
Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 

Obecní zřízení 

 

§ 72 

  

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

Odměna se poskytuje 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. Uvolněnému členovi zastupitelstva obce, 

který je poslancem, senátorem nebo členem vlády, poskytuje obec odměnu ve výši 

0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce. 
  

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

odměnu. V takovém případě se odměna poskytuje 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 odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva obce za měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom může 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 účinnosti ukončením funkčního období 

zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo. 

  

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

poskytuje obec odměnu v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by náležela 

uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Pokud zastupitelstvo 

obce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, odměnu 

nestanovilo, náleží mu ode dne zvolení do funkce starosty odměna ve výši 0,3násobku výše 

odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci 

starosty. 

  

 (5) Odměna se členovi zastupitelstva obce poskytuje měsíčně. Pokud člen zastupitelstva 

obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku 

jedné třicetiny jeho 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, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 let věku anebo 

ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, odměna mu nenáleží, nestanoví-li tento zákon 

jinak. 

  

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

čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo od prvního do čtrnáctého 

kalendářního dne karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny. Pro účely 

stanovení výše odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina odměny upraví 

obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení 

nemocenského z nemocenského pojištění 51). 
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 (8) Odměna stanovená podle odstavce 7 se snižuje o 50 %, pokud se nemocenské podle 

právních předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Odměna ve snížené výši 

stanovená podle odstavce 7 a podle věty první za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na 

celé koruny nahoru. 

 

§ 102  

 

(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění 

jím přijatých usnesení. 

(2) Radě obce je vyhrazeno 

a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření 

v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 

zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle 

zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2), 

c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 

d) vydávat nařízení obce, 

e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce 

nebo komisemi rady obce, 

f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení 

obecního úřadu (§ 109 odst. 2), 

g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu 

v souladu se zvláštním zákonem,32b) 

h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat 

a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, 

i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, 

j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce, 

k) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti 

a komisemi, 

l) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 

m) schvalovat organizační řád obecního úřadu, 

n) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem, 

o) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému 

dni. 

(3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné 

působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo 

obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo 

obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních 

jednáních souvisejících s činností obecní policie. 

(4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je zastupitelstvu 

obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f), j), l) a p) 

písm. c), d), f), j), k) a o). 

(5) Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada obce, 

vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce. 

32b) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
51) § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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Krajské zřízení 

 

§ 47 

 

 (1) Uvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje kraj za výkon funkce odměnu. 

Odměna se poskytuje 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. Uvolněnému členovi zastupitelstva, který je 

poslancem, senátorem nebo členem vlády, poskytuje kraj odměnu ve výši 0,4násobku 

výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva. 
  

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

odměnu. V takovém případě se odměna poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem, 

nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva, kterým odměnu stanovilo. 

  

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

členům zastupitelstva za měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom může 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 účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva, 

které odměnu stanovilo. 

  

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

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

členovi zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana. Pokud zastupitelstvo neuvolněnému 

členovi zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana, odměnu nestanovilo, náleží mu ode 

dne zvolení do funkce hejtmana odměna ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela 

uvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana. 

  

 (5) Odměna se členovi zastupitelstva poskytuje měsíčně. Pokud člen zastupitelstva 

vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku jedné 

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

  

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

neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 let věku anebo 

ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, 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 odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny. Pro účely 

stanovení výše odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina odměny upraví 

obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení 

nemocenského z nemocenského pojištění33). 

  

 (8) Odměna stanovená podle odstavce 7 se snižuje o 50 %, pokud se nemocenské podle 

právních předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Odměna ve snížené výši 

stanovená podle odstavce 7 a podle věty první za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na 

celé koruny nahoru. 
33) § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon o hlavním městě Praze 

 

§ 53 

  

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

Praha za výkon funkce odměnu. Odměna se poskytuje 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. Uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města 

Prahy, který je poslancem, senátorem nebo členem vlády, poskytuje hlavní město Praha 

odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi 

zastupitelstva hlavního města Prahy. 
  

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

Praha poskytovat za výkon funkce odměnu. V takovém případě se odměna poskytuje 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 za měsíc, a to částkou v 

celých korunách, přitom může 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 účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva hlavního 

města Prahy, které odměnu stanovilo. 

  

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

primátora hlavního města Prahy, poskytuje hlavní město Praha odměnu v rozmezí od 0,3 do 

0,6násobku výše 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, odměnu nestanovilo, náleží mu ode dne zvolení do 

funkce primátora hlavního města Prahy odměna ve výši 0,3násobku výše odměny, která by 

náležela uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci 

primátora hlavního města Prahy. 

  

 (5) Odměna se členovi zastupitelstva hlavního města Prahy poskytuje měsíčně. Pokud 

člen zastupitelstva hlavního města Prahy vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu za 

tento měsíc odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po 

které tuto funkci v daném měsíci vykonával. 

  

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

dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 

let věku anebo ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, 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 odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny. 
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Pro účely stanovení výše odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina odměny 

upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení 

nemocenského z nemocenského pojištění35). 

  

 (8) Odměna stanovená podle odstavce 7 se snižuje o 50 %, pokud se nemocenské podle 

právních předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Odměna ve snížené výši 

stanovená podle odstavce 7 a podle věty první za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na 

celé koruny nahoru. 
35) § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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