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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 

Pravidla pro jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části 

Tato pravidla vycházejí z příslušných ustanovení zákona o hlavním městě Praze a zákona 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. 

I. 

1. Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části (dále jen 
zastupitelstvo) svolává dosavadní starosta městské části (dále jen starosta), po uplynutí 
lhůty1 pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby 
se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost 
voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí 
soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo 
vyhověno. Starosta stanoví datum, místo konání a hodinu zahájení ustavujícího 
zasedání a program jednání. Zasedání zastupitelstva je veřejné.2 

2. Účast na zasedání zastupitelstva potvrdí členové před jeho zahájením podpisem 
do prezenční listiny. Členové zastupitelstva zaujímají v zasedací místnosti vyhrazená 
místa podle zasedacího pořádku. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní 
starosta městské části Praha 3 případně, nejstarší člen zastupitelstva do doby, než je 
zvolen starosta. 

3. K zahájení jednání zastupitelstva a k usnášení musí být přítomna nadpoloviční většina 
všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. K přípravě návrhů usnesení 
zastupitelstvo ustavuje pětičlenný výbor návrhový. 

                                        
1§ 60 odst. 1 zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
(1) Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu 32) 
každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní 
listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je  třeba podat nejpozději 10 dnů po 
vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí . 
2 § 87 zák.č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
(2) Na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti jeho členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na 
postavení a jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a na práva a povinnosti členů zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem 
stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanovení vztahující se na rozhodování zastupitelstva hlavního 
města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak. 
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II. 

1. Člen zastupitelstva skládá na prvním zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení 
zúčastní, slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest 
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města 
Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky„.3 

2. Slib skládá do rukou předsedajícího ustavujícího zasedání zastupitelstva. Pokud je 
předsedajícím ustavujícího zasedání zastupitelstva nejstarší člen zastupitelstva skládá 
slib jako poslední do rukou druhého nejstaršího člena zastupitelstva. Složení slibu 
stvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Odmítnutím slibu člena zastupitelstva 
nebo složením slibu s výhradou zaniká mandát. 

III. 

1. Zastupitelstvo volí starostu, zástupce starosty a radní z řad svých členů. Počet členů 
rady je 5 až 9.4  

2. Zastupitelstvo hlasováním stanoví počet členů rady a počet uvolněných členů 
zastupitelstva (starosta, zástupci starosty, případně další uvolněné členy Zastupitelstva 
městské části).  

3. K volbě starosty, zástupců starosty a dalších členů rady ustanoví zastupitelstvo výbor 
volební složený z členů zastupitelstva navržených jednotlivými volebními stranami 
a schválí podrobnosti volby – volební řád. Jakmile je zvolen starosta, převezme od 
předsedajícího řízení ustavujícího zasedání. Za předsednictví starosty se uskuteční 
volby ostatních členů rady.  

IV. 

1. Z průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta a dva 
určení ověřovatelé. Součástí zápisu jsou usnesení, která podepisuje starosta. Zápis 
vyhotoví pracovnice odboru občansko správního Úřadu městské části. 

2. Každý člen zastupitelstva má právo předkládat zastupitelstvu návrhy. Průběh jednání 
zastupitelstva řídí předsedající. Pro průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva se 
použijí přiměřeně procesní ustanovení stávajícího Jednacího řádu Zastupitelstva 
městské části. 

                                        
3 § 50odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
4 § 95 ods. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Prze 
(1) Počet členů rady městské části činí nejméně 5 a nejvýše 9 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva 
městské části. Rada městské části se nevolí v městských částech, kde zastupitelstvo městské části má méně než 15 členů. 
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Důvodová zpráva
Pravidla pro ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha 3 vycházejí 
z ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a ze zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze.
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