
Dotaz ze dne 12.11.2013 
Č.j.  MmP 65243/2013 – Poskytování náhrad mzdy a výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva města 
  

dovoluji si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
požádat o poskytnutí následujících informací týkajících se poskytování náhrad mzdy a 
výdělku (dále jen „náhrada výdělku“) ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům 
zastupitelstva města 

1) Za které konkrétní činnosti má člen zastupitelstva města nárok na náhradu výdělku 
prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva?  

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?  

3) Je zastupiteli města obdobným způsobem nahazován výdělek ušlý za dobu, kdy jednal 
coby zastupitel přímo s občany? 

4) Na základě jakých podkladů (předpisu) je o náhradě rozhodováno a kdo (funkce) o 
náhradě rozhoduje? 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení předpokládané výše úhrady 
nákladů, budou-li účtovány.  

Informaci žádám poskytnout elektronicky a prosím o její zaslání na emailovou adresu.  

 

Odpověď na dotaz ze dne 25.11.2013 
 

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 členů 
zastupitelstva obce (§71 zákona o obcích). Podle ustanovení § 70 zákona o obcích je výkon 
funkce člena zastupitelstva obce veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva obce nesmí být pro 
výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného 
poměru. Výkonem funkce je přitom třeba rozumět výkon práv a povinností, jež jsou součástí 
mandátu člena zastupitelstva obce. Podle zákoníku práce je výkon veřejné funkce překážkou 
v práci na straně zaměstnance z důvodů obecného zájmu (§ 200 zákoníku práce).  
 
Neuvolněným členům zastupitelstva obce nevzniká k obci pracovněprávní vztah. 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. 
Jedná se vlastně o určitou finanční náhradu za čas strávený výkonem funkce člena 
zastupitelstva obce, neboť v této době nemohli vykonávat jinou činnosti, která mohla být 
zdrojem jejich příjmů.  
 
Ještě konkrétně k Vašim dotazům: 
1) 
Za činnosti vykonávané v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města se pro 
účely poskytování náhrady mzdy a náhrady ušlého výdělku mohou považovat: 
- účast na jednání zastupitelstva města 
- účast na jednání rady města 
- účast na jednání výboru zastupitelstva města nebo komise rady města, jichž je neuvolněný 
člen zastupitelstva města předsedou nebo členem 
- účast na jednání pracovní skupiny nebo jiného orgánu vytvořeného zastupitelstvem města 
nebo radou města 
- činnost člena hodnotící komise ve výběrových řízeních organizovaných městem 
- činnost člena výběrové komise pro obsazení volné pracovní pozice v rámci města 
- další činnosti a úkoly uložené neuvolněnému členu zastupitelstva města usnesením 
zastupitelstva nebo rady města. 
 
2) 
Ano, náhrada mzdy nebo ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce náleží, ale pouze 
v případě, že výkon funkce byl v době stanovené mu zaměstnavatelem jako pracovní doba a 
v případě OSVČ tehdy, když výkon funkce je v době, ve které jinak koná výdělečnou činnost. 
 
3) 
Ne, není. 
 
4) 
O proplacení náhrady a o správnosti a úplnosti podkladů pro poskytnutí náhrady pro 
neuvolněného člena zastupitelstva města rozhoduje vedoucí kanceláře magistrátu ve 
spolupráci s vedoucí personálního oddělení kanceláře tajemníka. Podkladem je buď faktura 
zaměstnavatele s uvedením jména, hrubé hodinové mzdy, celková výše refundované 
náhrady, včetně pojistného (sociální + zdravotní) nebo čestné prohlášení u OSVČ.  
 
 


