
Město Příbram                                                  Pro jednání ZM 

odbor: vnitřních věcí  dne: 17.12.2018  

 
 
Název bodu jednání: 
Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města  
 
Předkládá:           Rada města Příbram 
 
Zpracoval:           Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OVV   
            
Projednáno:           v Radě města Příbram dne 12.11.2018, R.usn.č.1110/2018 
    
Text usnesení RM:   Rada    d o p o r u č u j e   ZM  
   

1) zrušit Usn. č. 878/2017/ZM ze dne 11.12.2017 
 

2) stanovit neuvolněným členům ZM, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou 
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhradu ušlého výdělku paušální částkou ve 
výši 250 Kč za  hodinu a v souhrnu za měsíc do výše 1.200,00 Kč a to za výkon jejich funkce 
v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM spojenou s účastí na jednání RM, komisí RM, 
výborů ZM  a zasedání ZM. 

      Náhrada ušlého výdělku bude vyplacena na základě jejich žádosti.  
   
Napsal: Miloslava Kuglerová 
           
 
Návrhy na usnesení:  
 
Z M    

I.    r u š í   x   n e r u š í   Usn. č. 878/2017/ZM ze dne 11.12.2017. 
 

II. s t a n o v í   x   n e s t a n o v í   neuvolněným členům ZM, kteří jsou podnikající fyzickou osobou 
nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhradu ušlého výdělku paušální 
částkou ve výši ……… Kč za  hodinu a v souhrnu za měsíc do výše ……..... Kč a to za výkon jejich 
funkce v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM spojenou s účastí na jednání RM, komisí 
RM, výborů ZM a zasedání ZM. 

         Náhrada ušlého výdělku bude vyplacena na základě jejich žádosti.  
 

                                     
Důvodová zpráva: 
Podle § 71 odst. 2 zákona o obcích neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytne zaměstnavatel pro 
výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu; rozsah doby nezbytně nutný k výkonu funkce 
určí obec. Náhradu mzdy nebo platu, včetně odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení             
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních 
právních předpisů, uhradí obec zaměstnavateli. 
 
Podle § 71 odst. 3 zákona o obcích neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří jsou podnikajícími 
fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, obec poskytuje ze 
svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, a to paušální 
částkou. 
Účelem této náhrady je, aby členové zastupitelstva obce nebyli pro výkon veřejné funkce kráceni na svých 
běžných výdělcích. Vždy je však nutné respektovat to, že se jedná o náhradu výdělku ušlého v souvislosti   
s výkonem funkce, nikoli o náhradu za prostou ztrátu času. Paušální náhradu lze poskytnout i těm 
neuvolněným členům zastupitelstev, kteří jsou v pracovním či jiném obdobném poměru, ale současně 
podnikají nebo provozují jinou samostatnou výdělečnou činnost. 
Usnesení zastupitelstva obce musí obsahovat stanovení paušální částky za hodinu a současně nejvyšší 
částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za 
kalendářní měsíc. 
 
Případné určení dalších podrobností je pak zcela na úvaze zastupitelstva obce. 
Jedná se například o otázku, jakým způsobem bude požadovat prokázání ušlého výdělku, formu uplatnění 
žádosti, na jakém formuláři, kdo bude zhodnocovat apod. 



Upozorňujeme, že dle názoru Ministerstva není správným postupem, když člen zastupitelstva obce vystaví 
obci fakturu k výši náhrady, jelikož se zde nejedná o vyúčtování aktivit ve prospěch obce, které jsou 
předmětem jeho podnikání. 
 
Usnesením ZM Usn.č.878/2017/ZM ze dne 11.12.2017 zastupitelstvo města stanovilo neuvolněným členům 
ZM, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou činnost, náhradu 
ušlého výdělku paušální částkou ve výši 200,00 Kč za hodinu a v souhrnu za měsíc do výše 1.000,00 Kč      
a to za výkon jejich funkce v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM spojenou s účastí na jednání RM, 
komisí RM, výborů ZM a zasedání ZM. Dále ZM stanovilo, že náhrada ušlého výdělku bude vyplacena na 
základě jejich žádosti.    
 
V současné době není znám žádný právní rámec, podle kterého by výše uvedené usnesení pozbývalo 
platnosti funkčním obdobím. Z důvodu právní jistoty doporučuje OVV stávající usnesení zrušit a přijmout 
nové.  
 
V příloze přikládáme vzor žádosti, která bude v případě uplatnění náhrady ušlého výdělku v souvislosti 
s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města koncem každého příslušného měsíce 
předládána na odbor vnitřních věcí.   
 
 
Přesné znění usnesení ZM ze dne 11.12.2017: 
Usn. č. 878/2017/ZM 
ZM    s t a n o v í  

neuvolněným členům ZM, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 
samostatnou výdělečnou činnost, náhradu ušlého výdělku paušální částkou ve výši 200,00 Kč za 
hodinu a v souhrnu za měsíc do výše 1.000,00 Kč a to za výkon jejich funkce v souvislosti s výkonem 
jejich funkce člena ZM spojenou s účastí na jednání RM, komisí RM, výborů ZM  
a zasedání ZM. 
Náhrada ušlého výdělku bude vyplacena na základě jejich žádosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha  
 
Odbor vnitřních věcí MěÚ Příbram  

 

 

Žádost o náhradu ušlého výdělku za výkon funkce  

Město Příbram  

Žádost neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující 
jinou samostatnou výdělečnou činnost, o náhradu ušlého výdělku za výkon funkce v souvislosti:  

 

 se zasedáním zastupitelstva       dne: ………………… v rozsahu hod. …………..  

 s jednáním rady    dne: ………………… v rozsahu hod. …………. 

 s jednáním výboru, komise    dne: ……………….. v rozsahu hod. …………..  

 s jiným: ……………….………..     dne: .………………… v rozsahu hod. ………….. 

 

 

Jméno a příjmení                             

IČ firmy, jiné zaopatření                             

Výše uplatněné náhrady v Kč                           

 

Žádám o zaslání platby za náhradu ušlého výdělku za výkon funkce na účet č.: ……………………………… .  

  

Čestně prohlašuji, že shora uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

V …………………………..….dne: ……………….  

 

 
…………………………………… 

vlastnoruční podpis neuvolněného člena zastupitelstva 

 

 

Účast na jednání ověřena: 

 

 

 …………………………………… dne: ………………. 

(podpis pověřeného zaměstnance, starosty nebo předsedy výboru, komise,…) 


