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Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 – odměňování zastupitelů
Na základě Vaší žádosti ze dne 27.01.2014 Vám sdělujeme následující:
Otázka č. 1) Za které konkrétní činnosti má člen zastupitelstva města nárok na náhradu výdělku prokazatelně
ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva?
Odměňování uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“); odměna je vyplácena za podmínek
uvedených v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „nařízení vlády“). Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků obce, přičemž
obec má povinnost vyplácet měsíční odměnu pouze ve vztahu k dlouhodobě uvolněným členům zastupitelstva obce
(§ 71 zákona o obcích).
Dle ustanovení § 72 zákona o obcích může být neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce
poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády). Poskytnutí
měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce musí schválit zastupitelstvo obce, přičemž nesmí být
překročena maximální výše odměny stanovená prováděcím předpisem, tj. nařízením vlády. Dle ustanovení
§ 77 odst. 2 zákona o obcích se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví
zastupitelstvo obce. Na jakoukoliv výši měsíční odměny nemá tedy neuvolněný člen zastupitelstva obce právní
nárok, pokud ji zastupitelstvo obce zákonem stanoveným způsobem neschválí.
Zákon o obcích rozlišuje pouze dva druhy odměn, kterými jsou měsíční odměna a odměna při skončení funkčního
období. Pevné výše měsíčních odměn u dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva obce a maximální výše
měsíčních odměn u neuvolněných členů zastupitelstva obce jsou stanoveny výše uvedeným prováděcím právním
předpisem.
Zastupitelé města Stříbra si odsouhlasili následující odměny při 04. zasedání zastupitelstva dne 17.01.2011 takto:

USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 17. 01. 2011
Zastupitelstvo města Stříbra:
II. SCHVALUJE:

Městský úřad Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Kontakt:
posta@mustribro.cz
http://www.mustribro.cz

 374 801 111

 374 801 331

Strana 2 / 3

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, e-mail: posta@mustribro.cz

07. Odměny neuvolněným zastupitelům na základě změny zákona č. 375/2010 od 1. ledna 2011 dle tabulky
uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení.

Příloha č. 3
usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. ledna 2011
Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje:
Členové zastupitelstev v obcích, kteří nejsou uvolnění a vykonávají funkce:
/ obce s počtem obyvatel nad 3.000 do 10.000/
za výkon funkce
Funkce

Kč

člen zastupitelstva obce

290

člen rady města

1.170

předseda výboru nebo komise rady

720

člen výboru, komise rady nebo zvl.orgánu

180

příplatek podle počtu obyvatel

180

Částky za funkce se sčítají a příplatek podle počtu obyvatel se přičítá jen jednou.
Otázka č. 2: Náleží členu zastupitelstva v případě, že je členem výborů a/nebo komisí, náhrada výdělku i tehdy,
pokud se coby člen zastupitelstva účastní zasedání těchto komisí/výborů?
Podle ustanovení § 71 odst. 4 zákona o obcích ostatním členům zastupitelstva obce (tzn. neuvolněným členům
zastupitelstva obce), jsou-li v pracovním poměru u nějakého zaměstnavatele, poskytne tento zaměstnavatel pro
výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy; rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí
obec. Tuto náhradu mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, uhradí obec jejich zaměstnavateli. Neuvolněným členům zastupitelstva
obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný
kalendářní rok.
Pro úplnost zdůrazňujeme, že výkon funkce člena zastupitelstva obce se řídí zejména zákonem o obcích, ze
zákoníku práce lze využít pouze ta ustanovení, ve kterých je výslovně řečeno, že se týkají výkonu veřejné funkce
člena územního samosprávného celku. V tomto smyslu je zapotřebí zákon o obcích ve vztahu k zákoníku práce
chápat jako zákon speciální, jehož aplikace má přednost před zákoníkem práce.

Ve městě Stříbře takový požadavek o náhradu výdělku dosud nebyl.
Otázka č. 3: Je zastupiteli města obdobným způsobem nahrazován výdělek ušlý za dobu, kdy jednal coby
zastupitel přímo s občany?
Takový požadavek nikdy ve městě Stříbře nebyl.
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Otázka č. 4) Na základě jakých podkladů (předpisu) je o náhradě rozhodováno a kdo (funkce) o náhradě
rozhoduje?
Město Stříbro nemuselo řešit - viz odpověď na otázku č. 3.
Jelikož bylo možno odpovědět na Vaše otázky ihned z dostupných materiálů a město Stříbro nemělo jiné náklady
s poskytnutou informací, není Vám účtována náhrada ve smyslu přílohy č. 10 organizačního řádu Městského úřadu
Stříbro, bod č. 9.
S pozdravem

Bc. Jan Macák v.r.
pověřen zastupováním tajemníka MěÚ Stříbro
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