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Usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s tanovuje  od 1.1.2018 

1. v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., za výkon funkce neuvolněným 

členům zastupitelstva města (dále jen ZM) odměny za měsíc takto:           

a) člen rady města (dále jen RM)         10 293,- Kč 

b) předseda výboru ZM/komise RM         5 146,- Kč 

c) člen výboru ZM/komise RM                               4 289,- Kč  

d) člen zastupitelstva města bez dalších funkcí      2 573,- Kč 

2. v souladu s §74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění účinném od 

1.1.2018, poskytování souhrnu odměn neuvolněným členům ZM ve výši 

jednotlivých odměn za výkon funkce uvedených v bodě A)1. tohoto 

usnesení 

3. poskytování odměny (souhrnu odměn) neuvolněnému členovi ZM takto: 

a) pokud je zvolen od prvého dne kalendářního měsíce, náleží mu 

odměna za celý tento měsíc 

b) pokud je zvolen v průběhu kalendářního měsíce, naleží mu odměna od 

prvého dne kalendářního měsíce následujícího 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

  

 

K 1.1.2018 nabylo účinnosti  Nařízení vlády č. 318/2017Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev (dále jen NV), které ruší předchozí Nařízení vlády č. 

37/2003 Sb.,  Touto novelou dochází nejen ke zvýšení odměn za jednotlivé funkce, ale 

i k novému způsobu výpočtu odměn.  

Dle §74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění účinném od 1.1.2018, mimo jiné 

platí: 

 V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi 

zastupitelstva obce odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší 

odměna.  

 V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé 

funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena 

rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo 

člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. 

Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne o poskytnutí odměny podle věty první, 

náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou 

mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud neuvolněný zastupitel bude členem rady města, 

předsedou či členem výboru ZM/komise RM (příp. zvl. orgánu obce – tyto město 

nemá zřízeny), nebude pobírat odměnu jako neuvolněný zastupitel, tj. částku 2.573,- 

Kč.  

Např. neuvolněný zastupitel je: 

 členem rady města → celková odměna za výkon funkcí je pouze za tu lépe 

placenou, tj. 10.293,- Kč, tj. bez odměny za výkon funkce neuvolněného 

zastupitele ve výši 2.573,- Kč 

 předsedou finančního výboru a členem kulturní komise → celková odměna za 

výkon funkcí je 5.146,- + 4.289,- = 9.435,- Kč, tj. bez odměny za výkon funkce 

neuvolněného zastupitele ve výši 2.573,- Kč 

 pouze neuvolněným zastupitelem bez dalších funkcí → odměna je 2.573,- Kč 

 

Jak uvádí MVČR, smyslem této úpravy bylo zohlednit ve zvýšených částkách za 

jednotlivé funkce člena RM, předsedy či člena výboru ZM/komise RM základní 

odměnu neuvolněného zastupitele, takže se tato již do souběhu odměn za výkon více 

funkcí nepočítá. 

 

 

 


