
Dodatek č. 1 
k Jednacímu řádu Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

 
Rada města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „rada“) v  souladu s § 101 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) 
vydává tento dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Rady města Rožnova pod Radhoštěm 
schváleném dne 13. 6. 2011 usnesením č. 225/17 (dále jen „jednací řád“): 
 
1. Čl. 2 jednacího řádu se doplňuje o nový odstavec č. 6 tohoto znění:  
 

„6) Jednání rady může probíhat jak za osobní účasti všech radních a ostatních 
zúčastněných osob, tak i na dálku s využitím technických prostředků zabezpečujících 
přítomnost radních a ostatních zúčastněných osob (všech, či jen některých) na jednání 
rady v reálném čase (např. formou on-line videokonference). Přítomnost radních a 
ostatních zúčastněných osob na jednání rady na dálku s využitím technických prostředků 
uvede zapisovatel přímo v zápise z jednání rady. “ 

 
2. Čl. 3 odst. 6 jednacího řádu se ruší a nahrazuje tímto zněním:  
 

„3) Člen rady, u něhož nastal střet zájmů podle platných právních předpisů, je povinen tuto 
skutečnost sdělit nejpozději před zahájením jednání rady o záležitosti, u které střet zájmů 
nastal.“ 

  
3. V čl. 6 odst. 18 jednacího řádu se odkaz na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů nahrazuje odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
4. V čl. 7 odst. 2 jednacího řádu se odkaz na § 132 odst. 1 zákona 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník nahrazuje odkazem na § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
5. Ostatní ustanovení jednacího řádu zůstávají beze změny.  
 
6. Tento dodatek č. 1 jednacího řádu byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 

15. 5. 2020 usnesením č. 1069/53. 

7. Tento dodatek č. 1 jednacího řádu nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení 
Radou města Rožnov pod Radhoštěm.  

V  Rožnově pod Radhoštěm dne 15. 5. 2020 

 

Ing. Radim Holiš v. r. 
starosta města  


