují fakta a skutečnosti, které 

s obsahem předkládaných materiálů souvisejí. 

Členové rady jsou oprávněni požadovat od vedoucích zaměstnanců magistrátu a ředitelů 

příspěvkových organizací a zástupců právnický osob  založených městem České 

Budějovice další  podklady a vysvětlení k  projednávaným materiálům. 

5. Schůze rady jsou neveřejné. Schůze rady se pravidelně zúčastňuje tajemník magistrátu 

s hlasem poradním. Na schůzi rady je pravidelně zván tiskový mluvčí magistrátu. 

K jednotlivým projednávaným bodům programu schůze rady jsou přizváni předkladatelé 

materiálů, zpravidla vedoucí odborů magistrátu. Rada  může k jednotlivým bodům svého 

jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby. 

6. Předsedající schůze rady uděluje k jednotlivým bodům programu, je-li to podle povahy 

věci nutné, slovo předkladateli materiálu, po té členům rady a ostatním účastníkům 

schůze rady. V úvodním slově se předkladatel omezí pouze na nutné doplňující 

informace. V závažných případech může předsedající schůze rady uložit předkladateli 

materiálu, aby své stanovisko, zejména pokud se v něm navrhuje změna nebo doplnění 

návrhu usnesení rady, předložil písemně. Členové rady mají právo vznášet dotazy a 

věcné připomínky, žádat doplnění a vysvětlení, předkládat pozměňující a doplňující 

návrhy. Jejich návrhy musí vždy rada posoudit. 
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7. Po skončení diskuse k jednotlivým bodům programu schůze rady udělí předsedající 

schůze rady (vyžaduje-li to obsah diskuse) slovo předkladateli. Předsedající schůze rady 

shrne závěr diskuse ke každému bodu programu schůze rady a výsledek formuluje 

v závěrečném návrhu na usnesení. Ve složitých případech může předsedající schůze rady 

pověřit některé členy rady, aby návrh na usnesení upřesnili podle závěrů jednání rady. 

 

8. Rada může sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům programu. Tento způsob lze 

použít pouze za předpokladu, že nebude vznesena žádná námitka. 

 

 

§ 4 

Výkon působnosti jediného společníka (akcionáře) obchodní společnosti 

 

1. Rada vykonává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,      

o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn a z ustanovení § 132 a § 190 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění, 

působnost valné hromady obchodní společnosti, ve které je město jediným společníkem 

(akcionářem). 

2. Usnesení rady v působnosti valné hromady je rozhodnutím jediného společníka 

(akcionáře) obchodní společnosti. Rozhodnutí jediného společníka (akcionáře) musí mít 

písemnou formu a musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě v případě akciové 

společnosti, resp. obdobným orgánům v případě jiných typů obchodních společností. 

3. Usnesení rady v působnosti valné hromady se uvozuje větou „rada města při výkonu 

působnosti valné hromady“ s uvedením názvu a IČ obchodní společnosti. 

4. Rozhodnutí jediného společníka (akcionáře) musí mít formu notářského zápisu v těch 

případech, ve kterých to stanoví zákon. 

5. Rada města je oprávněna vyžadovat účast statutárního orgánu (resp. jeho členů)               

a kontrolního orgánu (resp. jeho členů) společnosti. Tajemník magistrátu města 

zabezpečí ochranu obchodního tajemství při jednání valné hromady u zúčastněných osob, 

u kterých tato povinnost nevyplývá přímo z právního předpisu. 

6. Materiály k jednání rady v působnosti valné hromady zpracovává zpravidla společnost 

(její orgán). Předkladatelem je člen rady, do jehož působnosti daná problematika náleží. 

Materiály k jednání rady v působnosti valné hromady jsou distribuovány s respektováním 

zásad ochrany obchodního tajemství. Zpracovatel podkladových materiálů předloží 

předkladateli: 

a) návrh programu jednání, 

b) písemný materiál obsahující návrh rozhodnutí (usnesení), důvodovou zprávu                

a písemné dokumenty vztahující se k navrženému programu, 

c) jména zvaných členů orgánů obchodní společnosti, kteří mají v souladu s platnými 

právními předpisy, stanovami a zakladatelskou listinou právo zúčastnit se jednání 

valné hromady, 

d) jména dalších pozvaných osob, 

e) jméno pozvaného notáře a adresu jeho notářské kanceláře, pokud je zákonem 

stanoveno pořídit o rozhodnutí valné hromady notářský zápis. 

 

 

§ 5 

Usnesení rady a hlasování 

 

1. Usnesení rady zpravidla obsahuje: 

- schvalovací, zcela výjimečně i zjišťující část, 

- ukládací část, v níž se určuje: jaké úkoly, komu a případně v jakém termínu splnění se 

ukládají. 
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2. Primátor města může pozastavit výkon usnesení rady, má-li za to, že přijaté usnesení je 

nesprávné. Věc pak, v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 věta druhá zákona  

č. 128/2000 Sb., předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města. 

3. Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. Dbá 

přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jestliže dané úkoly jsou dostatečně zajištěny 

dřívějším usnesením rady. 

4. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla aklamací – zdvižením 

ruky. Z výsledku hlasování musí být zřejmé,  kolik členů rady je pro přijetí návrhu, kolik 

je proti a kolik se hlasování zdrželo. 

Pokud některý z členů rady města navrhne, aby rada hlasovala o jednotlivých částech 

usnesení odděleně, je tento návrh respektován. 

Člen rady má právo na zaprotokolování svého odlišného stanoviska k projednávanému 

návrhu, jestliže o to požádá. 

5. Je-li návrh usnesení předložen ve variantách, případně jsou předloženy protinávrhy nebo 

pozměňující návrhy, hlasuje se takto: 

- v případě, že je radě předložen návrh na usnesení ve dvou nebo více variantách, 

hlasuje rada o variantě doporučené předkladatelem ke schválení. Schválením jedné 

z předkládaných variant se ostatní předkládané varianty považují za nepřijaté. 

- jestliže byly předloženy protinávrhy nebo  pozměňující doplnění, které nejsou do 

návrhu usnesení zahrnuty, dá předsedající schůze rady hlasovat nejprve o těchto 

změnách a následně o ostatních částech návrhu. 

- nepřijme-li rada navržené usnesení, anebo žádnou z navržených variant, může 

předsedající schůze rady ustanovit pracovní skupinu, která vypracuje nový návrh 

usnesení. 

Jestliže se při jednání rady projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatné 

přepracování předložené zprávy a návrhu usnesení, rozhodne rada o jeho odložení a 

zároveň stanoví termín jeho příštího projednání. 

6. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady.  

7. Rada může na návrh předsedajícího sloučit hlasování ke dvěma nebo více bodům 

programu. Tento způsob lze použít pouze za předpokladu, že nebude vznesena žádná 

námitka. 

 

 

§ 6 

Realizace usnesení rady a kontrola plnění usnesení rady  

 

1. Za celkové zabezpečení příslušného usnesení rady odpovídají vždy nositelé jednotlivých 

úkolů. 

2. Kontrolu plnění usnesení přijatých  radou provádí průběžně kontrolní výbor 

zastupitelstva, primátor, uvolnění členové rady a tajemník. 

3. Odbor kancelář primátora vede a sleduje evidenci usnesení rady - vybraných úkolů - a 

jejich plnění. Osoby, odpovědné za splnění úkolů uvedených v usnesení, podávají na 

schůzi rady informaci o jejich splnění příp. plnění.  

 

 

§ 7 

Projednávání a řešení návrhů, připomínek a podnětů občanů 

 

Občany podané návrhy, připomínky a podněty spadající do působnosti rady, určené (resp. 

adresované) radě musí být projednány na schůzi rady bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů od 

jejich podání. Předložení těchto návrhů, připomínek a podnětů včetně vyjádření příslušného 

odboru, jehož věcné příslušnosti se návrh týká, k projednání radou zajišťuje odbor kancelář 

primátora.  
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§ 8 

Zápis ze schůze rady 

 

1. Ze schůze rady se pořizuje písemný zápis. V zápisu se uvede zejména: 

- jméno předsedajícího, 

- počet přítomných a omluvených členů rady, 

- schválený program schůze rady, 

- průběh a výsledky hlasování o jednotlivých usneseních rady, 

- přijatá usnesení, 

- kontrola plnění usnesení rady, 

- projednání a schválení zápisu z minulé schůze rady, 

- případné návrhy na změnu či úpravu usnesení rady, 

- datum pořízení zápisu, 

- součástí zápisu je prezenční listina, 

- samostatnou přílohou zápisu jsou podkladové materiály, příp. další předané tiskoviny 

či elektronické soubory. 

2. Zápis ze schůze vyhotovuje odbor kancelář primátora nejpozději do sedmi dnů po 

skončení schůze rady a je uložen v odboru kancelář primátora k nahlédnutí členům 

zastupitelstva.  

Jedno vyhotovení zápisu (originál) společně se všemi písemnými podkladovými 

materiály archivuje odbor kancelář primátora.  

Zápis ze schůze rady podepisuje primátor města a jeden člen rady.  

V případě nepřítomnosti primátora města podepisuje zápis ze schůze rady příslušný 

náměstek primátora města, který schůzi rady řídil, nebo člen rady  pověřený radou 

řízením schůze rady, spolu s dalším členem rady. O námitkách člena rady proti zápisu 

rozhodne nejbližší schůze rady. 

3. Zápis ze schůze rady rozesílá odbor kancelář primátora a vždy jej obdrží: 

- členové rady, 

- tajemník magistrátu města, 

- předsedové komisí rady a výborů zastupitelstva města, 

- ředitelé příspěvkových organizací a zástupci právnický osob  založených městem 

České Budějovice, 

- určení představitelé politických stran a hnutí, kteří jsou zastoupeni v zastupitelstvu 

města, 

- zápis ze schůze rady se zašle krajskému úřadu, jestliže o to ředitel krajského úřadu 

požádá. Jestliže o to Ministerstvo vnitra ČR požádá, zašle se též Ministerstvu vnitra. 

4. Zápis ze schůze rady  se zveřejňuje na webových stránkách města, a to v upravené verzi 

u těch částí, kde zveřejnění brání právní předpisy upravující nakládání s osobními údaji a 

utajovanými skutečnostmi. 

5. Na základě žádosti vyhotovuje odbor kancelář primátora výpisy z usnesení rady, které 

podepisuje primátor. 

6. Tiskové opravy usnesení: 

a) tiskovou opravu usnesení rady týkající se zřejmých přepisů a neměnící obsah 

usnesení provede odbor kancelář primátora na žádost předkladatele, příp. 

zpracovatele tak, že se obsah tiskové opravy zapracuje přímo do textu usnesení, 

b) tisková oprava se uvede v zápisu ze schůze rady, 

c) tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění přijaté usnesení. 

Takovou změnu usnesení je oprávněna provést pouze rada na návrh předkladatele. 

7. Z jednání rady se pořizuje zvukový záznam, který slouží výhradně pro potřeby rady a 

odboru kancelář primátora s tím, že 

- odboru kancelář primátora slouží pořízený zvukový záznam z jednání rady  výlučně 

pouze pro potřeby přesného vyhotovení (sepsání zápisu z jednání rady tak, jak je 

uvedeno shora v § 8 odst. 1 jednacího řádu rady), 



 8 

- rada může použít zvukový záznam z jednání rady pouze pro potřeby kontroly úplnosti 

a přesnosti zápisu z jednání rady. 

Zvukový záznam z jednání rady je pouze k tomuto účelu uložen v odboru kancelář 

primátora nejdéle do dvou dnů po skončení následující schůze rady. Po uplynutí této doby 

se celý zvukový záznam z jednání rady ze záznamového nosiče smaže; za splnění tohoto 

opatření odpovídá odbor kancelář primátora.  

 

§ 9 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento jednací řád rady byl schválen radou dne 2. 9. 2009 usnesením č. 1211/2009 s tím, že 

dnem schválení tohoto jednacího řádu nabyl jednací řád Rady města České Budějovice 

účinnosti. 

2. Tento jednací řád nahrazuje jednací řád schválený radou dne 22. června 2005 usnesením  

č. 656/2005.                                   

 

 

 

 

 

       Mgr. Juraj Thoma, v. r.   Ing. Ivana Popelová, v. r. 

                                  primátor              náměstkyně                                                                                                                          

 

 

 


