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Příkaz
ministra kultury

č.33 /2010,
kterým se vydává

Jednací řád rozkladové komise

§1
Předmět úpravy

l) Tento jednací řád upravuje v souladu s § 134 odst. 5 a § 152 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")
působnost, složení, jmenování a způsob jednání rozkladové komise (dále jen ,,komise").

2) Komise je poradním orgánem ministra kultury (dále jen ,,ministr") pro přípravu
návrhů rozhodnutí ministra nebo jiných vyřízení věci (dále jen ,,rozhodnuti ministra")
vydávaných ve správním řízení.

3) Komise jedná jako kolegiální orgán ve smyslu § 134 správního řádu.

§ 2
Působnost komise

l) Koinise projednává a přijímá usnesení o návrhu na rozhodnuti ministra (dále jen
,,usnesení") na základě předloženého

a) rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva kultury (dále jen ,,ministerstvo"), vydaného
v prvním stupni,

b) opožděného nebo nepřípustného rozkladu z hlediska, zda nejsou dány předpoklady
pro přezkoumáni rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového
rozhodnutí,

C) podnětu k zahájení přezkumného řízeni,

d) rozkladu proti rozhodnutí niinistra vydanému v přezkumném řízení v prvníin stupni,

e) rozhodnutí správního soudu, kterýin bylo rozhodnutí o rozkladu zrušeno a věc
vrácena k dalšímu řízení, (dále jen ,,rozklady").
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§ 3
Složení komise

l) Komise se skládá z předsedy komise (dále jen ,,předseda") a dalších osmi členů
komise. Předsedou je ředitel odboru legislativního a právního (dále jen ,,OLP"). Další členy
komise jmenuje a odvolává ministr z řad odborníků z oblasti právní teorie i praxe.

2) Členství v komisi vzniká

a) v případě předsedy dnem jmenování do fůnkce ředitele OLP,

b) u ostatních členů komise na základě jmenování dnem uvedeným ve jmenování.

3) Členství v komisi zaniká

a) v případě předsedy ukončením výkonu funkce ředitele OLP,

b) u ostatních členů komise odvoláním, uplynutíin doby, na kterou byl člen komise
jmenován, nebo doručením oznámení o vzdání se členství v komisi.

§5
Podjatost člena komise

l) Z projednávání rozkladu je vyloučen člen komise, o němž lze důvodně
předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkovi řízení nebo jejich
zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro který lze pochybovat o jeho nepodjatosti
nebo jestliže se účastnil řízení v téže věci v prvním stupni. Tím nejsou dotčena omezení podle
jiných právních předpisů, pokud se na příslušného člena vztahuji.

2) O námitce podjatosti vznesené podle § 14 odst. 2 správního řádu rozhoduje ministr
na základě návrhu komise, o jehož přijetí však nemůže hlasovat ten člen komise, proti němuž
námitka směřuje.

3) Vyloučeni člena komise a jeho důvod se uvede v zápisu z jednání.

§ 6
Činnost Člena komise

Člen komise

a) vykonává svoji činnost nezávisle, nestranně a s odbornou péčí,

b) vyjadřuje se k rozkladům projednávaným komisí, Činí návrhy, vznáší připolnniky a
přispívá k tomu, aby průběh jednání a usnesení schválená komisí byla v souladu se zákony a
ostatními právními předpisy,

C) má právo na zaznainenání svého názoru, který je odlišný od usnesení komise, do
zápisu z jednání,
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d) oznámí neprodleně skutečnosti nasvědčující jeho podjatosti tajemníkovi komise
(dále jen ,,tajemník"),

e) nemůže-li se zúčastnit jednání komise, je oprávněn hlasovat tak, že sdělí písemně
svoje stanovisko k projednávaným rozkladům; stanovisko předá tajemníkovi před zahájením
jednání komise a tajemník s níin členy komise seznámí,

g je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil
v souvislosti s členstvím v komisi; § 15 odst. 3 správního řádu se použije obdobně.

§7
Tajemník

Tajemník je zaměstnanec ministerstva zařazený do OLP, který zejména

a) zajišt'uje podkladové materiály pro jednání komise a jejich doručení před jejím
jednáním,

b) pořizuje z jednání komise zápis z jednání a protokol o hlasováni, popřípadě další
dokumenty,

c) seznamuje členy komise se stanoviskem podle § 6 písm. e),

d) zpracovává návrh rozhodnuti ministra,

e) seznamuje členy komise s vyhotoveným návrhem rozhodnutí před jeho aprobaci
ministrem a po projednání s předsedou upraví návrh rozhodnutí dle připomínek vznesených
členy komise (§ ll odst. 6 a 7),

f) vykonává další činnosti stanovené tímto jednacím řádem a vnitřními předpisy
ministerstva.

§ 8
Příprava jednání a administrativa komise

l) Předseda zve na jednání komise její členy, zaměstnance příslušného útvaru
ministerstva, který vydal rozkladem napadené rozhodnutí, a popřípadě další osoby. Pozvánka
na jednání, která musí obsahovat datum, čas, místo a předpokládaný program jednání,
se doručuje zpravidla nejméně šest pracovních dní před jednáním komise.

2) Současně s pozvánkou na jednání se členům komise doručuje kopie

a) napadeného rozhodnutí ministerstva a proti němu podaného rozkladu,

b) stanoviska příslušného útvaru ministerstva k rozkladu, které zejména obsahuje
shrnutí dosavadního průběhu řízení, vypořádání jednotlivých námitek rozkladu a závěrečný
návrh, jak má být o roZkladu rozhodnuto,

c) dalších součásti správního spisu, podstatných pro posouzení rozkladu.
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3) Považuje-li člen komise podkladový materiál k projednávanému rozkladu za
neúplný nebo vykazující vady, může tajemníkovi před jednáním komise navrhnout, aby byl
podkladový materiál pro jednání komise doplněn.

4) Administrativní záležitosti spojené s činností komise, včetně uložení dokumentace,
zabezpečuje tajemník.

§ 9
Jednání komise

l) Komise jedná a přijímá usnesení při jednání, které se koná v tenninech stanovených
předsedou po projednání se členy komise.

2) Komise je způsobilá se usnášet, je-li "přítomno alespoň pět jejích členů. Usneseni je
přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy. Usnesení obsahuje návrh komise ministrovi, jak o rozkladu rozhodnout.

3) Není-li nebo přestane-li být komise usnášeníschopná, bude po dohodě s předsedou
svoláno v náhradním tennínu nové jednání komise.

4) Jednání komise řídí předseda. Předsedu v nepřítomnosti zastupuje a jeho úkoly
týkající se daného jednání vykonává člen komise, na kterém se komise na návrh předsedy,
popřípadě tajemníka, usnese.

5) Jednání komise se mohou vedle osob pozvaných podle § 8 odst. 1 účastnit
se souhlasem předsedy rovněž další zaměstnanci ministerstva, kteří mohou přispět k objasnění
věci.

6) V úvodu jednání se k projednávanému rozkladu zpravidla vyjádří přizvaný zástupce
příslušného útvaru ministerstva. Zejména shrne skutkový a právní stav věci, vyjádří se
k námitkám rozkladu a zodpoví dotazy vznesené členy komise. Poté následuje porada
a hlasování členů komise.

7) Při závěrečné poradě a hlasování komise mohou být přítonini pouze členové komise
a tajemník.

8) Na návrh předsedy je možno rozklad opětovně projednat na dalším jednání komise,
a to v případě, že vyjdou najevo skutečnosti, které mohou vést k přijetí odlišného návrhu na
rozhodnutí o rozkladu, než bylo přijato v předchozím usnesení a zároveň pokud ministr o
rozkladu dosud nevydal rozhodnuti.

§ 10
Projednání rozkladu ,,per roliam"

l) V případě, že není nezbytná osobní účast členů komise ani dalších osob na jednání
komise a je rozkladem napadeno rozhodnuti procesního charakteru, nebo se jedná o rozklad
opožděný či nepřípustný, anebo jde o jiný výjimečný případ, zejména hrozí-li nedodržení
zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí (např. v souvislosti s lhůtou dle § 16 odst. 3 zákona

4



č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), je možné projednat rozklad a přijmout
k němu usneseni bez osobní přítomnosti členů komise ,,per roliam".

2) Místo pozvánky podle § 8 odst. l zasílá tajemník v listinné nebo elektronické
podobě oznámení o projednání rozkladu ,,per roliam" (dále jen ,,oznámeni") spolu s podklady
podle § 8 odst. 2. Ve zvláště naléhavých případech se zasílá pouze oznámení a návrh
vyhotovení rozhodnutí o rozkladu.

3) Pro usnášeníschopnost komise platí ustanovení § 9 odst. 2 obdobně s tím, že za
přítomné členy jsou považováni všichni členové komise.

4) V oznámeni podle odstavce 2 musí být uveden terinín, ve kterém mají členové
komise sdělit tajemníkovi písemně, faxem, e-mailem nebo telefonem své stanovisko
k rozkladu s vyjádřením svého návrhu, jak má být o roZkladu rozhodnuto. Doručená
stanoviska vyhodnotí předseda.

5) O projednáni rozkladu ,,per roliam" pořídí tajemník zápis z jednání a protokol
o hlasovaní podle § 11 a zašle je členům komise.

§ 11
Dokumenty z jednání komise

l) O každém projednávaném rozkladu pořídí tajemník zápis z jednání a protokol
o hlasování.

2) Zápis z jednání obsahuje:

a) místo, datum a čas jednání komise,

b) jména členů komise přítornných při jednání, jména omluvených členů komise,
jména členů komise vyloučených z projednávání a důvod jejich vyloučení,

c) jména da1Šícli osob přítomných při jednání komise,

d) označení projednávaného roZkladu,

e) usnesení k projednávanéínu rozkladu, které obsahuje návrh pro ministra, jak má
o rozkladu rozhodnout,

f) stručné a výstižné shrnutí věcného a právního odůvodnění návrhu komise pro
ministra, popřípadě též názor člena komise, který je odlišllý od usnesení komise podle § 6
písm. C),

g) jméno a podpis tajemníka, který zápis provedl, a předsedy, který zápis svým
podpisem schválil.

3) Zápis z jednání je součásti správního spisu a za podmínek stanovených v § 38
správního řádu, popřípadě zvláštních právních předpisech, je možné do něj nahlížet.
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4) Zápis z jednání se zpracovává v jednom vyhotovení, které se ukládá v OLP. Kopii
zápisu obdrŽí příslušný útvar ministerstva, který vydal napadené rozhodnutí. Kopie zápisu se
zakládá rovněž do jednotlivých správních spisů. Členové komise obdrží kopii zápisu z jednání
v elektronické podobě, která se jim zasílá e-mailem.

5) Protokol o hlasování se zpracovává v jednom vyhotovení, které se ukládá v OLP,
a podepisují ho členové komise a tajemník. Do protokolu o hlasování mohou nahlížet pouze
členové komise a tajemník,

§ 12
Rozhodnutí ministra

l) Tajemník na základě zápisu z jednání vyhotovuje návrh rozhodnutí ministra
o rozkladu, který zasílá členům komise ke stanovisku,

2) Na základě připomínek členů komise upravený návrh rozhodnutí ministra předkládá
předseda ministrovi k aprobaci.

3) Pokud ministr s předloženým návrhem rozhodnutí nesouhlasí,

a) přikáže komisi opětovné projednání věci, kde bude věc posouzena i s přihlédnutím
k připoinínkárn ministra, nebo

b) přikáže, aby tajemník vyhotovil návrh rozhodnuti dle připomínek a pokynů
ministra.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Příkaz ministra kultury č. 9/95 ze dne 8. března 1995, kterým se upravuje
činnost zvláštni (rozkladové) komise.

§ 14
ÚČinnost

Tento jednací řád nabývá úČinnosti dnem podpisu.

V Praze dne jb. //ct 2010
,É,-
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