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MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
KONANÉ DNE:            15.02.2023 
POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU:      3/2023  POČET STRAN: 2+Příl. 

 

NÁZEV:  Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM 
            
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města 
ZPRACOVAL:  Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., starosta města 
  

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č. 
I. Schvaluje    
s účinností od 16.02.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších právních předpisů, 
měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí: 

Za výkon funkce člena rady  3 859 Kč 

Za výkon funkce člena rady a zároveň předsedy výboru zastupitelstva 
nebo komise rady  

5 486 Kč 

Za výkon funkce člena rady a zároveň člena výboru zastupitelstva, 
komise rady nebo zvláštního orgánu 

5 260 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva  1 103 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru 
zastupitelstva nebo komise rady 

2 731 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň člena výboru 
zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 

2 503 Kč 

s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi 
Zastupitelstva města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje 
nejvyšší odměna. 
II. Schvaluje   
s účinností od 16.02.2023 odměnu za výkon funkce oddávajícího při sňatečném obřadu 
prováděném Městským úřadem Sezimovo Ústí ve výši 363 Kč za obřad.   
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá ZM ke schválení návrh týkající se stanovení výše odměn za výkon 
funkce neuvolněným členům ZM. 
 
Usnesením 13/2022/ustav. ze dne 15.10.2022 schválilo ZM měsíční odměny neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí v dosavadní výši, tj. ve výši schválené usnesením 
ZM č. 91/2017/23 ze dne 13.12.2017 v návaznosti na nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
Nařízením vlády č. 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., byly 
s účinností od 01.01.2023 maximální výše odměn členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků navýšeny o 10 %. V případě uvolněných členů ZM (v případě našeho 
města starosta a místostarosta) se jedná o částky fixní, na jejichž výplatu vzniká nárok ze 
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zákona, v případě neuvolněných členů ZM se jedná o částky maximální, s tím, že o úpravě 
odměn musí rozhodnout zastupitelstvo. 
 
Dle § 72 odst. 2 zákona o obcích může obec neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
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. Dle § 74 odst. 2 a 3 cit. zák. náleží uvolněnému členovi 
zastupitelstva obce v případě souběhu výkonu více funkcí odměna za tu z jeho funkcí, za 
kterou náleží nejvyšší odměna s tím, že v případě souběhu výkonu více funkcí může být 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za 
tři různé funkce.  
 
RM projednávala dvě varianty návrhu: 
Varianta A - Výše odměn neuvolněným členům ZM se přes navýšení maximální výše odměn 

nemění a zůstává ve výši, schválené usnesením 13/2022/ustav. ze dne 
15.10.2022. V daném případě není nezbytné předkládat ZM materiál, neboť 
v případě nečinnosti ZM resp. nepřijetí nového usnesení ZM upravujícího nově 
odměny neuvolněným členům ZM, budou neuvolněným zastupitelům 
vypláceny odměny ve stávající výši.     

Varianta B – Odměny za výkon jednotlivých funkcí se plošně navyšují o 10 %. V tomto 
případě musí o nové výši odměn rozhodnout ZM, které zároveň stanoví, od kdy 
bude odměna dle nového výpočtu vyplácena.  

 Var. A Var. B 

Za výkon funkce člena rady  3 508 Kč 3 859 Kč 

Za výkon funkce člena rady a zároveň předsedy výboru zastupitelstva 
nebo komise rady  

4 987 Kč 5 486 Kč 

Za výkon funkce člena rady a zároveň člena výboru zastupitelstva, 
komise rady nebo zvláštního orgánu 

4 781 Kč 5 260 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva  1 002 Kč 1 103 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru 
zastupitelstva nebo komise rady 

2 482 Kč 2 731 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň člena výboru 
zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 

2 275 Kč 2 503 Kč 

 
RM po projednání usnesením RM č. 27/2023 ze dne 23.01.2023 předkládá ZM ke schválení 
variantu B, tj. nárůst odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí a 
odměnu za výkon funkce oddávajícího při sňatečném obřadu prováděném Městským 
úřadem Sezimovo Ústí o 10 %. 
 
PŘÍLOHY: 

- Příloha k nařízení vlády č. 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 
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Příloha k nařízení vlády č. 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 
 

 


