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III. 

 

N á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne ………………. 2016, 

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony  

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna obecního zřízení 

Čl. I 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., 

zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona 

č. 311/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., 

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 

č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 

č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 

č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona 

č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., 

zákona č. 24/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 

 

 

1. § 70 až 81 včetně poznámek pod čarou č. 48 až 53 znějí: 

 

„§ 70 

 

 (1) Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí.  

 (2) Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech 

vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.  

   

 

§ 71 

 

 (1) Funkci člena zastupitelstva obce vykonávají 

a) členové zastupitelstva obce zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo obce určilo jako 
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funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, (dále jen „uvolněný člen 

zastupitelstva obce“), 

b) ostatní členové zastupitelstva obce (dále jen „neuvolněný člen zastupitelstva obce“).   

 (2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne zaměstnavatel pro výkon 

funkce pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu; rozsah doby potřebné k výkonu 

funkce určí obec. Náhradu mzdy nebo platu, včetně odpovídající částky pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů48), uhradí obec zaměstnavateli. 

 (3) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou 

nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje obec náhradu 

výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou. Paušální částku za 

hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 

funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo obce.  

(4) Obec nesmí členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti s výkonem funkce 

člena zastupitelstva obce dar, a to ani po skončení výkonu funkce. 

_______________ 

48) § 206 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

  Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

§ 72 

 

 (1) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje obec za výkon funkce měsíční 

odměnu ode dne zvolení do funkce, již zastupitelstvo obce určilo jako funkci, pro kterou 

budou členové zastupitelstva obce uvolněni, nejdříve však ode dne, od kterého ji 

zastupitelstvo obce jako takovou funkci určilo.  

 (2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec poskytovat za výkon funkce 

měsíční odměnu ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí 

usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo.  

 (3) V usnesení podle odstavce 2 zastupitelstvo obce stanoví výši měsíčních odměn 

neuvolněným členům zastupitelstva obce částkou v celých korunách. Při stanovení výše 

měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce může zastupitelstvo obce 

přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým neuvolněným členům 

zastupitelstva obce uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání 

orgánů obce, jejichž jsou členy. Usnesení podle odstavce 2 pozbývá platnosti ukončením 

funkčního období zastupitelstva obce, které měsíční odměnu stanovilo.  

 (4) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, 

poskytuje obec měsíční odměnu v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše měsíční odměny, 

která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci 

starosty. Pokud zastupitelstvo obce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který 

vykonává funkci starosty, měsíční odměnu nestanovilo, náleží mu ode dne zvolení do 

funkce starosty měsíční odměna ve výši 0,3násobku výše měsíční odměny, která by 

náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.  

 (5) Pokud člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za 
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tento měsíc měsíční odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho měsíční odměny 

a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával. 

(6) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné 

pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 3 let věku nebo 

ošetřování člena rodiny, měsíční odměna mu nenáleží, nestanoví-li tento zákon jinak. 

 (7) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce za každý kalendářní den od čtvrtého do 

čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo od prvního do 

čtrnáctého kalendářního dne karantény náleží měsíční odměna ve výši 60 % jedné 

třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši 

podle věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví obdobným způsobem, jakým 

se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského 

pojištění49).  

 (8) Měsíční odměna stanovená podle odstavce 7 se snižuje o 50 %, jde-li o případy, 

kdy se nemocenské podle právních předpisů o nemocenském pojištění snižuje na 

polovinu. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle odstavce 7 a podle věty první 

za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

____________ 

49) § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

§ 73 

  

 (1) Prováděcí právní předpis stanoví v členění podle velikostních kategorií obcí 

a)  výši měsíčních odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce, 

b) maximální výši měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva 

obce.  

 (2) V příloze k tomuto zákonu jsou upraveny velikostní kategorie obcí podle 

odstavce 1.   

 (3) Měsíční odměna uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci 

primátora statutárního města, ve velikostní kategorii obcí nad 200 000 obyvatel, se 

stanoví tak, aby činila nejméně 2,5násobek měsíční odměny uvolněného člena 

zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, v obci ve velikostní kategorii obcí do 

300 obyvatel a současně nebyla vyšší než odměna uvolněného člena zastupitelstva kraje, 

který vykonává funkci hejtmana kraje, v kraji ve velikostní kategorii krajů do 500 000 

obyvatel.       

(4) Při určení výše měsíční odměny člena zastupitelstva obce se vychází z počtu 

obyvatel obce50), kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního 

roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce.  

 (5) Změní-li se počet obyvatel obce o více než 20 % tak, že dojde ke změně zařazení 

obce ve velikostní kategorii obcí podle přílohy tohoto zákona, náleží od 1. ledna 

následujícího kalendářního roku    

a) uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna ve výši odpovídající 

velikostní kategorii obce, 

b) neuvolněnému členovi zastupitelstva obce dosavadní měsíční odměna, pokud 

nepřesahuje maximální výši měsíční odměny pro příslušnou velikostní kategorii obce, 
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jinak mu přísluší měsíční odměna v maximální výši. 

 (6) Měsíční odměna se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

___________ 

50) § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 

a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 

předpisů.  

§ 158 odst. 9 písm. g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

§ 74 

 

 (1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu 

vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství51), může zastupitelstvo obce 

s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit měsíční odměnu až 

o 2 000 Kč nad maximální výši měsíční odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle 

tohoto zákona a prováděcího právního předpisu. Neuvolněnému členovi zastupitelstva 

obce, který je pověřen řízením obecní policie52), může zastupitelstvo obce s přihlédnutím 

k časové náročnosti této činnosti zvýšit měsíční odměnu až o 2 000 Kč nad maximální 

výši měsíční odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona 

a prováděcího právního předpisu. 

(2) V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva 

obce měsíční odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.   

 (3) V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu měsíčních odměn za 

tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze měsíční odměny za výkon funkce 

člena rady obce, předsedy výboru zastupitelstva obce, předsedy komise rady obce, 

předsedy zvláštního orgánu obce, člena výboru zastupitelstva obce, člena komise rady 

obce nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne 

o poskytnutí měsíční odměny podle věty první, náleží neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce měsíční odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší měsíční 

odměna schválená zastupitelstvem obce.  

_____________ 

51) § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
52) § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 Sb. 

 

 

§ 75 

 

 (1) Místostarostovi, který po dobu delší než 4 týdny zastupoval starostu v plném 

rozsahu jeho funkce z důvodu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonával 

funkci (§ 104 odst. 1 věta třetí), náleží od prvního dne zastupování měsíční odměna 

ve výši, která by v daném období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.  

 

 (2) Členovi zastupitelstva obce, který byl zastupitelstvem obce pověřen výkonem 

pravomocí starosty podle § 103 odst. 6, náleží měsíční odměna ve výši, která by v daném 

období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.  
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 (3) Členovi zastupitelstva obce, který nadále vykonává pravomoci starosty nebo 

místostarosty podle § 107, náleží dosavadní měsíční odměna do zvolení nového starosty 

nebo místostarosty. Členovi rady obce, která vykonává své pravomoci podle § 102a, 

náleží dosavadní měsíční odměna do zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty 

v případě, že se rada obce nevolí (§ 99 odst. 3 věta třetí). 

 

 (4) Členovi zastupitelstva obce, který je předsedou nebo členem zvláštního orgánu 

obce nebo komise rady obce, které byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 

odst. 4 písm. c), náleží po skončení funkčního období dosavadní měsíční odměna za 

výkon funkce předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce nebo komise rady obce.  

 

(5) Členovi zastupitelstva obce, který je členem komise rady obce, které nebyl svěřen 

výkon přenesené působnosti, náleží po skončení funkčního období měsíční odměna za 

výkon této funkce po dobu výkonu pravomocí dosavadní rady obce podle § 102a.   

 

 

§ 76 

 

 (1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění 

mimořádných a zvláště významných úkolů obce.   

 (2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce 

uvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší 

měsíční odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím 

zastávaných funkcí.  

 (3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální 

výše měsíční odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce anebo v souhrnu za výkon 

jím zastávaných funkcí stanoví zákon a prováděcí právní předpis. 

 (4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být 

výslovně uveden jako samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva obce, který je zveřejněn podle § 93 odst. 1.  

(5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být 

odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. 

Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, 

kterým byla mimořádná odměna poskytnuta. 

            

 

§ 77 

 

 (1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo 

místostarosty, a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, jimž zanikl mandát člena 

zastupitelstva obce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni zániku mandátu člena 

zastupitelstva obce náležela měsíční odměna. K případům nevyplácení měsíční odměny 

v rozhodný den z důvodů uvedených v § 72 odst. 6 se nepřihlíží.  

(2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo 

místostarosty, a uvolněnému členovi zastupitelstva obce, kteří byli v průběhu funkčního 

období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni 
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odvolání nebo vzdání se funkce náležela měsíční odměna. K případům nevyplácení 

měsíční odměny v rozhodný den z důvodů uvedených v § 72 odst. 6 se nepřihlíží. 

 (3) Odchodné se stanoví ve výši měsíční odměny, která členovi zastupitelstva obce 

náležela ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce nebo ke dni odvolání nebo 

vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě 

jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Do rozhodné 

doby podle věty první se započte i doba, po kterou člen zastupitelstva obce podle § 78 

odst. 2 nebo 3 do opětovného zvolení do funkce nevykonával funkci uvolněného člena 

zastupitelstva obce anebo funkci neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává 

funkci starosty nebo místostarosty.  

 (4) Odchodné podle odstavce 2 lze členovi zastupitelstva obce poskytnout 

ve funkčním období pouze jednou. 

 

 

§ 78 

 

(1) Odchodné se vyplatí jednorázově v nejbližším výplatním termínu. 

(2) Odchodné podle § 77 odst. 1 při zániku mandátu člena zastupitelstva obce dnem 

voleb do zastupitelstva obce členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v novém 

funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce anebo 

do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo 

místostarosty, za niž mu náleží měsíční odměna. O opětovné zvolení do funkce podle 

věty první nejde, jde-li o druhé a následující obsazení uvedené funkce v průběhu 

funkčního období.  

(3) Odchodné podle § 77 odst. 2 členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl 

nejpozději na následujícím zasedání zastupitelstva obce opětovně zvolen do funkce 

uvolněného člena zastupitelstva obce anebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty.  

(4) Odchodné členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v průběhu výkonu 

funkce pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin 

spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce.  

(5) Vznikl-li členovi zastupitelstva obce nárok na odchodné v době, kdy je proti němu 

vedeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný 

v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, odchodné se nevyplatí. Skončí-

li trestní stíhání pravomocným odsouzením člena zastupitelstva obce, má se za to, že 

nárok na odchodné nevznikl; nedojde-li k takovému odsouzení, odchodné se vyplatí.  

(6) Obec odchodné vyplatí až poté, kdy od člena zastupitelstva obce obdrží čestné 

prohlášení, že v jeho případě nejsou dány překážky pro výplatu odchodného podle 

odstavců 4 a 5. 

 

 

§ 79 

 

 Splatnost a výplata měsíční odměny, odchodného a dalších plnění poskytovaných 

v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z nich, 

a postup obce v případě zjišťování průměrného výdělku, vzdání se práva na odměnu nebo 

další plnění a v případě smrti člena zastupitelstva obce se řídí zákoníkem práce. Pro tyto 
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účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce se považují za 

zaměstnance.   

 

 

§ 80 

 

(1) Členovi zastupitelstva obce lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce 

poskytnout 

a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 

místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství51),  

b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 

zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, 

c) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva 

obce, 

d) příspěvek na závodní stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

e) příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, 

jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

f) odměnu při významném životním výročí,  

g) příspěvek na pojistné nebo plnění formou úhrady pojistného na rizika spojená 

s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,  

h) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li 

o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

i) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce. 

(2) Plnění podle odstavce 1 lze členovi zastupitelstva obce poskytnout za obdobných 

podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce.             

 

 

§ 81 

  

 (1) Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní 

náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance 

obce53) a v jejich mezích podle zásad pro poskytování cestovních náhrad členům 

zastupitelstva obce, stanovených zastupitelstvem obce. 

 (2) Zastupitelstvo obce může stanovit, že za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva 

obce pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu. 

 (3) Nestanoví-li v zásadách pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva 

obce zastupitelstvo obce jinak, podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši 

cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění úkolů, 

způsob dopravy a ubytování, určuje členům zastupitelstva obce před zahájením pracovní 

cesty písemně starosta. 

 (4) Stanoví-li tak zastupitelstvo obce, náleží členovi zastupitelstva obce náhrada za 

opotřebení vlastního zařízení nebo jiných předmětů nezbytných k výkonu funkce člena 

zastupitelstva obce. To neplatí pro používání motorového vozidla, u kterého se 

poskytování náhrad řídí odstavci 1 až 3. 

_____________ 

53) Část sedmá hlava III a IV zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 
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Poznámky pod čarou č. 21 až 23, č. 23a, č. 23b a č. 26 se zrušují.  

 

2. Za § 81 se vkládá nový § 81a, který včetně poznámky pod čarou č. 54 zní: 

 

„§ 81a 

 

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za 

kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí až pátek, 

pokud tento den není svátkem nebo dnem pracovního klidu54).  

 (2) Pokud výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce netrvá po dobu celého 

kalendářního roku, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý 

kalendářní měsíc výkonu funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.  

 (3) Měsíční odměna se za dobu čerpání dovolené nekrátí.  

 (4) Obec poskytne uvolněnému členovi zastupitelstva obce též tu část dovolené, kterou 

nevyčerpal u svého zaměstnavatele před uvolněním k výkonu veřejné funkce.  

 (5) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce dovolenou nebo její část 

v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu nárok na ni do bezprostředně 

následujícího kalendářního roku, v němž se eviduje jako nevyčerpaná dovolená 

z předchozího kalendářního roku a čerpá se přednostně. Do dalšího kalendářního roku se 

již tento nárok nepřevádí.      

(6) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce, který je ke dni ukončení výkonu 

funkce v pracovním poměru, poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, 

ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, může mu na základě jeho žádosti 

obec poskytnout náhradu za nevyčerpanou dovolenou nebo její část. Uvolňující 

zaměstnavatel poskytne zbývající část dovolené za příslušný kalendářní rok, která nebyla 

vyčerpána nebo nahrazena. Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se 

nepřevádí ani ji nelze nahradit. 

(7) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce, který ke dni ukončení výkonu 

funkce není v pracovním poměru, poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za 

kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, poskytne mu 

obec náhradu za nevyčerpanou dovolenou. Nevyčerpaná dovolená z předchozího 

kalendářního roku se nenahrazuje. 

(8) Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle odstavců 6 a 7 se určí jako násobek 

počtu kalendářních dnů, za které je poskytována, a jedné třicetiny měsíční odměny, která 

náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce ke dni ukončení výkonu funkce.  

(9) Vyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce dovolenou v rozsahu větším, než mu 

náleží podle odstavců 1 až 5, posuzuje se měsíční odměna za každý den čerpání dovolené 

nad rámec zákonného nároku jako přeplatek poskytnuté měsíční odměny.  

 (10) Obecní úřad vede evidenci o čerpání dovolené uvolněných členů zastupitelstva 

obce. Člen zastupitelstva obce oznámí předem čerpání dovolené obecnímu úřadu 

prostřednictvím starosty.   

_____________ 

54) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu, ve znění pozdějších předpisů.“. 
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3. V § 84 odst. 2 písm. m) se slova „jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto 

zastupitelstva,“ zrušují. 

 

4. V § 84 odst. 2 písm. n) se za slovo „výši“ vkládá slovo „měsíčních“.  

 

5. V § 84 odst. 2 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) a p), která znějí: 

„o) rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 76, o plněních pro členy zastupitelstva 

obce podle § 80 a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným 

členům zastupitelstva obce podle § 81a odst. 6, 

p) vyslovovat souhlas s uzavřením pracovního poměru a dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr mezi obcí a členem zastupitelstva obce,“. 

Dosavadní písmena o) až x) se označují jako písmena q) až y). 

 

6. V § 84 odst. 2 se na konci písmene v) doplňují slova „komisí a zvláštních orgánů obce,“. 

 

7. V § 104 odst. 1 se slova „§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 72 odst. 6 a § 81a 

odst. 1“. 

 

8. V § 134 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví v členění podle velikostních kategorií městských 

obvodů nebo městských částí 

a) výši měsíčních odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva městského 

obvodu nebo městské části,  

b) maximální výši měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva 

městského obvodu nebo městské části.  

 (4) Velikostní kategorie městských obvodů a městských částí podle odstavce 3 jsou 

upraveny v příloze k tomuto zákonu.“.  

 

9. V § 153 odst. 1 se slova „§ 72 a 73“ nahrazují slovy „§ 73 odst. 1 a § 134 odst. 3“. 

 

10. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní: 

 

„Příloha k zákonu č. 128/2000 Sb. 

 

Velikostní kategorie obcí a městských obvodů a městských částí 

 územně členěných statutárních měst 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WADP6R)



 

10 

 

 

Velikostní 

kategorie 

Počet obyvatel s trvalým pobytem na 

území obce nebo městské části nebo 

městského obvodu územně 

členěného statutárního města  

 

1. do 300 
 

2. od 301 do 600 
 

3. od 601 do 1 000 
 

4. od 1 001 do 3 000 
 

5. od 3 001 do 5 000 
 

6. od 5 001 do 10 000 
 

7. od 10 001 do 20 000 
 

8. od 20 001 do 50 000 
 

9. 
od 50 001 do 100 000 a územně 

nečleněná statutární města  

 

10. 
od 100 001 do 200 000 a územně 

členěná statutární města 

 

11. nad 200 000 
“. 

 

 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, 

uvolněnému členovi zastupitelstva obce, neuvolněnému členovi zastupitelstva městské 

části nebo městského obvodu, který vykonává funkci starosty, a uvolněnému členovi 

zastupitelstva městské části nebo městského obvodu, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona vykonávají funkci člena zastupitelstva obce nebo člena zastupitelstva městského 

obvodu nebo městské části, do které byli zvoleni přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, náleží namísto odchodného podle obecního zřízení, ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, odměna při skončení funkčního období podle obecního 

zřízení, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.   
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ČÁST DRUHÁ 

 

Změna krajského zřízení 

Čl. III 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., 

zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního 

soudu č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona 

č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., 

zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona 

č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 

Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 35 odst. 2 písm. o) se slova „počet uvolněných členů rady, jakož i“ zrušují. 

 

2. V § 35 odst. 2 písmeno q) zní: 

„q) stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva,“.  

 

3. V § 35 odst. 2 se za písmeno q) vkládají nová písmena r) a s), která znějí: 

„r) rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 51, o plněních pro členy zastupitelstva 

podle § 55 a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům 

zastupitelstva podle § 56a odst. 6, 

s) vyslovovat souhlas s uzavřením pracovního poměru a dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr mezi krajem a členem zastupitelstva,“. 

Dosavadní písmena r) až v) se označují jako písmena t) až x). 

 

4. § 46 až 56 včetně poznámek pod čarou č. 30 až 33 znějí: 

 

„§ 46 

 

 (1) Funkci člena zastupitelstva vykonávají 

a) členové zastupitelstva zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro 

které budou členové zastupitelstva uvolněni, (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva“), 

b) ostatní členové zastupitelstva (dále jen „neuvolněný člen zastupitelstva“).   

 (2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce 

pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu; rozsah doby potřebné k výkonu funkce určí 

kraj. Náhradu mzdy nebo platu, včetně odpovídající částky pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů30), uhradí kraj zaměstnavateli. 

 (3) Neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo 

osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje kraj náhradu 

výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou. Paušální částku za 
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hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 

funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo.  

(4) Kraj nesmí členovi zastupitelstva poskytnout v souvislosti s výkonem funkce člena 

zastupitelstva dar, a to ani po skončení výkonu funkce. 

_______________ 

30) § 206 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

§ 47 

 

 (1) Uvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje kraj za výkon funkce měsíční 

odměnu ode dne zvolení do funkce, již zastupitelstvo určilo jako funkci, pro kterou 

budou členové zastupitelstva uvolněni, nejdříve však ode dne, od kterého ji zastupitelstvo 

jako takovou funkci určilo.  

 (2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva může kraj poskytovat za výkon funkce 

měsíční odměnu ode dne stanoveného zastupitelstvem, nejdříve však ode dne přijetí 

usnesení zastupitelstva, kterým odměnu stanovilo. 

(3) V usnesení podle odstavce 2 zastupitelstvo stanoví výši měsíčních odměn 

neuvolněným členům zastupitelstva částkou v celých korunách. Při stanovení výše 

měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva může zastupitelstvo přihlédnout 

k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva 

uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů kraje, jejichž 

jsou členy. Usnesení podle odstavce 2 pozbývá platnosti ukončením funkčního období 

zastupitelstva, které měsíční odměnu stanovilo.  

(4) Neuvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana, poskytuje 

kraj měsíční odměnu v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše měsíční odměny, která by 

náležela uvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana. Pokud 

zastupitelstvo neuvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana, 

měsíční odměnu nestanovilo, náleží mu ode dne zvolení do funkce hejtmana měsíční 

odměna ve výši 0,3násobku výše měsíční odměny, která by náležela uvolněnému členovi 

zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana.  

 (5) Pokud člen zastupitelstva vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento 

měsíc měsíční odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho měsíční odměny a počtu 

kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával. 

(6) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva funkci z důvodu dočasné pracovní 

neschopnosti, karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 3 let věku nebo 

ošetřování člena rodiny, měsíční odměna mu nenáleží, nestanoví-li tento zákon jinak. 

 (7) Uvolněnému členovi zastupitelstva za každý kalendářní den od čtvrtého do 

čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo od prvního do 

čtrnáctého kalendářního dne karantény náleží měsíční odměna ve výši 60 % jedné 

třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši 

podle věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví obdobným způsobem, jakým 

se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského 
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pojištění31).  

 (8) Měsíční odměna stanovená podle odstavce 7 se snižuje o 50 %, jde-li o případy, 

kdy se nemocenské podle právních předpisů o nemocenském pojištění snižuje na 

polovinu. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle odstavce 7 a podle věty první 

za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

____________ 

31) § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

§ 48 

  

  (1) Prováděcí právní předpis stanoví v členění podle velikostních kategorií krajů  

a) výši měsíčních odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva,  

b) maximální výši měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva.    

  (2) Velikostní kategorie krajů podle odstavce 1 jsou: 

a) kraje s počtem obyvatel do 500 000, 

b) kraje s počtem obyvatel od 500 001 do 1 000 000,  

c) kraje s počtem obyvatel nad 1 000 000.   

  (3) Měsíční odměna uvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana, 

v kraji ve velikostní kategorii krajů do 500 000 obyvatel, se stanoví tak, aby činila 

nejméně 2,5násobek měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva obce, který 

vykonává funkci starosty, v obci ve velikostní kategorii obcí do 300 obyvatel. Měsíční 

odměna uvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana, v kraji 

ve velikostní kategorii krajů nad 1 000 000 obyvatel, se stanoví tak, aby nebyla vyšší než 

měsíční odměna uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává 

funkci primátora hlavního města Prahy.        

 (4) Při určení výše měsíční odměny člena zastupitelstva se vychází z počtu obyvatel 

kraje32), kteří byli hlášeni v kraji k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, 

ve kterém se konaly volby do zastupitelstva.  

 (5) Změní-li se počet obyvatel kraje o více než 20 % tak, že dojde ke změně zařazení 

kraje ve velikostní kategorii krajů podle odstavce 2, náleží od 1. ledna následujícího 

kalendářního roku    

a) uvolněnému členovi zastupitelstva měsíční odměna ve výši odpovídající velikostní 

kategorii kraje, 

b) neuvolněnému členovi zastupitelstva dosavadní měsíční odměna, pokud nepřesahuje 

maximální výši měsíční odměny pro příslušnou velikostní kategorii kraje, jinak mu 

přísluší měsíční odměna v maximální výši. 

(6) Měsíční odměna se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

_____________ 

32) § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 

a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 

předpisů.  

§ 158 odst. 9 písm. g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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§ 49 

 

(1) V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva 

měsíční odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.   

 (2) V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi 

zastupitelstva poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu měsíčních odměn za tři 

různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze měsíční odměny za výkon funkce 

člena rady, předsedy výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, předsedy zvláštního 

orgánu, člena výboru zastupitelstva, člena komise rady nebo člena zvláštního orgánu. 

Pokud zastupitelstvo nerozhodne o poskytnutí měsíční odměny podle věty první, náleží 

neuvolněnému členovi zastupitelstva měsíční odměna za funkci, za kterou mu náleží 

nejvyšší měsíční odměna schválená zastupitelstvem.  

 

 

§ 50 

 

 (1) Náměstkovi hejtmana, který po dobu delší než 4 týdny zastupoval hejtmana 

v plném rozsahu jeho funkce z důvodu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman 

nevykonával funkci (§ 64 věta třetí), náleží od prvního dne zastupování měsíční odměna 

ve výši, která by v daném období náležela hejtmanovi, je-li tato odměna vyšší.  

 (2) Členovi rady, který byl zastupitelstvem pověřen výkonem pravomocí hejtmana 

podle § 64a věty druhé, náleží měsíční odměna ve výši, která by v daném období náležela 

hejtmanovi, je-li tato odměna vyšší.  

 (3) Členovi zastupitelstva, který nadále vykonává pravomoci hejtmana nebo náměstka 

hejtmana podle § 64b, náleží dosavadní měsíční odměna do zvolení nového hejtmana 

nebo náměstka hejtmana. Členovi rady, která vykonává své pravomoci podle § 60 odst. 2 

nebo § 60a, náleží dosavadní měsíční odměna do zvolení nové rady. 

 (4) Členovi zastupitelstva, který je předsedou nebo členem zvláštního orgánu, náleží 

po skončení funkčního období dosavadní měsíční odměna za výkon funkce předsedy 

nebo člena zvláštního orgánu.  

(5) Členovi zastupitelstva, který je členem komise rady, náleží po skončení funkčního 

období měsíční odměna za výkon této funkce po dobu výkonu pravomocí dosavadní rady 

podle § 60a.   

 

 

§ 51 

 

 (1) Členovi zastupitelstva může kraj poskytnout mimořádnou odměnu za splnění 

mimořádných a zvláště významných úkolů kraje.   

 (2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce 

uvolněnému členovi zastupitelstva nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší měsíční 

odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných 

funkcí.  

 (3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce 

neuvolněnému členovi zastupitelstva nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše 
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měsíční odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce anebo v souhrnu za výkon jím 

zastávaných funkcí stanoví zákon a prováděcí právní předpis.  

 (4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva musí být výslovně 

uveden jako samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva, který je zveřejněn podle § 42 odst. 1.  

(5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva musí být 

odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva. Důvod 

poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva, kterým byla 

mimořádná odměna poskytnuta.           

 

 

§ 52 

 

 (1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana nebo 

náměstka hejtmana, a uvolněnému členovi zastupitelstva, jimž zanikl mandát člena 

zastupitelstva, poskytne kraj odchodné, pokud jim ke dni zániku mandátu člena 

zastupitelstva náležela měsíční odměna. K případům nevyplácení měsíční odměny 

v rozhodný den z důvodů uvedených v § 47 odst. 6 se nepřihlíží.   

 (2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana nebo 

náměstka hejtmana, a uvolněnému členovi zastupitelstva, kteří byli v průběhu funkčního 

období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne kraj odchodné, pokud jim ke dni 

odvolání nebo vzdání se funkce náležela měsíční odměna. K případům nevyplácení 

měsíční odměny v rozhodný den z důvodů uvedených v § 47 odst. 6 se nepřihlíží.  

 (3) Odchodné se stanoví ve výši měsíční odměny, která členovi zastupitelstva náležela 

ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, 

k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let 

výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Do rozhodné doby podle 

věty první se započte i doba, po kterou člen zastupitelstva podle § 53 odst. 2 nebo 3 do 

opětovného zvolení do funkce nevykonával funkci uvolněného člena zastupitelstva anebo 

funkci neuvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana nebo 

náměstka hejtmana.  

 (4) Odchodné podle odstavce 2 lze členovi zastupitelstva poskytnout ve funkčním 

období pouze jednou. 

 

 

§ 53 

 

 (1) Odchodné se vyplatí jednorázově v nejbližším výplatním termínu. 

 (2) Odchodné podle § 52 odst. 1 při zániku mandátu člena zastupitelstva dnem voleb 

do zastupitelstva členovi zastupitelstva nenáleží, pokud byl v novém funkčním období 

opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva anebo do funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana nebo náměstka 

hejtmana, za niž mu náleží měsíční odměna. O opětovné zvolení do funkce podle věty 

první nejde, jde-li o druhé a následující obsazení uvedené funkce v průběhu funkčního 

období.  

 (3) Odchodné podle § 52 odst. 2 členovi zastupitelstva nenáleží, pokud byl nejpozději 

na následujícím zasedání zastupitelstva opětovně zvolen do funkce uvolněného člena 
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zastupitelstva anebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci 

hejtmana nebo náměstka hejtmana. 

 (4) Odchodné členovi zastupitelstva nenáleží, pokud byl v průběhu výkonu funkce 

pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný 

v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva.  

 (5) Vznikl-li členovi zastupitelstva nárok na odchodné v době, kdy je proti němu 

vedeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný 

v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva, odchodné se nevyplatí. Skončí-li 

trestní stíhání pravomocným odsouzením člena zastupitelstva, má se za to, že nárok na 

odchodné nevznikl; nedojde-li k takovému odsouzení, odchodné se vyplatí.  

 (6) Kraj odchodné vyplatí až poté, kdy od člena zastupitelstva obdrží čestné 

prohlášení, že v jeho případě nejsou dány překážky pro výplatu odchodného podle 

odstavců 4 a 5. 

 

 

§ 54 

 

 Splatnost a výplata měsíční odměny, odchodného a dalších plnění poskytovaných 

v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva, jakož i srážky z nich, a postup 

kraje v případě zjišťování průměrného výdělku, vzdání se práva na odměnu nebo další 

plnění a v případě smrti člena zastupitelstva se řídí zákoníkem práce. Pro tyto účely se 

kraj považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva se považují za zaměstnance.  

 

 

§ 55 

 

(1) Členovi zastupitelstva lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu kraje poskytnout 

a) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva, 

b) příspěvek na závodní stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva, 

c) příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, 

jde-li o uvolněného člena zastupitelstva, 

d) odměnu při významném životním výročí,  

e) příspěvek na pojistné nebo plnění formou úhrady pojistného na rizika spojená 

s výkonem funkce člena zastupitelstva,  

f) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li 

o uvolněného člena zastupitelstva, 

g) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva. 

(2) Plnění podle odstavce 1 lze členovi zastupitelstva poskytnout za obdobných 

podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům kraje.             

 

 

§ 56 

 

 (1) Členovi zastupitelstva náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady 

ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance kraje33) 

a v jejich mezích podle zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva, 

stanovených zastupitelstvem. 

 (2) Zastupitelstvo může stanovit, že za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva pro 
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účely cestovních náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu.  

 (3) Nestanoví-li v zásadách pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva 

zastupitelstvo jinak, podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních 

náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění úkolů, způsob 

dopravy a ubytování, určuje členům zastupitelstva před zahájením pracovní cesty 

písemně hejtman. 

 (4) Stanoví-li tak zastupitelstvo, náleží členovi zastupitelstva náhrada za opotřebení 

vlastního zařízení nebo jiných předmětů nezbytných k výkonu funkce člena 

zastupitelstva. To neplatí pro používání motorového vozidla, u kterého se poskytování 

náhrad řídí odstavci 1 až 3. 

_____________ 

33) Část sedmá hlava III a IV zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů.“.  

 

Poznámky pod čarou č. 16 až 19 se zrušují.  

 

5. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který včetně poznámky pod čarou č. 34 zní: 

 

„§ 56a 

 

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní 

rok, přičemž nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento 

den není svátkem nebo dnem pracovního klidu34).   

 (2) Pokud výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva netrvá po dobu celého 

kalendářního roku, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý 

kalendářní měsíc výkonu funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.  

 (3) Měsíční odměna se za dobu čerpání dovolené nekrátí. 

 (4) Kraj poskytne uvolněnému členovi zastupitelstva též tu část dovolené, kterou 

nevyčerpal u svého zaměstnavatele před uvolněním k výkonu veřejné funkce.  

 (5) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva dovolenou nebo její část v průběhu 

příslušného kalendářního roku, převádí se mu nárok na ni do bezprostředně následujícího 

kalendářního roku, v němž se eviduje jako nevyčerpaná dovolená z předchozího 

kalendářního roku a čerpá se přednostně. Do dalšího kalendářního roku se již tento nárok 

nepřevádí.      

(6) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva, který je ke dni ukončení výkonu 

funkce v pracovním poměru, poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, 

ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, může mu na základě jeho žádosti 

kraj poskytnout náhradu za nevyčerpanou dovolenou nebo její část. Uvolňující 

zaměstnavatel poskytne zbývající část dovolené za příslušný kalendářní rok, která nebyla 

vyčerpána nebo nahrazena. Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se 

nepřevádí ani ji nelze nahradit. 

(7) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva, který ke dni ukončení výkonu funkce 

není v pracovním poměru, poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, 

ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, poskytne mu kraj náhradu za 

nevyčerpanou dovolenou. Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se 
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nenahrazuje. 

(8) Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle odstavců 6 a 7 se určí jako násobek 

počtu kalendářních dnů, za které je poskytována, a jedné třicetiny měsíční odměny, která 

náleží uvolněnému členovi zastupitelstva ke dni ukončení výkonu funkce.   

(9) Vyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva dovolenou v rozsahu větším, než mu 

náleží podle odstavců 1 až 5, posuzuje se měsíční odměna za každý den čerpání dovolené 

nad rámec zákonného nároku jako přeplatek poskytnuté měsíční odměny.  

 (10) Krajský úřad vede evidenci o čerpání dovolené uvolněných členů zastupitelstva. 

Člen zastupitelstva oznámí předem čerpání dovolené krajskému úřadu prostřednictvím 

hejtmana. 

_____________ 

34) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

6. V § 98 se slova „§ 47 a 48“ nahrazují slovy „§ 48 odst. 1“. 

 

 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

Neuvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana, a uvolněnému 

členovi zastupitelstva, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávají funkci člena 

zastupitelstva, do které byli zvoleni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží 

namísto odchodného podle krajského zřízení, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, odměna při skončení funkčního období podle krajského zřízení, ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.   

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o hlavním městě Praze 

Čl. V 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., 

zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona 

č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., 

zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona 

č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., 

zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., 

zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 

zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 

č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., 
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zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb. a zákona 

č. …/2016 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 11 odst. 1 se za slovo „příloze“ vkládají slova „č. 1“.  

 

2. V § 51 se odstavec 2 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 

  

3. § 52 až 58 včetně poznámek pod čarou č. 30 až 32 znějí: 

 

„§ 52 

 

(1) Funkce člena zastupitelstva hlavního města Prahy je veřejnou funkcí.  

(2) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy nesmí být pro výkon své funkce zkrácen 

na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.  

(3) Funkci člena zastupitelstva hlavního města Prahy vykonávají 

a) členové zastupitelstva hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo 

hlavního města Prahy určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva 

hlavního města Prahy uvolněni, (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva hlavního města 

Prahy“), 

b) ostatní členové zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „neuvolněný člen 

zastupitelstva hlavního města Prahy“).   

(4) Neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy poskytne 

zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu; rozsah 

doby potřebné k výkonu funkce určí hlavní město Praha. Náhradu mzdy nebo platu, 

včetně odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních 

právních předpisů30), uhradí hlavní město Praha zaměstnavateli.  

 (5) Neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který je podnikající 

fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, 

poskytuje hlavní město Praha náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho 

funkce paušální částkou. Paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako 

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za 

kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo hlavního města Prahy.  

(6) Hlavní město Praha nesmí členovi zastupitelstva hlavního města Prahy poskytnout 

v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva hlavního města Prahy dar, a to ani po 

skončení výkonu funkce.  

_______________ 

30) § 206 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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§ 53 

 

 (1) Uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy poskytuje hlavní město 

Praha za výkon funkce měsíční odměnu ode dne zvolení do funkce, již zastupitelstvo 

hlavního města Prahy určilo jako funkci, pro kterou budou členové zastupitelstva 

hlavního města Prahy uvolněni, nejdříve však ode dne, od kterého ji zastupitelstvo 

hlavního města Prahy jako takovou funkci určilo.  

 (2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy může hlavní město 

Praha poskytovat za výkon funkce měsíční odměnu ode dne stanoveného zastupitelstvem 

hlavního města Prahy, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva hlavního 

města Prahy, kterým odměnu stanovilo.  

(3) V usnesení podle odstavce 2 zastupitelstvo hlavního města Prahy stanoví výši 

odměn neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy částkou v celých 

korunách. Při stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

hlavního města Prahy může zastupitelstvo hlavního města Prahy přihlédnout k plnění 

individuálních úkolů, které jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva hlavního 

města Prahy uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů 

hlavního města Prahy, jejichž jsou členy. Usnesení podle odstavce 2 pozbývá platnosti 

ukončením funkčního období zastupitelstva hlavního města Prahy, které měsíční odměnu 

stanovilo.  

(4) Neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci 

primátora hlavního města Prahy, poskytuje hlavní město Praha měsíční odměnu 

v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše měsíční odměny, která by náležela uvolněnému 

členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci primátora hlavního 

města Prahy. Pokud zastupitelstvo hlavního města Prahy neuvolněnému členovi 

zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci primátora hlavního města 

Prahy, měsíční odměnu nestanovilo, náleží mu ode dne zvolení do funkce primátora 

hlavního města Prahy měsíční odměna ve výši 0,3násobku výše měsíční odměny, která 

by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává 

funkci primátora hlavního města Prahy.  

 (5) Pokud člen zastupitelstva hlavního města Prahy vykonával funkci jen po část 

měsíce, náleží mu za tento měsíc měsíční odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho 

měsíční odměny a počtu kalendářních dnů, po které tuto funkci v daném měsíci 

vykonával. 

(6) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy funkci z důvodu 

dočasné pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 3 let 

věku nebo ošetřování člena rodiny, měsíční odměna mu nenáleží, nestanoví-li tento zákon 

jinak. 

 (7) Uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy za každý kalendářní den 

od čtvrtého do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo od 

prvního do čtrnáctého kalendářního dne karantény náleží měsíční odměna ve výši 60 % 

jedné třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené 

výši podle věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví obdobným způsobem, 

jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského 

z nemocenského pojištění31). 

 (8) Měsíční odměna stanovená podle odstavce 7 se snižuje o 50 %, jde-li o případy, 

kdy se nemocenské podle právních předpisů o nemocenském pojištění snižuje na 
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polovinu. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle odstavce 7 a podle věty první 

za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

____________ 

31) § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

§ 54 

  

 (1) Prováděcí právní předpis stanoví      

a) výši měsíčních odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva hlavního 

města Prahy, 

b) maximální výši měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva 

hlavního města Prahy. 

 (2) Měsíční odměna uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy, který 

vykonává funkci primátora hlavního města Prahy, se stanoví tak, aby činila nejméně 

3násobek měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci 

starosty, v obci ve velikostní kategorii obcí do 300 obyvatel.   

 (3) Měsíční odměna se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

 

 

§ 55 

 

 (1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který je oprávněn 

k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství32), může 

zastupitelstvo hlavního města Prahy s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů 

zvýšit měsíční odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši měsíční odměny stanovenou za 

výkon jeho funkce podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu.  

(2) V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva 

hlavního města Prahy měsíční odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší 

odměna.   

 (3) V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi 

zastupitelstva hlavního města Prahy poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu 

měsíčních odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze měsíční 

odměny za výkon funkce člena rady hlavního města Prahy, předsedy výboru 

zastupitelstva hlavního města Prahy, předsedy komise rady hlavního města Prahy, 

předsedy zvláštního orgánu hlavního města Prahy, člena výboru zastupitelstva hlavního 

města Prahy, člena komise rady hlavního města Prahy nebo člena zvláštního orgánu 

hlavního města Prahy. Pokud zastupitelstvo hlavního města Prahy nerozhodne 

o poskytnutí měsíční odměny podle věty první, náleží neuvolněnému členovi 

zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměna za funkci, za kterou mu náleží 

nejvyšší měsíční odměna schválená zastupitelstvem hlavního města Prahy.  

_____________ 

32) § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 56 

 

 (1) Náměstkovi primátora hlavního města Prahy, který z pověření zastupitelstva 

hlavního města Prahy nebo primátora hlavního města Prahy po dobu delší než 4 týdny 

zastupoval primátora hlavního města Prahy v plném rozsahu jeho funkce z důvodu jeho 

nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor hlavního města Prahy nevykonával funkci, 

náleží od prvního dne zastupování měsíční odměna ve výši, která by v daném období 

náležela primátorovi, je-li tato odměna vyšší.  

 (2) Členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který nadále vykonává pravomoci 

primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy podle 

§ 75, náleží dosavadní měsíční odměna do zvolení nového primátora hlavního města 

Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy. Členovi rady hlavního města 

Prahy, která vykonává své pravomoci podle § 69a, náleží dosavadní měsíční odměna do 

zvolení nové rady hlavního města Prahy. 

 (3) Členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který je předsedou nebo členem 

zvláštního orgánu hlavního města Prahy, náleží po skončení funkčního období dosavadní 

měsíční odměna za výkon funkce předsedy nebo člena zvláštního orgánu hlavního města 

Prahy.  

(4) Členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který je členem komise rady hlavního 

města Prahy, náleží po skončení funkčního období měsíční odměna za výkon této funkce 

po dobu výkonu pravomocí dosavadní rady hlavního města Prahy podle § 69a.   

 

 

§ 57 

 

 (1) Členovi zastupitelstva hlavního města Prahy může hlavní město Praha poskytnout 

mimořádnou odměnu za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů hlavního 

města Prahy.    

 (2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce 

uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy nesmí být vyšší než 

dvojnásobek nejvyšší měsíční odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku 

náležela za výkon jím zastávaných funkcí.   

 (3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce 

neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy nesmí být vyšší než 

dvojnásobek maximální výše měsíční odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce 

anebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí stanoví zákon a prováděcí právní 

předpis.  

 (4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva hlavního města 

Prahy musí být výslovně uveden jako samostatný bod navrženého programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, který je zveřejněn podle 

§ 60 odst. 3.  

(5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva hlavního města 

Prahy musí být odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání 

zastupitelstva hlavního města Prahy. Důvod poskytnutí odměny musí být uveden 

v usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy, kterým byla mimořádná odměna 

poskytnuta.            
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§ 58 

 

 (1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci 

primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy, 

a uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, jimž zanikl mandát člena 

zastupitelstva hlavního města Prahy, poskytne hlavní město Praha odchodné, pokud jim 

ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva hlavního města Prahy náležela měsíční 

odměna. K případům nevyplácení měsíční odměny v rozhodný den z důvodů uvedených 

v § 53 odst. 6 se nepřihlíží.   

 (2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci 

primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy, 

a uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, kteří byli v průběhu 

funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne hlavní město Praha 

odchodné, pokud jim ke dni odvolání nebo vzdání se funkce náležela měsíční odměna. 

K případům nevyplácení měsíční odměny v rozhodný den z důvodů uvedených v § 53 

odst. 6 se nepřihlíží.  

 (3) Odchodné se stanoví ve výši měsíční odměny, která členovi zastupitelstva hlavního 

města Prahy náležela ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva hlavního města Prahy 

nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce člena zastupitelstva hlavního města Prahy, 

k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let 

výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Do rozhodné doby podle 

věty první se započte i doba, po kterou člen zastupitelstva hlavního města Prahy podle 

§ 58a odst. 2 nebo 3 do opětovného zvolení do funkce nevykonával funkci uvolněného 

člena zastupitelstva hlavního města Prahy anebo funkci neuvolněného člena 

zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci primátora hlavního města 

Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy.  

 (4) Odchodné podle odstavce 2 lze členovi zastupitelstva hlavního města Prahy 

poskytnout ve funkčním období pouze jednou.“. 

 

Poznámky pod čarou č. 14 až 19 se zrušují.  

 

 

4. Za § 58 se vkládají nové § 58a až 58e, které včetně poznámek pod čarou č. 33 a 34 znějí: 

 

„§ 58a 

 

 (1) Odchodné se vyplatí jednorázově v nejbližším výplatním termínu. 

 (2) Odchodné podle § 58 odst. 1 při zániku mandátu člena zastupitelstva hlavního 

města Prahy dnem voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy členovi zastupitelstva 

hlavního města Prahy nenáleží, pokud byl v novém funkčním období opětovně zvolen do 

funkce uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy anebo do funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci 

primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy, za niž 

mu náleží měsíční odměna. O opětovné zvolení do funkce podle věty první nejde, jde-li o 

druhé a následující obsazení uvedené funkce v průběhu funkčního období.  

 (3) Odchodné podle § 58 odst. 2 členovi zastupitelstva hlavního města Prahy nenáleží, 

pokud byl nejpozději na následujícím zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WADP6R)



 

24 

 

 

opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy anebo 

do funkce neuvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává 

funkci primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy.  

 (4) Odchodné členovi zastupitelstva hlavního města Prahy nenáleží, pokud byl 

v průběhu výkonu funkce pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za 

nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva 

hlavního města Prahy.  

 (5) Vznikl-li členovi zastupitelstva hlavního města Prahy nárok na odchodné v době, 

kdy je proti němu vedeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní 

trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva hlavního města 

Prahy, odchodné se nevyplatí. Skončí-li trestní stíhání pravomocným odsouzením člena 

zastupitelstva hlavního města Prahy, má se za to, že nárok na odchodné nevznikl; 

nedojde-li k takovému odsouzení, odchodné se vyplatí.  

 (6) Hlavní město Praha odchodné vyplatí až poté, kdy od člena zastupitelstva hlavního 

města Prahy obdrží čestné prohlášení, že v jeho případě nejsou dány překážky pro 

výplatu odchodného podle odstavců 4 a 5. 

      

 

§ 58b 

 

 Splatnost a výplata měsíční odměny, odchodného a dalších plnění poskytovaných 

v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i 

srážky z nich, a postup hlavního města Prahy v případě zjišťování průměrného výdělku, 

vzdání se práva na odměnu nebo další plnění a v případě smrti člena zastupitelstva 

hlavního města Prahy se řídí zákoníkem práce. Pro tyto účely se hlavní město Praha 

považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva hlavního města Prahy se považují za 

zaměstnance.  

 

 

§ 58c 

 

(1) Členovi zastupitelstva hlavního města Prahy lze z peněžního fondu nebo 

z rozpočtu hlavního města Prahy poskytnout 

a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o primátora 

hlavního města Prahy, náměstka primátora hlavního města Prahy nebo člena 

zastupitelstva hlavního města Prahy pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, 

že spolu vstupují do manželství32),  

b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 

zastupováním hlavního města Prahy na veřejných občanských obřadech, 

c) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva 

hlavního města Prahy, 

d) příspěvek na závodní stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva hlavního 

města Prahy, 

e) příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, 

jde-li o uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy, 

f) odměnu při významném životním výročí,  

g) příspěvek na pojistné nebo plnění formou úhrady pojistného na rizika spojená 

s výkonem funkce člena zastupitelstva hlavního města Prahy,  
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h) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li 

o uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy, 

i) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy. 

(2) Plnění podle odstavce 1 lze členovi zastupitelstva hlavního města Prahy 

poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům hlavního 

města Prahy.             

 

 

§ 58d 

 

 (1) Členovi zastupitelstva hlavního města Prahy náleží v souvislosti s výkonem jeho 

funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými 

pro zaměstnance hlavního města Prahy33) a v jejich mezích podle zásad pro poskytování 

cestovních náhrad členům zastupitelstva hlavního města Prahy, stanovených 

zastupitelstvem hlavního města Prahy. 

 (2) Zastupitelstvo hlavního města Prahy může stanovit, že za pravidelné pracoviště 

člena zastupitelstva hlavního města Prahy pro účely cestovních náhrad se považuje místo 

jeho trvalého pobytu.  

 (3) Nestanoví-li v zásadách pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva 

hlavního města Prahy zastupitelstvo hlavního města Prahy jinak, podmínky, které mohou 

ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení 

cesty, místo plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování, určuje členům zastupitelstva 

hlavního města Prahy před zahájením pracovní cesty písemně primátor hlavního města 

Prahy. 

 (4) Stanoví-li tak zastupitelstvo hlavního města Prahy, náleží členovi zastupitelstva 

hlavního města Prahy náhrada za opotřebení vlastního zařízení nebo jiných předmětů 

nezbytných k výkonu funkce člena zastupitelstva hlavního města Prahy. To neplatí pro 

používání motorového vozidla, u kterého se poskytování náhrad řídí odstavci 1 až 3.  

______________ 

33) Část sedmá hlava III a IV zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

 

§ 58e 

 

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy má nárok na dovolenou v délce 

5 týdnů za kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí 

až pátek, pokud tento den není svátkem nebo dnem pracovního klidu34).   

 (2) Pokud výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy netrvá 

po dobu celého kalendářního roku, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí za 

každý i započatý kalendářní měsíc výkonu funkce jednu dvanáctinu dovolené za 

kalendářní rok.  

 (3) Měsíční odměna se za dobu čerpání dovolené nekrátí.   

 (4) Hlavní město Praha poskytne uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města 

Prahy též tu část dovolené, kterou nevyčerpal u svého zaměstnavatele před uvolněním 

k výkonu veřejné funkce.  
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 (5) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy dovolenou nebo 

její část v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu nárok na ni do 

bezprostředně následujícího kalendářního roku, v němž se eviduje jako nevyčerpaná 

dovolená z předchozího kalendářního roku a čerpá se přednostně. Do dalšího 

kalendářního roku se již tento nárok nepřevádí.      

(6) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy, který je ke dni 

ukončení výkonu funkce v pracovním poměru, poměrnou část dovolené podle odstavce 2 

za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, může mu na 

základě jeho žádosti hlavní město Praha poskytnout náhradu za nevyčerpanou dovolenou 

nebo její část. Uvolňující zaměstnavatel poskytne zbývající část dovolené za příslušný 

kalendářní rok, která nebyla vyčerpána nebo nahrazena. Nevyčerpaná dovolená 

z předchozího kalendářního roku se nepřevádí ani ji nelze nahradit. 

(7) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy, který ke dni 

ukončení výkonu funkce není v pracovním poměru, poměrnou část dovolené podle 

odstavce 2 za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon funkce, 

poskytne mu hlavní město Praha náhradu za nevyčerpanou dovolenou. Nevyčerpaná 

dovolená z předchozího kalendářního roku se nenahrazuje. 

(8) Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle odstavců 6 a 7 se určí jako násobek 

počtu kalendářních dnů, za které je poskytována, a jedné třicetiny měsíční odměny, která 

náleží uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy ke dni ukončení výkonu 

funkce.  

(9) Vyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy dovolenou 

v rozsahu větším, než mu náleží podle odstavců 1 až 5, posuzuje se měsíční odměna za 

každý den čerpání dovolené nad rámec zákonného nároku jako přeplatek poskytnuté 

měsíční odměny.  

 (10) Magistrát hlavního města Prahy vede evidenci o čerpání dovolené uvolněných 

členů zastupitelstva hlavního města Prahy. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy 

oznámí předem čerpání dovolené Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím 

primátora hlavního města Prahy. 

_____________ 

34) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu, ve znění pozdějších předpisů.“. 

        

5. V § 59 odst. 2 písmeno h) zní: 

„h) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva hlavního města Prahy 

uvolněni,“. 

 

6. V § 59 odst. 2 se za písmeno t) vkládají nová písmena u) až y), která znějí: 

„u) stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města 

Prahy,  

v)  rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 57, o plněních pro členy 

zastupitelstva hlavního města Prahy podle § 58c a o poskytnutí náhrady za 

nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy 

podle § 58e odst. 6, 

w)  stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva hlavního 

města Prahy,  
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x)  rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou 

členy zastupitelstva hlavního města Prahy, za výkon funkce členů výborů 

zastupitelstva hlavního města Prahy, komisí rady hlavního města Prahy a zvláštních 

orgánů zastupitelstva hlavního města Prahy, 

y)  vyslovovat souhlas s uzavřením pracovního poměru a dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr mezi hlavním městem Prahou a členem zastupitelstva 

hlavního města Prahy,“. 

Dosavadní písmeno u) se označuje jako písmeno z). 

 

7. V § 87 odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 35 znějí: 

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví v členění podle velikostních kategorií 

městských částí 

a)  výši měsíčních odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva městské části, 

b) maximální výši měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva 

městské části.  

(4) V příloze č. 2 k tomuto zákonu jsou upraveny velikostní kategorie městských 

částí podle odstavce 3.   

(5) Při určení výše měsíční odměny člena zastupitelstva městské části se vychází 

z počtu obyvatel městské části35), kteří byli hlášeni v městské části k trvalému pobytu 

k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva městské části.  

____________ 

35) § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 

a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 

předpisů.  

§ 158 odst. 9 písm. g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.  

 

8. V § 87 se doplňuje odstavec 6, který zní:  

„(6) Změní-li se počet obyvatel městské části o více než 20 % tak, že současně dojde 

ke změně zařazení městské části ve velikostní kategorii městských částí podle přílohy č. 2 

tohoto zákona, náleží od 1. ledna následujícího kalendářního roku   

a) uvolněnému členovi zastupitelstva městské části měsíční odměna ve výši odpovídající 

velikostní kategorii městské části, 

b) neuvolněnému členovi zastupitelstva městské části dosavadní měsíční odměna, pokud 

nepřesahuje maximální výši měsíční odměny pro příslušnou velikostní kategorii 

městské části, jinak mu přísluší měsíční odměna v maximální výši.“. 

 

9. V § 89 odst. 1 písmena a) až c) znějí: 

„a) volit starostu městské části, místostarostu (místostarosty) městské části a další členy 

rady městské části a odvolávat je z funkce, 

b) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva městské části uvolněni, 

c) stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,“. 

 

10. V § 89 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až r), která 

znějí: 
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„o) rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 57, o plněních pro členy zastupitelstva 

městské části podle § 58c a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou 

uvolněným členům zastupitelstva městské části podle § 58e odst. 6,  

p) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městské 

části,  

q) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou 

členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva 

městské části, komisí rady městské části a zvláštních orgánů městské části, 

r) vyslovovat souhlas s uzavřením pracovního poměru a dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr mezi městskou částí a členem zastupitelstva městské části.“. 

 

11. V § 99 odst. 2 větě první se slova „zástupce starosty“ nahrazují slovem „místostarosta“. 

 

12. V § 99 odst. 2 větě druhé se slova „zástupců starosty“ nahrazují slovem „místostarostů“. 

 

13. V § 104 odst. 1 větě první se slova „zástupce (zástupci) starosty“ nahrazují slovy 

„místostarosta (místostarostové)“. 

 

14. V § 120 odst. 1 se slova „§ 52 a 53“ nahrazují slovy „§ 54 odst. 1 a § 87 odst. 3“. 

 

15. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní: 

 

 

„Příloha č. 2 k zákonu č. 131/2000 Sb. 

 

Velikostní kategorie městských částí  

 

Velikostní 

kategorie 

Počet obyvatel s trvalým pobytem na 

území městské části  

 

1. do 300 
 

2. od 301 do 600 
 

3. od 601 do 1 000 
 

4. od 1 001 do 3 000 
 

5. od 3 001 do 5 000 
 

6. od 5 001 do 10 000 
 

7. od 10 001 do 20 000 
 

8. od 20 001 do 50 000 
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9. od 50 001 do 100 000 
 

10. od 100 001 do 200 000  
 

11. nad 200 000 
 

“. 

 

 

 

Čl. VI 

 

Přechodná ustanovení 

 

1. Uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona vykonává funkci člena zastupitelstva hlavního města Prahy, do které byl 

zvolen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží namísto odchodného podle 

zákona o hlavním městě Praze, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

odměna při skončení funkčního období podle zákona o hlavním městě Praze, ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.   

 

2. Neuvolněnému členovi zastupitelstva městské části, který vykonává funkci starosty, 

a uvolněnému členovi zastupitelstva městské části, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona vykonávají funkci člena zastupitelstva městské části, do které byli zvoleni přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží namísto odchodného podle zákona 

o hlavním městě Praze, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

odměna při skončení funkčního období podle zákona o hlavním městě Praze, ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.   

 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

Čl. VII 

V § 36 písm. h) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona 

č. 189/2006 Sb., se slova „, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před 

zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve 

stejném rozsahu jako uvolnění členové zastupitelstva“ nahrazují slovy „zvolených do funkcí, 

jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni“.  
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ČÁST PÁTÁ  

 

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

Čl. VIII 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona 

č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., 

zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., 

zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., 

zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona 

č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., 

zákona č. 353/2001 Sb., zákona č.263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona 

č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., 

zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona 

č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 

zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 

č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 

č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., 

zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona 

č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 

zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona 

č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona 

č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 7 se slova „, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni 

nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale 

vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva“ 

nahrazují slovy „zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou 

členové zastupitelstva uvolněni“. 

2. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 20 se slova „, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění 

členové zastupitelstva“ nahrazují slovy „zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo 

jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni“.  
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ČÁST ŠESTÁ  

 

Změna zákona o důchodovém pojištění 

Čl. IX 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., 

zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona 

č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., 

zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona 

č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., 

zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona 

č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., 

zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona 

č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 

č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., 

zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 

zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona 

č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 

zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona 

č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., 

zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona 

č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se 

mění takto: 

1. V § 5 odst. 1 písm. h) se slova „, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo 

kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale 

vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva“ 

nahrazují slovy „zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou 

členové zastupitelstva uvolněni“. 

2. V § 5 odst. 1 písm. t) se slova „, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo 

kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 

zastupitelstva“ nahrazují slovy „zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako 

funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni“. 
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ČÁST SEDMÁ  

 

Změna zákona o nemocenském pojištění 

Čl. X 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., 

zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 

č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., 

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., 

zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 

č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 

zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 

č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb. 

a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 5 písm. a) bodě 8 se slova „, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo 

kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale 

vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva“ 

nahrazují slovy „zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou 

členové zastupitelstva uvolněni“. 

2. V § 5 písm. a) bodě 22 se slova „, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni 

nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 

zastupitelstva“ nahrazují slovy „zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako 

funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni“. 

 

 

ČÁST OSMÁ 

 

Zrušovací ustanovení 

Čl. XI 

 

Zrušují se: 

 

1. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 

2. Nařízení vlády č. 337/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 

3. Nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády 

č. 337/2004 Sb. 
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4. Nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. XII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.  
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