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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 95845-2/ODK-2020 

Praha 10. července 2020 
 
Záznam z jednání uskutečněného dne 09. 07. 2020 mezi MV ČR a obcí Janovice 
 
Místo a časový rozsah jednání: Janovice, 09. 07. 2020 (11.30 – 14.30 hod.) 
 
Iniciátor jednání: MV ČR po dohodě s obcí Janovice 
 
Přítomni za Ministerstvo vnitra ČR: Ing. Bc. Miroslav Veselý (vedoucí oddělení 
dozoru při odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR), Mgr. Rudolf Hásek 
(ministerský rada, ODK/1) 
 
Přítomni za obec Janovice: Ing. Svatopluk Běrský (starosta), p. Lukáš Plánička 
(člen rady obce) 
 
 Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (dále jen 
„Ministerstvo vnitra“) obdrželo občanský podnět na prošetření zákonnosti průběhu 
zasedání Zastupitelstva obce Janovice. Na základě tohoto podnětu bylo zahájeno 
kontrolní šetření, jehož výsledkem bylo mimo jiné zjištění některých právních vad 
„Jednacího řádu Zastupitelstva obce Janovice“. S ohledem na veškeré související 
okolnosti projednávané věci vyhodnotilo Ministerstvo vnitra stávající situaci jako plně 
způsobilou k poskytnutí tematicky zaměřené metodické pomoci obci, a to ve formě 
osobní schůzky zaměstnanců Ministerstva vnitra s představiteli obce přímo v budově 
Obecního úřadu Janovice. 
 
 Průběh jednání 
 

1) Po úvodním vzájemném představení všech přítomných Ing. Bc. Miroslav 
Veselý stručně shrnul související problematiku projednávané věci. Zdůraznil 
rozhodná kritéria pro posouzení obdrženého podnětu na prošetření zákonnosti 
postupu Zastupitelstva obce Janovice. 
 

2) Mgr. Rudolf Hásek seznámil představitele obce s konkrétní povahou 
veškerých právních vad shledaných Ministerstvem vnitra v projednávané věci. 
Na společném jednání všech zúčastněných pak byly diskutovány zejména 
otázky jednotlivých dotčených institutů (respektive ustanovení) zákona o 
obcích. Přítomným představitelům obce byl poskytnut podrobný výklad 
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příslušných částí obecního zřízení. Ministerstvo vnitra také předalo obci 
Janovice k eventuálnímu využití dva vzorové jednací řády zastupitelstva obce. 

 
3) Při aktivní účasti všech přítomných poté proběhla kolektivní diskuze k otázkám 

stávající situace. Ing. Svatopluk Běrský a pan Lukáš Plánička vznesli několik 
konkrétních dotazů k související problematice a předložili Ministerstvu vnitra 
návrh řešení vytýkaných vad. 

 
4) Výsledkem společného jednání je vzájemná dohoda mezi Ministerstvem vnitra 

a obcí Janovice o zjednání nápravy v oblasti zjištěných pochybení. Obec 
Janovice se zavázala vypracovat a na nejbližším zasedání zastupitelstva 
přijmout nový jednací řád vlastního zastupitelstva, stejně tak jako postupovat 
při výkonu samosprávných činností plně v souladu se zákonem. Návrh nového 
jednacího řádu předloží obec Janovice Ministerstvu vnitra k posouzení 
nejpozději do 15. 08. 2020.  
 

5) V závěru Ing. Bc. Miroslav Veselý uceleně shrnul nejpodstatnější body 
vzájemného jednání a poděkoval všem zúčastněným za spolupráci. 

 
6) Jednání skončilo cca ve 14.30 hod. 

 
 
 

 
Záznam vyhotovil Mgr. Rudolf Hásek dne 10. 07. 2020 
 
 
 
 
 
 
____________________                                         _____________________ 
 Ing. Bc. Miroslav Veselý                                               Mgr. Rudolf Hásek 
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