
Pravidla pro poskytování odměn a výše odměn neuvolněným členům 

Zastupitelstva a nečlenům Zastupitelstva  
s účinností od 1.11.2022 

 

1. Pravidla pro poskytování odměn členům Zastupitelstva: 

 

V případě, že zastupitel nevykonává žádnou jinou funkci, náleží mu pouze odměna člena 

zastupitelstva (základní odměna). Pokud zastupitel vykonává další funkci (člen rady, předseda výboru 

nebo komise, člen výboru nebo komise), náleží mu pouze odměna za tuto funkci, základní odměna 

člena zastupitelstva mu nenáleží.  

 

V případě souběhu výkonu více funkcí se stanovuje odměna jako souhrn odměn za souběžný výkon 

člena rady obce, předsedy výboru nebo komise a člena výboru nebo komise, přičemž do souhrnu jsou 

zahrnuty vždy maximálně dvě odměny za funkce s nejvyšší odměnou, s tím, že druhá nejvyšší odměna 

se započítává ve výši 50 %.  

 

Výše uvedené pravidlo se neuplatní v případě souběhu:  

- funkce předsedy ve více výborech nebo komisích, 

- funkce člena ve více výborech nebo komisích. 

V případě předsednictví ve více výborech nebo komisích je pro účely výpočtu odměny považována 

další funkce předsedy výboru nebo komise jako členství v dané komisi nebo výboru. V případě 

výkonu funkce člena ve více výborech nebo komisích náleží zastupiteli odměna pouze za jednu 

vykonávanou funkci. 

 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. 

 

Navrhovaná výše měsíčních odměn pro jednotlivé funkce: 

člen zastupitelstva (bez dalších funkcí) 1 520 Kč 

člen rady  6 081 Kč 

předseda výboru, komise 3 040 Kč 

člen výboru, komise 2 533 Kč 

 

Přehled možných kombinací: 

člen rady + předseda výboru (komise) 7 601 Kč 

člen rady + člen výboru (komise) 7 348 Kč 

předseda výboru (komise) + člen výboru (komise) 4 307 Kč 

předseda výboru (komise) + předseda výboru (komise) 4 307 Kč 

člen výboru (komise) + člen výboru (komise) 2 533 Kč 

 

2. Pravidla pro poskytování odměn nečlenům Zastupitelstva: 

 

Odměna se poskytuje pouze za výkon funkce předsedy komise RMČ, v případě předsednictví ve více 

komisích RMČ se odměny nesčítají. Odměna náleží ode dne vzniku funkce. 

 

Navrhovaná výše měsíční odměny: 

předseda komise Rady 1 765 Kč 


