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  Pravidla pro odměňování fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva, 

za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města Chomutova a člena 

komise Rady města Chomutova 
 

 

I. Úvodní ustanovení 
 

1) Pravidla upravují způsob poskytování odměn za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města 
Chomutova a za výkon funkce člena komise Rady města Chomutova, v případě že členem 
poradních orgánů je fyzická osoba, která není členem zastupitelstva města. 
 

2) Statutární město Chomutov těmito pravidly stanoví interní postup pro odměňování v souladu se 
zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
s přiměřeným použitím nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

II. Odměny členům výborů Zastupitelstva města Chomutova a členům  
komisí Rady města Chomutova, kteří nejsou současně zastupiteli 

 

1) Fyzické osobě, která není členem zastupitelstva a která vykonává funkci člena výboru zastupitelstva 
nebo funkci člena komise rady, náleží peněžní plnění za výkon této funkce dle tabulky č. 1.  
 
Tabulka č. 1 

 
2) Na odměnu v plné výši za hodnocené období vznikne fyzické osobě nárok pouze za předpokladu, 

že se účastní v hodnoceném období všech jednání výboru nebo komise, kde je členem. 
 

3) Podkladem pro vyplacení odměny za výkon funkce ve výboru zastupitelstva nebo komisi rady jsou 
prezenční listiny zpracované tajemníkem výboru či komise potvrzené příslušným předsedou, nebo 
jeho zástupcem. Předseda výboru nebo komise může navrhnout vyplacení odměny v plné výši i v 
případě, že se člen zasedání nezúčastnil, ale byl řádně omluven a zároveň aktivně pracoval v daném 
měsíci i v době mimo zasedání výboru nebo komise. V takovém případě předseda uvede do 
prezenční listiny zdůvodnění návrhu na vyplacení odměny. V opačném případě předseda výboru 
nebo komise rozhodne o míře krácení odměny. 

 
4) Hodnoceným obdobím pro výplatu odměny bude kalendářní měsíc. Za toto období bude odměna 

také vyplácena. V případě členství ve více výborech nebo komisích bude odměna vyplacena ve výši 
souhrnu odměn. 

 

5) Odměna fyzické osobě, která není členem zastupitelstva a která vykonává funkci člena výboru 
zastupitelstva nebo komise rady, přísluší ode dne zvolení či jmenování do funkce, nejdříve však ode 
dne schválení těchto Pravidel Zastupitelstvem města Chomutova. 
 

6) Fyzická osoba, která není členem zastupitelstva, se může na základě písemného prohlášení 
podaného primátorovi města Chomutova vzdát svého nároku na výplatu odměny. 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva města Chomutova č. 197/20 ze dne 24.11.2020. 

Funkce Výše měsíční odměny (Kč) 

Člen výboru zastupitelstva města 500,- Kč 

Člen komise rady města 500,- Kč 


