
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
Výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost ZHMP  

konaného dne 5. 2. 2019 od 16.00 hod. v místnosti č. 349 budovy Nové radnice Magistrátu hl. 
m. Prahy 

 
Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny 
 
Program: 
 

1) Úvodní slovo předsedy 
2) Pravidla pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy 
3) Soupis právních předpisů 
4) Zákonodárná iniciativa hl. m. Prahy 
5) Volba přísedících Městského soudu v Praze 
6) Změna jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Prahy 
7) Různé 

 
Jednání zahájil v 16.00 hod. předseda výboru Jiří Dohnal. Konstatoval, že podle prezenční 
listiny je přítomných 9 z celkového počtu 11 členů výboru a že výbor je usnášeníschopný. 
Přivítal členy výboru a hosty. Upozornil, že není vyloučeno, že v dohledné době odstoupí 
z funkce předsedy výboru. Poté otevřel debatu k návrhu programu. 
 
Přítomný zástupce Městského soudu v Praze požádal, aby jako první bod programu byla 
projednána volba přísedících MS v Praze. 
 
Patrik Nacher navrhl, aby jako druhý bod programu byla projednána změna jednacího řádu 
ZHMP a bod Pravidla pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy 
byl zařazen až na konec pořadu jednání před bod různé. Dále P. Nacher navrhl, aby bod 
zákonodárná iniciativa hl. m. Prahy byl zařazen jako třetí bod programu za bodem změna 
jednacího řádu ZHMP. 
 
Ivo Slávka požádal, aby při každém hlasování bylo zaznamenáno v zápisu, jak hlasoval. 
 
Předseda výboru J. Dohnal určil Martina Plíška ověřovatelem zápisu z této schůze. 
 
Po další debatě k návrhu programu, ve které nebyly podány další návrhy na změnu či doplnění 
programu, dal předseda výboru hlasovat o tomto návrhu programu 

1) Volba přísedících Městského soudu v Praze 
2) Změna jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Prahy 
3) Zákonodárná iniciativa hl. m. Prahy 
4) Pravidla pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy 
5) Soupis právních předpisů 
6) Různé 

 
Hlasováno: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Návrh programu byl přijat, I. Slávka hlasoval 
pro. 
 
 
 
 



 
1. 
Volba přísedících Městského soudu v Praze 
 
Host z MS v Praze vysvětlil přítomným okolnosti činnosti a voleb přísedících MS v Praze. 
Bez hlasování učinil předseda výboru závěr, že na další schůzi výboru budou již projednány 
návrhy na zvolení konkrétních osob do funkce přísedícího. 
 
 
2. 
Změna jednacího řádu ZHMP 
 
Host radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová a tajemník výboru Tomáš Havel přednesli 
odůvodnění navrhované změny jednacího řádu. V rozsáhlé diskusi vystoupili postupně všichni 
přítomní členové výboru, tj. P. Nacher, Petr Novotný, Oldřich Kužílek, J. Dohnal, Hana 
Holubkovová, Tomáš Murňák, I. Slávka, Martin Tománek, M. Plíšek; mnozí z členů výboru 
vystoupili opakovaně. Opakovaně též vystoupili H. Kordová Marvanová a T. Havel a reagovali 
na náměty vzešlé z diskuse. 
V diskusi byly uplatněny tyto náměty: 

- návrh nerozšiřuje možnosti debaty o programu zasedání zastupitelstva, ale naopak tyto 
možnosti zužuje, 

- v diskusi o programu lze vystoupit, aniž by bylo nutné současně podat návrh na změnu 
programu, 

- o pozměňovacích a doplňovacích návrzích by se mělo hlasovat v pořadí, v jakém byly 
podány, 

- v jednacím řádu chybí organizačně-technické zabezpečení předkládání návrhů jinými 
orgány než radou, 

- omezit počet a dobu trvání přestávek v jednání zastupitelstva a upravit podmínky pro 
obligatorní vyhlášení přestávky 

- umožnit, aby interpelace občanů byly podávány elektronicky, 
- počet interpelací, které může podat jeden občan, může být omezen, 
- interpelace občanů by měly být zpřístupněny nezletilým, věkové omezení pro 

interpelace občanů by mělo být nahrazeno posouzením osobnostní zralosti 
v jednotlivých konkrétních případech, 

- jednací řád může občanům poskytnout více práv, než jim poskytuje zákon. 
 
Bez hlasování učinil předseda výboru závěry: 

- H. Kordová Marvanová s T. Havlem připraví úpravy návrhu novely jednacího řádu 
vyplývající z předchozí debaty, 

- upravenou verzi návrhu novely jednacího řádu pošlou do pátku 8.2.2019 členům 
výboru, 

- do pondělí 11. 2. 2019 mohou členové výboru posílat své připomínky k upravené verzi 
návrhu, 

- k vyhodnocení připomínek se koná schůzka všech členů výboru, kteří o to budou mít 
zájem, v pondělí 11. 2. 2019 v 11.00 hod. v kanceláři H. Kordové Marvanové v budově 
Nové radnice. 

 
 
 
 



3. 
Zákonodárná iniciativa hl. m. Prahy 
 
H. Kordová Marvanová v úvodním slově zdůraznila, že na požadavku na novelizaci 
živnostenského zákona ohledně požadavků na kvalifikaci turistických průvodců se usneslo 
zastupitelstvo hl. m. Prahy. 
Host – ředitelka odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP uvedla, že k návrhu 
novely živnostenského zákona byl podán v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 
pozměňovací návrh a že tento návrh lze do původní verze návrhu zapracovat. 
P. Nacher vysvětlil politické a věcné souvislosti podání pozměňovacího návrhu k zákonodárné 
iniciativě hl. m. Prahy a uvedl, že je třeba dohodnout znění novelizace živnostenského zákona 
s ministryní pro místní rozvoj. 
 
V 17.40 odešli ze schůze P. Novotný a P. Nacher. Předseda výboru J. Dohnal konstatoval, že 
zůstalo přítomných 7 z 11 členů výboru, že výbor je nadále usnášeníschopný, a ve schůzi 
pokračoval. 
 
H. Holubkovová  přednesla námět, aby otázky spojené s kvalifikací průvodců mohly řešit obce 
samy vydáním vlastních předpisů. 
I. Slávka uvedl, že v minulosti již byly průkazy turistických průvodců zavedeny. 
H. Kordová Marvanová uvedla, že nebude odmítat jakoukoli změnu v již předloženém návrhu 
hl. m. Prahy na změnu zákona, jestliže tato změna umožní, aby návrh zákona prošel 
v poslanecké sněmovně prvním čtením. 
 
Projednávání tohoto bodu bylo ukončeno bez dalších závěrů. 
 
 
4. a 5. 
Pravidla pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl.m. Prahy a soupis 
právních předpisů hl.m. Prahy 
 
Předseda výboru J. Dohnal projednání těchto bodů spojil. 
T. Havel uvedl, že oba podklady jsou členům výboru předány pouze pro informaci, není s nimi 
spojen žádný návrh. 
J. Dohnal uvedl, že pravidla i soupis jsou i na webové stránce hl.m. Prahy. 
T. Murňák upozornil, že některá ustanovení Statutu hl. m. Prahy odkazují na zrušené předpisy 
a zeptal se, jestli tuto věc mají řešit jednotlivé odvětvové odbory Magistrátu hl. m. Prahy nebo 
legislativní a právní odbor. 
T. Havel uvedl, že v případě potřeby novelizace Statutu hl. m. Prahy jsou odpovědné odvětvové 
odbory jako odborní gestoři. 
 
 
6. 
Různé 
 
M. Plíšek navrhl, aby si výbor určil termíny. 
Po diskusi učinil předseda výboru bez hlasování závěr, že až do června 2019 se výbor bude 
scházet vždy první úterý v měsíci v 16.00 hod. 
 



Ředitelka odboru živnostenského a občanskosprávního uvedla, že na nejbližší zasedání výboru 
5. 3. 2019 připraví první várku návrhu na volbu přísedících MS v Praze. 
 
Protože dále se již nikdo z přítomných nehlásil se žádným návrhem, námětem, připomínkou 
nebo otázkou, prohlásil předseda výboru program schůze za vyčerpaný a schůzi v 18.00 hod. 
ukončil. 
 
 
 

Jiří Dohnal, předseda výboru 
 
 
 
 

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D., tajemník výboru 
 
 
 
Ověřil: Mgr. Martin Plíšek, člen výboru 
 
 
 
Příloha: prezenční listina 


