
Dodatek č. 1  

k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části Praha 21 ze 

dne 21.12.2018 

 

Tímto dodatkem se doplňuje Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 21 ze dne 

21.12.2018 (dále jen „Jednací řád“), a to takto: 

I. 

Doplnění nové části X. upravující distanční účast na jednání Zastupitelstva městské části 

Praha 21 

 

Za ustanovení § 26 Jednacího řádu se doplňuje se nová část X. Jednacího řádu, která zní takto: 

„ČÁST X 

DISTANČNÍ ÚČAST NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

§ 26a 

(1) Člen Zastupitelstva se může v případě, že prokáže, že mu byla nařízena izolace nebo 

karanténa v souvislosti s onemocněním COVID-19, a při splnění podmínek dále 

stanovených v této části Jednacího řádu, účastnit jednání Zastupitelstva distančně, a to 

formou videokonference tak, aby byla jeho účast zajištěna prostřednictvím technických 

prostředků a systémů komunikace na dálku, které umožňují současný přenos zvuku, 

obrazu a dat v reálném čase a umožňují tak účast člena Zastupitelstva na zasedání 

Zastupitelstva bez jeho osobní přítomnosti (dále také jen „distanční účast“).  

(2) Distanční účast člena Zastupitelstva je přípustná pouze v případě, že se jednání 

Zastupitelstva osobně (prezenčně) účastní minimálně nadpoloviční většina všech členů 

Zastupitelstva. Při zahájení zasedání Zastupitelstva předsedající konstatuje počet fyzicky 

přítomných členů Zastupitelstva a počet distančně přítomných členů Zastupitelstva. 

(3) Distanční účast člena Zastupitelstva není možná při ustavujícím zasedání Zastupitelstva 

nebo u člena Zastupitelstva, který při první účasti na zasedání Zastupitelstva skládá slib. 

(4) Člen Zastupitelstva, který se hodlá jednání Zastupitelstva účastnit distančně, je povinen 

prokázat skutečnost, že mu byla nařízena izolace nebo karanténa v souvislosti s 

onemocněním COVID-19. Tuto skutečnost je povinen písemně doložit (např. lékařskou 

zprávou, sdělením hygienické stanice, ve výjimečných případech čestným prohlášením 

apod.) tajemníkovi Úřadu bezodkladně poté, co se o ní dozví, nejpozději však v den 

zasedání Zastupitelstva do 8:00 hodin, v opačném případě nelze jeho distanční účast 

z technických důvodů zpravidla připustit. 

(5) Na člena Zastupitelstva, účastnícího se zasedání Zastupitelstva distančně, se tento Jednací 

řád přiměřeně vztahuje tam, kde to povaha věci umožňuje.  

(6) Účast na zasedání stvrzuje člen Zastupitelstva, který se zasedání Zastupitelstva účastní 

distančně, přihlášením se do aplikace, přes kterou se uskutečňuje videokonference, a dále 

stvrzuje svou přítomnost na začátku jednání ústním prohlášením „Jméno Příjmení 

PŘÍTOMEN“ tak, aby bylo možné jeho ztotožnění prostřednictvím obrazu i zvuku. 



Potvrzení jeho účasti zaznamená pověřený zaměstnanec Úřadu do prezenční listiny, 

případně do hlasovací aplikace. 

(7) Do rozpravy se člen Zastupitelstva, který se zasedání Zastupitelstva účastní distančně, 

hlásí prostřednictvím zápisu požadavku (hlásím se, technická/faktická poznámka) do 

textové části (chatu) aplikace, přes kterou se uskutečňuje videokonference.  

(8) Řečník, který se zasedání Zastupitelstva účastní distančně a který není v okamžiku, kdy 

je mu uděleno slovo, přihlášen ve videokonferenční aplikaci, ztrácí pořadí.  

(9) Člen Zastupitelstva, který se zasedání Zastupitelstva účastní distančně, zasílá 

pozměňující, resp. doplňující návrhy elektronicky na e-mail: tajemnik@praha21.cz a 

následně je pověřený zaměstnanec Úřadu doručuje v písemné formě návrhovému výboru.  

(10) Člen Zastupitelstva, který se zasedání Zastupitelstva účastní distančně, hlasuje o 

předložených návrzích zvednutím zřetelně čitelné cedule s nápisem „PRO“, „PROTI“ 

nebo „ZDRŽUJI SE“, pověřený zaměstnanec Úřadu zaznamená způsob hlasování do 

hlasovací aplikace. 

(11) V případě, že se některý člen Zastupitelstva účastní zasedání Zastupitelstva distančně, je 

vyloučeno tajné hlasování. 

(12) Veškeré potřebné technické vybavení pro distanční účast (zařízení pro připojení do 

videokonferenční aplikace, internetové připojení apod.) je člen Zastupitelstva povinen 

zajistit si sám na své náklady. 

(13) Distanční účast osob uvedených v § 4 a § 5 odst. 1 tohoto Jednacího řádu může být 

zajištěna obdobným způsobem, jako u členů Zastupitelstva, tedy formou 

videokonference. Aktivní distanční účast občanů se nepřipouští. “ 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Ostatní ustanovení Jednacího řádu zůstávají beze změny. 

(2) Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 21 

č. ZMČ13/0170/21 ze dne 26.4.2021. 


