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IV. 

 

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 

 

§ 70 

 

 Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva obce nesmí 

být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného 

obdobného poměru.  

 

§ 71 

 

 (1) Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,21) a 

členům zastupitelstva obce, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva obce nebyli v 

pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění 

členové zastupitelstva obce, (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva obce“) poskytuje obec za 

výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce odměnu podle tohoto zákona. Odměna se 

vyplácí z rozpočtových prostředků obce.  

 (2) Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná obcí uvolněným členům 

zastupitelstva obce za výkon jejich funkce; za odměnu se nepovažují plnění poskytovaná v 

souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních předpisů, zejména cestovní 

náhrady.   

 (3) Odměnou podle odstavce 1 je  

a) měsíční odměna,  

b) odměna při skončení funkčního období.  

 (4) Ostatním členům zastupitelstva obce, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1, (dále jen 

„neuvolněný člen zastupitelstva obce“), jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel 

pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy;22) rozsah doby potřebné k výkonu funkce 

v konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, uhradí 

obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního předpisu.23) Neuvolněným členům zastupitelstva 

obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých 

rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce 

paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok.  

_____ 
21) § 124 odst. 2 zákoníku práce.  
22) § 124 zákoníku práce.  
23) § 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. 

 

§ 72  

 

 Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta 

měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis.  
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§ 73  

 

 (1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané 

funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní 

předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a 

příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se 

vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k 

trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.   

 (2) Měsíční odměna se uvolněným členům zastupitelstva obce v obcích s rozšířenou 

působností, v obcích s pověřeným obecním úřadem, v obcích s matričním úřadem23a) a v 

obcích se stavebním úřadem23b) zvyšuje o částku stanovenou prováděcím právním předpisem.  

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

pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna 

mu nenáleží, nestanoví-li se jinak v odstavci 4; v kalendářním měsíci, v němž z těchto důvodů 

uvolněný člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční 

odměna v poměrné výši.  

 (4) Uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna za první 3 kalendářní dny 

dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény náleží měsíční 

odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny a od čtvrtého 

kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého kalendářního 

dne a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna za každý 

kalendářní den 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 

stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského 

z nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se 

snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění 

snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí 

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

______ 
23a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů.  
23b) § 117 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

§ 74  

 

zrušen 

 

§ 75  

 

 (1) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty, a 

uvolněnému členu zastupitelstva obce náleží odměna při skončení funkčního období, jestliže 

jim ke dni voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíční odměna a pokud jim nevznikl 

opětovný nárok na měsíční odměnu. Pokud byl uvolněný člen zastupitelstva obce nebo 

neuvolněný člen zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty pravomocně odsouzen za 

úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, pak mu odměna při skončení 

funkčního období nenáleží.  

 (2) Výše odměny při skončení funkčního období uvolněného člena zastupitelstva obce 
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a neuvolněného člena zastupitelstva obce vykonávajícího funkci starosty se stanoví jako výše 

měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě 

jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce.   

 (3) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce a neuvolněnému členovi zastupitelstva 

obce, kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a 

jimž zanikl mandát přede dnem konání voleb do zastupitelstva obce, bude tato odměna 

poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu.   

 (4) Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva obce, 

kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a byli z 

této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, bude tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců 

ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce.  

 (5) Pokud dosavadní starosta nebo místostarosta vykonává pravomoci podle § 107, 

náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši.   

 (6) Členovi zastupitelstva obce, který vykonává pravomoc podle § 107, náleží měsíční 

odměna ve stejné výši, která by podle prováděcího právního předpisu náležela starostovi.  

 (7) Odměna při skončení funkčního období může být vyplacena v měsíčních splátkách 

nebo jednorázově. Vznikl-li členovi zastupitelstva obce uvedenému v odstavci 1 nárok na 

odměnu při skončení funkčního období v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení pro 

úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, odměna při skončení funkčního 

období se nevyplatí. Skončí-li trestní řízení pro uvedený trestný čin pravomocným 

odsouzením člena zastupitelstva obce, má se za to, že nárok na odměnu při skončení 

funkčního období nevznikl; nedojde-li k takovému odsouzení, odměna při skončení funkčního 

období se vyplatí.  

  

§ 76 

 

 Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z odměny se 

řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce. 

Pro tyto účely se odměna členů zastupitelstva obce posuzuje jako plat zaměstnanců obce v 

pracovním poměru; obec se posuzuje jako zaměstnavatel a členové zastupitelstva obce se 

posuzují jako zaměstnanci.  

  

§ 77  

 

 (1) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl 

zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží.   

 (2) Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který 

stanoví zastupitelstvo obce.  

 (3) V případě souběhu výkonu několika funkcí   

a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se 

poskytuje nejvyšší odměna,   

b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše 

souhrnu odměn za jednotlivé funkce.  
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§ 78 

 

 Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní 

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

pracovním poměru.26)  

______ 
26) Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 79  

 

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v 

délce 5 týdnů za kalendářní rok.   

 (2) Pokud jeho funkční období netrvalo po dobu celého kalendářního roku, má nárok 

na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu 

jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.   

 (3) Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.  

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

nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný člen 

zastupitelstva obce dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce, 

poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel.   

 (5) Jestliže si uvolněný člen zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její část 

vyčerpat v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do 

následujícího kalendářního roku. V takovém případě může uvolněný člen zastupitelstva též 

požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou.  

 

§ 80 a 81 

 

(zrušeny) 

 

§ 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 

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 
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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 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 
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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, 

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.  
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§ 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.  

 (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 
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§ 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 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 
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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 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WADUWR)



10 

 

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. 

 

 

§ 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.  
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 (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. 

          

 

§ 84  

 

(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce 

(§ 35 odst. 1).  

 (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno  

a) schvalovat program rozvoje obce,  

b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou 

k rozvahovému dni,  

c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,  

d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich 

zřizovací listiny,  
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e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské 

listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již 

založených právnických osobách,29)  

f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních 

společností, v nichž má obec majetkovou účast,  

g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec 

majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,  

h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,  

i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,  

j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce 

a o slučování obcí,  

k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,  

l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,  

m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) 

a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných 

členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy 

a odvolávat je z funkce,  

n) stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, 

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, 

o q) zřizovat a zrušovat obecní policii,   

p r) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,  

r s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,   

s t) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,   

t u) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,  

u v) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce,  

v x) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového 

ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat 

o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní 

zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní 

předpis29a),  

x y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. 

 (3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.  

 (4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce 

mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.   

 (5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena 

k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.  

___________ 

29) Například § 110 a 163 obchodního zákoníku, § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, § 3 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech). 

29a) Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých 

zákonů. 
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§ 104  

 

(1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více 

místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, 

zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci 

(§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1). 

 (2) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce. 

 

 

 

§ 134 

 

 (1) Městské obvody a městské části jednají za statutární město v záležitostech jim 

svěřených zákonem a v mezích zákona statutem. 

 (2) Městské obvody a městské části nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky nebo 

nařízení. 

 (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.  

 

§ 153 

 

 (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 72 a 73 § 73 odst. 1 a 134 odst. 3. 

 (2) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášky k provedení § 33. 
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Příloha k zákonu č. 128/2000 Sb. 

Velikostní kategorie obcí a městských obvodů a městských částí 

 územně členěných statutárních měst 

 

 

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 
 

 

 

Přechodné ustanovení novely 

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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Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

 

 

§ 35 

 

 (1) Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech 

přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.  

 (2) Zastupitelstvu je vyhrazeno  

a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,  

b) předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů,15) má-li za to, že jsou 

v rozporu se zákonem,  

c) vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,  

d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu 

kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,  

e) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci 

a kontrolovat jejich plnění,  

f) volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,  

g) stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,  

h) rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,  

i) schvalovat rozpočet kraje, schvalovat závěrečný účet kraje a schvalovat účetní závěrku 

kraje sestavenou k rozvahovému dni,  

j) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich 

zřizovací listiny,  

k) rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, 

společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti v již založených 

právnických osobách,  

l) delegovat zástupce kraje, s výjimkou § 59 odst. 1 písm. j), na valnou hromadu obchodních 

společností, v nichž má kraj majetkovou účast,  

m) navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj 

majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,  

n) volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z řad svých 

členů a odvolávat je z funkce,  

o) stanovit počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou členové 

zastupitelstva uvolněni a od kterého dne,  

p) zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy,  

q) rozhodovat o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva a o odměnách podle § 50 odst. 

4 a 5, 

q) stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva,  

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, 

r t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (§ 55),  

s u) rozhodovat o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí 

a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,  

t v) udělovat ceny kraje,  

u w) rozhodovat o vyhlášení krajského referenda,  

v x) plnit další úkoly stanovené zákonem. 
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  (3) Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady, jsou-li mu předložena 

k rozhodnutí podle § 62. 

______ 

15) § 64 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

 

Odměňování členů zastupitelstva 

 

§ 46 

 

 (1) Členům zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,16) 

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

vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, (dále 

jen „uvolnění členové zastupitelstva“) přísluší za výkon funkce uvolněného člena 

zastupitelstva odměna podle tohoto zákona. Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků 

kraje.  

 (2) Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná krajem uvolněným členům 

zastupitelstva za výkon jejich funkce; za odměnu se nepovažují plnění poskytovaná 

v souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních předpisů, zejména cestovní 

náhrady.  

 (3) Odměnou podle odstavce 1 je 

a) měsíční odměna (§ 48),  

b) odměna při skončení funkčního období (§ 50).  

 (4) Členům zastupitelstva, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1, (dále jen „neuvolnění 

členové zastupitelstva“), jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon 

funkce pracovní volno s náhradou mzdy;17) rozsah doby potřebné k výkonu funkce 

v konkrétním případě určí kraj. Náhradu mzdy uhradí kraj jejich zaměstnavateli podle 

zvláštního předpisu.17) Neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo 

jiném obdobném poměru, poskytuje kraj ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku 

ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví 

zastupitelstvo vždy na příslušný kalendářní rok. 

___________ 

16) § 124 zákoníku práce. 

17) § 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. 

  

§ 47 

  

 Neuvolněným členům zastupitelstva může být za výkon funkce poskytnuta měsíční 

odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis. 

  

§ 48 

  

 (1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané 

funkce a podle počtu obyvatel kraje a ve výši stanovené prováděcím právním předpisem. 

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

neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu 

nenáleží, pokud se nestanoví jinak v odstavci 3; v kalendářním měsíci, v němž z těchto 
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důvodů uvolněný člen zastupitelstva vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční 

odměna v poměrné výši.  

 (3) Uvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna za první 3 kalendářní dny 

dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény náleží měsíční 

odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny a od čtvrtého 

kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého kalendářního 

dne a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna za každý 

kalendářní den 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 

stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského 

z nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se 

snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění 

snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí 

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

  

§ 49 

zrušen 

  

§ 50 

  

 (1) Uvolněnému členu zastupitelstva a neuvolněnému členu zastupitelstva, pokud 

vykonává funkci hejtmana, jemuž ke dni voleb do zastupitelstva příslušela měsíční odměna, 

náleží tato odměna ještě po dobu 3 měsíců od konání voleb do zastupitelstva, pokud mu 

nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu.  

 (2) Pokud dosavadní hejtman nebo náměstek hejtmana vykonává pravomoci podle 

§ 64b, náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši.  

 (3) Členovi zastupitelstva, který vykonává pravomoc podle § 64b, náleží měsíční 

odměna ve stejné výši, která by podle prováděcího právního předpisu náležela hejtmanovi.  

 (4) Uvolněnému členovi zastupitelstva a neuvolněnému členovi zastupitelstva, který 

vykonával funkci hejtmana, za niž náleží měsíční odměna, a jemuž zanikl mandát přede dnem 

voleb do zastupitelstva, může být tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne 

zániku mandátu.  

 (5) Uvolněnému členovi zastupitelstva a neuvolněnému členovi zastupitelstva, který 

vykonával funkci hejtmana, za niž náleží měsíční odměna, a byl z této funkce odvolán nebo se 

jí vzdal, může být tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce 

nebo odvolání z funkce. 

  

§ 51 

  

 Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva, jakož i srážky z odměny se řídí 

právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí18) a zákoníkem práce. Pro 

rozsah a pořadí srážek z odměny se použije zákoník práce obdobně. Pro tyto účely se 

posuzuje odměna členům zastupitelstva jako plat zaměstnance v pracovním poměru ke kraji, 

kraj se posuzuje jako zaměstnavatel a členové zastupitelstva se posuzují jako zaměstnanci. 

  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WADUWR)



18 

 

§ 52 

  

 (1) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje ode dne, kdy byl zvolen 

nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží.  

 (2) Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje ode dne, který stanoví 

zastupitelstvo. 

 (3) V případě souběhu výkonu několika funkcí 

a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva měsíční odměna podle funkce, za kterou se 

poskytuje nejvyšší odměna,  

b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu 

odměn za jednotlivé funkce. 

_____________ 

18) § 16 až 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých 

dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 

  

§ 53 

  

 Členovi zastupitelstva náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve 

výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním 

poměru.19) 

____________ 

19) Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

§ 54 

  

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce 

5 týdnů za kalendářní rok.  

 (2) Pokud jeho funkční období netrvalo po dobu celého kalendářního roku, má nárok 

na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu 

jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.  

 (3) Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.  

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

nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný člen 

zastupitelstva dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce, poskytne 

mu ji uvolňující zaměstnavatel. 

  

§ 55 

  

 Na vztahy vyplývající z výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva se vztahují 

ustanovení zákoníku práce, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

  

§ 56 

  

zrušen 
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§ 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 

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 
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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 

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    
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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.  

 

 

§ 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.   

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WADUWR)



22 

 

§ 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 

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. 
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§ 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 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, 
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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 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. 

 

 

§ 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 
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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 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. 

 

 

§ 98 

 

Zmocňovací ustanovení 

 

   Vláda vydá nařízení k provedení § 47 a 48 § 48 odst. 1. 

 

 

 

Přechodné ustanovení novely 

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.   
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Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

 

 

§ 11 

 

 (1) Území hlavního města Prahy tvoří katastrální území uvedená v příloze č. 1 tohoto 

zákona.  

 (2) Území městských částí vymezí za podmínek stanovených v odstavcích 3 až 9 

Statut.  

 (3) Změny hranic mezi městskými částmi se uskutečňují na základě dohody 

zúčastněných městských částí po projednání s příslušným katastrálním úřadem a se souhlasem 

zastupitelstva hlavního města Prahy.  

 (4) Dvě nebo více městských částí, které spolu sousedí, se mohou na základě 

vzájemné dohody a se souhlasem zastupitelstva hlavního města Prahy sloučit. Městská část se 

může na základě dohody a se souhlasem zastupitelstva hlavního města Prahy připojit k jiné 

městské části, se kterou sousedí. 

 (5) Dohodu o sloučení městských částí nebo o připojení městské části lze uzavřít na 

základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených městských částí, pokud do 30 dnů od zveřejnění 

tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci. Je-li podán 

takový návrh, je k uzavření dohody o sloučení městských částí nebo o připojení městské části 

nutné souhlasné rozhodnutí místního referenda konaného v městské části, ve které byl podán 

návrh na jeho konání.  

 (6) Dohoda o sloučení městských částí nebo připojení městské části musí obsahovat 

a) den, měsíc a rok, ke kterému se městské části slučují nebo se městská část připojuje,  

b) název městské části a sídlo jejích orgánů, jde-li o sloučení městských částí,  

c) popis hranic městské části po sloučení nebo připojení,  

d) určení majetku, včetně finančních prostředků, ostatních práv a závazků právnických osob 

a organizačních složek slučovaných městských částí nebo městské části, která se připojuje. 

  (7) Právním nástupcem všech sloučených nebo připojených městských částí je městská 

část vzniklá jejich sloučením nebo městská část, která při připojení městské části nezaniká. Na 

tuto městskou část přechází majetek, včetně finančních prostředků a organizačních složek 

zanikajících městských částí, ostatní práva a závazky těchto městských částí, včetně jejich 

práva zakladatele a zřizovatele právnických osob, a to dnem, ke kterému se městské části 

slučují nebo se městská část připojuje. Nově vzniklá městská část nebo městská část, která při 

připojení nezanikla, zašle opis dohody Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“), 

příslušnému katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu.  

 (8) Sloučení nebo připojení městských částí lze provést jen k počátku kalendářního 

roku. Žádost o souhlas se sloučením nebo připojením městské části musí být podána hlavnímu 

městu Praze nejpozději do 30. června kalendářního roku, má-li být sloučení nebo připojení 

městské části provedeno k 1. lednu následujícího kalendářního roku.  

 (9) Dohoda o sloučení městských částí nebo dohoda o připojení městské části k jiné 

městské části jsou podkladem k zápisu změny práv dotčených městských částí 

k nemovitostem do katastru nemovitostí záznamem. 
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§ 51 

 

 (1) Členové zastupitelstva hlavního města Prahy jsou povinni vykonávat svůj mandát 

osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.  

 (2) Výkon funkce člena zastupitelstva hlavního města Prahy se považuje za výkon 

veřejné funkce. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy nesmí být pro výkon své funkce 

krácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.  

 (23) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má při výkonu své funkce právo 

a) předkládat zastupitelstvu hlavního města Prahy návrhy na projednání,  

b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu hlavního města Prahy a její jednotlivé členy, 

na předsedy výborů zastupitelstva hlavního města Prahy, na statutární orgány právnických 

osob, jejichž zakladatelem je hlavní město Praha, a na vedoucí příspěvkových organizací 

a organizačních složek, které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo; písemnou odpověď 

musí obdržet do 30 dnů,  

c) požadovat od zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města 

Prahy, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které hlavní město Praha založilo nebo 

zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, nestanoví-li zákon jinak.  

 (34) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy je povinen se zúčastňovat zasedání 

zastupitelstva hlavního města Prahy, popřípadě zasedání jiných orgánů hlavního města Prahy, 

je-li jejich členem, a plnit úkoly, které pro něho z výkonu funkce v těchto orgánech vyplývají, 

a úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů hlavního města Prahy a jednat 

a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.  

 (45) Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by 

jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti 

hlavního města Prahy v orgánech hlavního města Prahy mohl znamenat výhodu nebo škodu 

pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje 

na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání 

orgánu hlavního města Prahy, který má danou záležitost projednávat. 

  

 

Odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

§ 52 

  

 (1) Členům zastupitelstva hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni,14) a členům, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva 

hlavního města Prahy nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu 

jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy, (dále jen „uvolnění 

členové zastupitelstva hlavního města Prahy“) přísluší od hlavního města Prahy za výkon 

funkce uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy odměna podle tohoto zákona. 

Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků hlavního města Prahy.  

 (2) Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná hlavním městem Prahou 

uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon jejich funkce; za odměnu se 

nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních 

předpisů, zejména cestovní náhrady.  

 (3) Odměnou podle odstavce 1 je 

a) měsíční odměna, 
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b) odměna při skončení funkčního období.  

 (4) Ostatním členům zastupitelstva hlavního města Prahy, kteří nejsou uvedeni 

v odstavci 1, (dále jen „neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy“), jsou-li 

v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce v rozsahu stanoveném 

hlavním městem Prahou pracovní volno s náhradou mzdy;15) rozsah doby potřebné k výkonu 

funkce určuje hlavní město Praha. Náhradu mzdy uhradí hlavní město Praha jejich 

zaměstnavateli podle zvláštního právního předpisu.16) Neuvolněným členům zastupitelstva 

hlavního města Prahy, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje 

hlavní město Praha ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku prokazatelně ušlého 

v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo 

hlavního města Prahy vždy na příslušný kalendářní rok. 

 (5) Neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy může být poskytnuta 

měsíční odměna za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. 

_____ 
14) § 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
15) § 124 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. 
16) § 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákon č. 65/1965 Sb. 

  

§ 53 

  

 (1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně, podle druhu vykonávané 

funkce, ve výši a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Měsíční odměnu 

tvoří pevná složka, stanovená podle druhu vykonávané funkce, a příplatek podle počtu 

obyvatel hlavního města Prahy. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel se vychází 

z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku na území hlavního města 

Prahy hlášeni k trvalému pobytu. Počet obyvatel se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.  

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

dočasné pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční 

odměna mu nenáleží, pokud se nestanoví jinak v odstavci 4; v kalendářním měsíci, v němž 

z těchto důvodů uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy vykonával funkci jen po 

část měsíce, náleží mu měsíční odměna v poměrné výši. 

 (3) Uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy se měsíční odměna 

zvyšuje o částku, která náleží uvolněným členům zastupitelstev obcí, ve kterých působí 

pověřený obecní úřad. Její výše je stanovena prováděcím právním předpisem.  

 (4) Uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměna za první 3 

kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény 

náleží měsíční odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny 

a od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého 

kalendářního dne a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního 

kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna 

za každý kalendářní den 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 stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení 

nemocenského z nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle 

věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů 

o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši 

stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny 

směrem nahoru. 
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§ 54 

zrušen 

  

§ 55 

  

 (1) Uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy, jimž v době konání voleb 

do zastupitelstva hlavního města Prahy příslušela měsíční odměna, náleží tato odměna ještě 

po dobu 3 měsíců od konání voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy, pokud jim 

nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu.  

 (2) Pokud dosavadní primátor hlavního města Prahy nebo náměstek primátora 

hlavního města Prahy po volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy plní úkoly podle 

§ 75, přísluší mu měsíční odměna v dosavadní výši, a to až do zvolení nového primátora 

hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy. 

 (3) Uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy, jejichž funkční období 

skončilo před konáním všeobecných voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy a jimž v 

době skončení jejich funkčního období příslušela měsíční odměna, může být tato odměna 

poskytnuta ještě po dobu 3 měsíců po skončení jejich funkčního období. 

  

§ 56 

  

 (1) Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i 

srážky z odměny se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí.17) 

Pro rozsah a pořadí srážek z odměny se použije obdobně zákoník práce.  

 (2) Odměna se poskytne poprvé za měsíc, kdy člen zastupitelstva hlavního města 

Prahy nabyl práv a povinností člena zastupitelstva hlavního města Prahy podle tohoto zákona.  

 (3) V případě souběhu výkonu několika funkcí člena zastupitelstva hlavního města 

Prahy přísluší uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměna podle 

funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší měsíční odměnu. V případě souběhu výkonu 

několika funkcí člena zastupitelstva hlavního města Prahy lze poskytnout neuvolněnému 

členovi zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměnu podle funkce, za kterou se 

poskytuje nejvyšší měsíční odměna.  

 (4) Členům zastupitelstva hlavního města Prahy náleží v souvislosti s výkonem jejich 

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

zaměstnance v pracovním poměru.18) 

_____ 

17) § 16 až 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých 

dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 
18) Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů. 

  

§ 57 

  

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

zotavenou za kalendářní rok; pokud jeho funkční období netrvalo po dobu celého 

kalendářního roku, má nárok na její poměrnou část. 
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  (2) Poměrná část dovolené na zotavenou uvolněných členů zastupitelstva hlavního 

města Prahy činí, za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu jejich funkce, jednu 

dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.  

 (3) Výměra dovolené uvolněných členů zastupitelstva hlavního města Prahy činí 5 

týdnů.  

 (4) Po dobu dovolené na zotavenou se uvolněným členům zastupitelstva hlavního 

města Prahy měsíční odměna nekrátí.  

 (5) Na vztahy vyplývající z výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva hlavního 

města Prahy se vztahují ustanovení zákoníku práce, pokud tento zákon nestanoví jinak. Pro 

účely pracovněprávní se posuzuje odměna uvolněných členů zastupitelstva hlavního města 

Prahy jako příjem zaměstnanců v pracovním poměru; hlavní město Praha se posuzuje jako 

zaměstnavatel a uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy se posuzují jako 

zaměstnanci.  

 (6) Pro účely daňové se odměna uvolněných členů zastupitelstva hlavního města Prahy 

považuje za funkční požitek.19) 

______ 
19) § 6 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

  

§ 58 

  

 Hlavní město Praha může poskytovat jednorázové odměny občanům hlavního města 

Prahy, kteří nejsou členy zastupitelstva hlavního města Prahy, za jejich práci jako členům 

výborů, komisí a zvláštních orgánů. 

 

 

§ 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 
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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. 

 

 

§ 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 
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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 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, 
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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. 

 

 

§ 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 
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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.            

 

 

§ 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. 

          

 

§ 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 
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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 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 
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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,  

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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WADUWR)



37 

 

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.  

 (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. 

 

 

§ 59 

 

 (1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhoduje ve věcech patřících do samostatné 

působnosti hlavního města Prahy. 

  (2) Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno 
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a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, 

b) předkládat návrhy na zrušení jiných právních předpisů Ústavnímu soudu, jsou-li v rozporu 

se zákonem, 

c) vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města Prahy, 

d) schvalovat po projednání s městskými částmi a uskutečňovat program rozvoje hlavního 

města Prahy podle zvláštních právních předpisů; zastupitelstvem hlavního města Prahy 

musí být vždy projednány připomínky městských částí k návrhu programu rozvoje 

hlavního města Prahy, které se dotýkají jejich území, 

e) schvalovat po projednání s městskými částmi rozpočet hlavního města Prahy, závěrečný 

účet hlavního města Prahy a účetní závěrku hlavního města Prahy sestavenou 

k rozvahovému dni, 

f) vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do samostatné působnosti hlavního 

města Prahy, 

g) volit primátora hlavního města Prahy a náměstky primátora hlavního města Prahy, jakož 

i další členy rady hlavního města Prahy (radní) a odvolávat je z funkce, 

h) stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva hlavního města Prahy určovat funkce, pro 

které budou členové zastupitelstva hlavního města Prahy uvolněni,  

i) rozhodovat o účasti v mezinárodním sdružení s územními samosprávnými celky jiných 

států a o spolupráci s jinými kraji a obcemi, zakládat, zřizovat, kontrolovat a rušit 

právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat 

jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, 

stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti hlavního města Prahy v již založených 

nebo zřízených právnických osobách, 

j) schvalovat po projednání s městskými částmi program rozvoje územního obvodu hlavního 

města Prahy včetně stanovení rozsahu dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy, 

k) schvalovat po projednání s městskými částmi koncepci rozvoje informačních systémů pro 

potřeby hlavního města Prahy a městských částí, 

l) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy hlavního města Prahy, 

m) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na celém území hlavního města Prahy, 

n) navrhovat změny katastrálních území uvnitř hlavního města Prahy, 

o) zřizovat a rušit výbory zastupitelstva hlavního města Prahy a volit jejich členy, 

p) zřizovat a rušit městskou policii hlavního města Prahy, 

q) rozhodovat o spolupráci hlavního města Prahy s jinými územními samosprávnými celky 

a o formách této spolupráce, 

r) rozhodovat o zrušení usnesení rady hlavního města Prahy, jehož výkon primátor 

pozastavil podle § 73, 

s) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny hlavního města Prahy, 

t) delegovat zástupce hlavního města Prahy, s výjimkou § 68 odst. 2 písm. h), na valnou 

hromadu obchodních společností, v nichž má hlavní město Praha majetkovou účast, 

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,  

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 
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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, 

u z) další záležitosti, které zastupitelstvu hlavního města Prahy svěří zákon. 

  

 

§ 87 

 

 (1) Zastupitelstvo městské části je složeno z členů zastupitelstva městské části.  

 (2) Na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti jeho 

členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání zastupitelstva 

hlavního města Prahy a na práva a povinnosti členů zastupitelstva hlavního města Prahy, není-

li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije 

ustanovení vztahující se na rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem 

nebo Statutem stanoveno jinak. 

 (3) Uvolněnému členu zastupitelstva městské části a neuvolněnému členu 

zastupitelstva městské části, pokud vykonává funkci starosty, jemuž v době konání voleb do 

zastupitelstva městské části příslušela měsíční odměna, náleží tato odměna ještě po dobu 3 

měsíců od konání voleb, pokud mu nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu.  

 (4) Uvolněnému členu zastupitelstva městské části a neuvolněnému členu 

zastupitelstva městské části, pokud vykonává funkci starosty, jehož funkční období skončilo 

před konáním voleb do zastupitelstva městské části, může být měsíční odměna poskytnuta 

ještě po dobu 3 měsíců po skončení jeho funkčního období.  

 (5) Uvolněnému členu zastupitelstva městské části, na kterou byla zákonem nebo 

Statutem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu, náleží zvýšení 

měsíční odměny o částku stanovenou prováděcím právním předpisem. 

(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.  

(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. 

____________ 
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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. 

 

§ 89 

 

 (1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených 

tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno 

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, 

d) vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy, 

e) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy, 

f) vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy, 

g) schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města 

Prahy, 

h) schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části, 

i) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části, 

j) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní 

subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací 

smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části 

v již založených nebo zřízených právnických osobách, 

k) rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními 

samosprávnými celky a o formě této spolupráce, 

l) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části, 

m) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části, 

n) rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části 

pozastavil podle § 102., 

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. 

 

 

§ 99 

 

 (1) Starosta městské části je oprávněn zúčastnit se jednání zastupitelstva hlavního 

města Prahy s hlasem poradním; na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy mu musí být 

uděleno slovo, jedná-li se o záležitosti příslušné městské části. Starosta městské části je 

oprávněn zúčastnit se jednání rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný 

městskou částí.  
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 (2) Starostu městské části zastupuje zástupce starosty místostarosta městské části. 

Zastupitelstvo městské části může zvolit více zástupců starosty místostarostů městské části. 

 

 

§ 104 

 

 (1) Úřad městské části tvoří starosta, zástupce (zástupci) starosty místostarosta 

(místostarostové), tajemník úřadu městské části, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci 

městské části zařazení do úřadu městské části. Není-li funkce tajemníka úřadu městské části 

zřízena, vykonává tuto funkci starosta městské části. V úřadech městských částí, kterým je 

svěřen výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu nebo obce 

s rozšířenou působností, se zřizuje funkce tajemníka úřadu městské části vždy. V čele úřadu 

městské části je starosta.  

 (2) Zastupitelstvo městské části může rozhodnout o zřízení funkce tajemníka úřadu 

městské části. Za plnění uložených úkolů je tajemník úřadu městské části odpovědný 

starostovi městské části. Na tajemníka úřadu městské části se vztahují ustanovení § 84 a 85 

tohoto zákona.  

 (3) Úřad městské části vykonává přenesenou působnost městské části, není-li zákonem 

svěřena jiným orgánům městské části. 

 

 

§ 120 

 

 (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 52 a 53 § 54 odst. 1 a § 87 odst. 3.  

 (2) Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 14. 
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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 
 

9. od 50 001 do 100 000 
 

10. od 100 001 do 200 000  
 

11. nad 200 000 
 

 

 

 

 

Přechodná ustanovení novely 

 

 

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.   
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Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

 

§ 36 

 

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění 

 

 Úkoly v důchodovém pojištění plní u 

a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním 

poměru, 

b) osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu, 

c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy, 

d) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní 

společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto 

společností odměňováni, tato společnost, 

e) osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, 

f) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o 

provedení práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu, 

g) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce, 

h) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo 

městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, 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 zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou 

členové zastupitelstva uvolněni, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců 

těchto územních samosprávných celků, 

ch) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář 

zákonodárného sboru, 

i) prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky, 

j) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat, 

k) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad, 

l) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu za 

výkon pečovatelské služby, 

m) osoby pečující o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna 

pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí71c), orgán, který vyplácí odměnu, 

n) osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně zařazených 

po dobu trvání vazby věznice a osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených do práce 

ústav pro výkon zabezpečovací detence, 

o) osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké 

škole v České republice, tato škola, 

p) osob vedených v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání krajská 

pobočka Úřadu práce, 

q) osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 

správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním 

zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, a osob, 

které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební 

poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce [§ 5 

odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění], tento správní úřad nebo tato právnická 

osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení zaměstnavatele, 
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r) osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo 

jinou výdělečnou činnost54a) zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava 

provádí, 

s) osob pobírajících dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem po skončení 

výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění, z něhož jsou tyto dávky vypláceny, 

útvary nebo okresní správa sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí, 

t) osob dobrovolně účastných důchodového pojištění53) příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení, 

u) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného 

ochránce práv, 

v) státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad, v němž je státní 

zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, 

w) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel, 

k němuž jsou v tomto pracovním vztahu, 

x) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání, 

y) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra, 

z) členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad, 

za) členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů, 

zb) členů Rady Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad, 

zc) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost, 

zd) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou, 

ze) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora, 

zf) členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba, 

zg) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 35a odst. 1 větě třetí tato 

organizační složka, 

zh) osob pověřených obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, jestliže 

vykonávají tuto činnost za odměnu, ten, kdo těmto osobám vyplácí tuto odměnu, 

zi) osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. t) zákona o důchodovém pojištění ten, kdo plní u 

těchto osob povinnosti zaměstnavatele podle § 92 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. 

____________________  

53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb. 
54a) Zákon č. 435/2004 Sb. 
71c) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

 

§ 3  

 

Poplatníci pojistného 

  

 (1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 

platit tito poplatníci: 

a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, 

které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou 

zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti 

nebo dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k 

výkonu státní služby1), 

b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí 

1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely tohoto 

zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak 

pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené 

pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 

2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě 

dohody o provedení práce, 

3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, 

4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce 

vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené 

zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního 

orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a 

jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické 

osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo 

služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník 

práce a nejsou uvedeny v bodech 5 až 8 a 18, 

5. soudci, 

6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 

7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, 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 zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako 

funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 

8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, 

členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého 

telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv 

a zástupce Veřejného ochránce práv, 

9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

10. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence zařazené do práce, 

12. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WADUWR)



46 

 

13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní 

společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně 

prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, 

15. prokuristé, 

16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 3, 5 až 

8, 13, 18 a 19, 

17. likvidátoři, 

18. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 23b odst. 2 větě druhé, 

jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice, 

19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, 

20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, s výjimkou členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 

členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě 

uvolnění členové zastupitelstva zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako 

funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 

 v době zaměstnání podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, pokud jim v 

souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které 

jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu 

podle zákona upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. 

 (2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na 

důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají 

zaměstnance uvedené v odstavci 3. 

 (3) Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o 

zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění 

a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění1e); za 

tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po skončení zaměstnání 

zakládajícího účast na důchodovém a nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto 

zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu. 

 (4) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového 

pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění,2) a za podmínek stanovených tímto 

zákonem též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské 

pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském 

pojištění Kdo se považuje za osobu samostatně výdělečně činnou a kdy se samostatná 

výdělečná činnost považuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zákon o důchodovém pojištění.52) 

 (5) Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění53) jsou za dobu dobrovolné 

účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění. 

 (6) Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění 

povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely 

tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž 

Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v 

České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele. 

____________________  
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1) § 4 služebního zákona. 
1e) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
52) § 9 zákona č. 155/1995 Sb. 
53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb. 

 

 

 

 

 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

 

§ 5 

 

 (1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni 

a) zaměstnanci v pracovním poměru, 

b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a 

informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky5), 

vojáci z povolání5a), vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby46) a státní zaměstnanci 

podle zákona o státní službě5b), 

c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, 

d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 

správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním 

zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je 

tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou 

těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona 

vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní 

vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a 

o) až s), 

e) osoby samostatně výdělečně činné, 

f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě 

dohody o provedení práce, 

g) soudci, 

h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, 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 zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako 

funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 

ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 

i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího 

kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady 

Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, 

členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, 

Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, 

j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí37a), 
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l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence zařazené do práce, 

m) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

n) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní 

společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně 

prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou 

jsou touto společností odměňováni, 

o) prokuristé, 

p) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, 

q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c), f) 

až i), p) a s), 

r) likvidátoři, 

s) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká 

republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka 

zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České 

republice, 

t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s), s výjimkou členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů 

územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě 

uvolnění členové zastupitelstva zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako 

funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 

 v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly 

plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v 

České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od 

této daně osvobozeny; to neplatí, jde-li o osoby uvedené v písmeni e). 

 (2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále 

a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě 

pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o 

zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při 

rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v 

nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje 

zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo 

podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v 

rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba 

pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; 

za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou 

se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o 

zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné, 

b) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání 

nebo jinou výdělečnou činnost, 

c) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou 

vojáky z povolání nebo vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby46), 

d) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let, 

e) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve 

stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II 

(středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), 

pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu, 
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f) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] z 

českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod 

podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely účasti 

na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují podmínky nároku 

na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů, 

g) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském 

pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, 

kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této 

výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu 

karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v 

ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u 

ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před 

porodem, 

h) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího 

zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle vyjádření 

orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou 

činnost. 

 (3) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí činnost osob uvedených v 

odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro zaměstnavatele, ze které jim plynou nebo by mohly 

plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by 

podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního 

předpisu a nejsou od této daně osvobozeny. Dobou zaměstnání se pro účely tohoto zákona 

rozumí období od počátku výkonu činnosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) 

pro zaměstnavatele do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být vykonávána. 

 (4) Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto 

zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak 

pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené 

pracovněprávními předpisy pro jeho vznik. 

 (5) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které jsou zaměstnanci 

zahraničního zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto 

zaměstnavatele; zahraničním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí 

zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní 

smlouvu o sociálním zabezpečení. 

____________________   

5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.  
5a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  
5b) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
37a) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
46) § 12 a 12a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

 

§ 5 

 

 Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni: 

a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí 

1. zaměstnanci v pracovním poměru, 

2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní 

správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a 

informace3), vojáci z povolání4) a vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby80) (dále jen 

„příslušníci“), 

3. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, 

4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, 

5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě 

dohody o provedení práce, 

6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

7. soudci, 

8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, 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 zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako 

funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 

9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky, 

10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, 

členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého 

telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv 

a zástupce Veřejného ochránce práv, 

11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce 

vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené 

zvláštním zákonem12), popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního 

orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a 

jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické 

osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo 

služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník 

práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18, 

12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

13. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí13) (dále jen „osoba pečující a osoba v evidenci“), 

14. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence zařazené do práce, 

15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr 

nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho 

vznik, 

16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní 

společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně 

prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, 
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17. prokuristé, 

18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 10, 20 a 

21, 

19. likvidátoři, 

20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo výkonu 

práce je trvale v České republice, 

21. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, 

22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21, s výjimkou členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 

členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě 

uvolnění členové zastupitelstva zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako 

funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 

v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout 

příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České 

republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu75) a nejsou od této 

daně osvobozeny, 

b) osoby samostatně výdělečně činné. 

____________________   

3) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
12) Například § 14 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění 

zákona č. 438/2004 Sb. 
13) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
75) § 963 občanského zákoníku. 
80) Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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