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ZMĚNOVÝ LIST    

    
28. 3. 2012 vloženo usnesení ZM, kterým byla stanovena výše náhrad ušlého výdělku pro rok 2012  

20. 3. 2013 vloženo usnesení ZM, kterým byla stanovena výše náhrad ušlého výdělku pro rok 2013  

20. 3. 2014 vloženo usnesení ZM, kterým byla stanovena výše náhrad ušlého výdělku pro rok 2014 04. 4.2015 

vloženo usnesení ZM, kterým byla stanovena výše náhrad ušlého výdělku pro rok 2015  

10. 3. 2016 vloženo usnesení ZM, kterým byla stanovena výše náhrad ušlého výdělku pro rok 2016  

12. 12. 2017 vloženo usnesení ZM, kterým byla stanovena výše náhrad ušlého výdělku pro rok 2017  12. 12.  

2018 vloženo usnesení ZM, kterým byla stanovena výše náhrad ušlého výdělku pro volební období 2018-2022  

24. 10. 2022 vloženo usnesení ZM, kterým byla stanovena výše náhrad ušlého výdělku pro volební období 

2022-2026  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

  

    

 



Článek I.     
Úvodní ustanovení    

    
Zásady jsou vydány v souladu s ustanovením § 71 odst. 2 a 3 zákona o obcích, v platném znění, a stanoví 

rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva pro účely:    

• náhrady mzdy nebo platu zaměstnavateli neuvolněného člena zastupitelstva,   

• náhrady ušlého výdělku neuvolněnému členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou  

nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost   

   

Legislativní úprava    

§ 71 odst. 2 zákona o obcích:   

Neuvolněnému členovi 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.   

   

§ 71 odst. 3 zákona o obcích:   

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 

samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje obec náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

paušální částkou. Paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v 

souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo obce.   

    

    

Článek II.      
Stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva    

    

1) Rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva se stanoví pro jednotlivé 

případy takto:    

1. doba účasti člena    

a) zastupitelstva na zasedání zastupitelstva,    

b) rady na schůzi rady,    

a) výboru zastupitelstva na jednání výboru a při plnění úkolů výboru dle § 119 zákona o obcích,   c) 

komise rady na jednání komise,    

2. doba účasti člena    

a) zastupitelstva na pracovním jednání,    

- na které je usnesením zastupitelstva vyslán,    

- na kterém je usnesením zastupitelstva pověřen jednat.    

b) rady na pracovním jednání,    

- na které je usnesením rady vyslán nebo delegován, - na kterém je usnesením rady pověřen 

jednat.    



3. doba účasti člena zastupitelstva ve výběrových komisích a pracovních skupinách, ustavených 

zastupitelstvem nebo radou města.    

4. doba účasti člena zastupitelstva na vzdělávání, souvisejícím s výkonem funkce člena zastupitelstva, 

zajišťovaném magistrátem.    

5. doba strávená cestou na místo výkonu funkce, případně cestou zpět na pracoviště.    

2) Účast dle odst. 1) tohoto článku se považuje za dobu potřebnou k výkonu funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva v rozsahu maximálně 8 hodin v jednom kalendářním dni.      

    

Článek III.       
Náhrady mzdy nebo platu zaměstnavateli neuvolněného člena zastupitelstva    

1) Na základě § 71 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení (o obcích), ve znění pozdějších předpisů, 

může být neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří jsou v pracovním poměru,  z rozpočtu města 

poskytována náhrada mzdy nebo platu, včetně odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, ve výši uplatňované 

jejich zaměstnavatelem. (Dále jen „náhrada“). Náhrada mzdy nebo platu není poskytována automaticky, 

ale pouze na žádost zaměstnavatele.    

2) Magistrát města Chomutova (MMCH), prostřednictvím odboru kancelář tajemníka, uhradí zaměstnavateli 

neuvolněného člena zastupitelstva náhradu, na základě faktury vystavené zaměstnavatelem a doručené 

MMCH.    

3) Náhradu mzdy nebo platu lze fakturovat:    

- pouze v rozsahu zameškané pracovní doby v souladu s předem stanovenou pracovní dobou 

zaměstnance,    

- pouze v rozsahu zameškané základní pracovní doby, pracuje-li zaměstnanec v režimu pružného 

rozvržení pracovní doby,    

- v celkovém rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce ve smyslu § 201 odst. 3) 

zákoníku práce.    

4) Faktura vystavená zaměstnavatelem na náhradu mzdy nebo platu musí mimo zákonné náležitosti 

obsahovat:    

- označení osoby, jejíž náhrada mzdy nebo platu je uplatňována (jméno a příjmení zastupitele),   - 

 místo, čas a účel zasedání,     

- jednotková a celková cena za průměrnou hodinovou mzdu nebo plat zaměstnance,   

- počet nárokovaných (fakturovaných) hodin,    

- čestné prohlášení dle přílohy č. 2 těchto zásad.   

     

     

  



Příklad:    

osoba     účel    místo    jednotková    

cena v Kč    

počet  

hodin    

celková  

cena v Kč    

Jan 

Novák   

Zasedání  

 zastupitelstva  

města č. 1/2011    

Statutární město  

Chomutov   

Zborovská 4602,   

Chomutov    

135,-    6    810,-    

Jan 

Novák   

Zasedání  

  finančního  

výboru č. 1/2011  

Statutární město   

Chomutov   

   Zborovská 4602,   

Chomutov    

135,-    4    540,-    

    

5) Splatnost faktury je minimálně 15 dnů ode dne jejího doručení MMCH, 6) Fakturace musí proběhnout v 

roce, ve kterém je ušlá mzda vyplácena.   

    

Článek IV.      
Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého neuvolněnému členu zastupitelstva,  který není v                       

    pracovním nebo jiném obdobném poměru    

   

1) Na základě § 71 odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení (o obcích), ve znění pozdějších předpisů, 

může být neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou 

provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, a ujde mu v souvislosti s výkonem funkce člena 

zastupitelstva výdělek, z rozpočtu města poskytována paušální náhrada ušlého výdělku za hodinu výkonu 

funkce člena zastupitelstva. Náhrada ušlého výdělku není poskytována automaticky, nárok vzniká pouze 

tehdy, pokud si o něj zastupitel požádá.    

2) Hodinovou a maximální výši paušálních náhrad stanovuje zastupitelstvo města vždy na příslušný 

kalendářní rok. Paušální částka je vyplácena v hodinovém tarifu i za každou započatou hodinu výkonu 

funkce. Přehled usnesení zastupitelstva města ve věci stanovení náhrad výdělku ušlého v souvislosti s 

výkonem funkce člena zastupitelstva města, je přílohou č. 1 těchto zásad.    

3) MMCH uhradí neuvolněnému členu zastupitelstva prostřednictvím úseku kancelář tajemníka náhradu 

ušlého výdělku, dle odst. 1) tohoto článku, na základě faktury vystavené neuvolněným členem 

zastupitelstva a doručené MMCH.    

4) Faktura na náhradu ušlého výdělku musí, mimo zákonné náležitosti, obsahovat:    

- místo, čas a účel zasedání,     

- počet fakturačních hodin     

- čestné prohlášení dle přílohy č. 3 těchto zásad.    

5) Splatnost faktury je minimálně 15 dnů ode dne jejího doručení magistrátu.    



6) Fakturaci provádí neuvolněný člen zastupitelstva nejdéle za období tří po sobě následujících kalendářních 

měsíců, a to vždy do 15 dne následujícího kalendářního měsíce. Fakturace za příslušný kalendářní rok 

bude uzavřena vždy k 10. lednu kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém vzniklo 

neuvolněnému členu zastupitelstva na náhradu ušlého výdělku právo.    

     Příklad:    

účel    místo    počet  

hodin    

celková cena při sazbě    

240 Kč/h     

(max. 1800 Kč/den)    

                

Zasedání 

zastupitelstva 

města č. 1/2011    

Statutární město   

Chomutov Zborovská   

4602, Chomutov    

6    
  

1440,-    

Zasedání 
finančního výboru   

č. 1/2011    

Statutární město   

Chomutov Zborovská   

4602, Chomutov    

4    
  

960,-    

    
    

Článek V.     
Společná ustanovení    

   
Statutární město Chomutov poskytuje na vyžádání všem členům komisí rady, výborů zastupitelstva potvrzení 

do zaměstnání za účelem omluvení neúčasti v zaměstnání příslušného člena komise rady, výboru 

zastupitelstva (členům zastupitelstva může sloužit rovněž jako podklad pro případnou náhradu mzdy nebo 

platu). Toto potvrzení na požádání vydává odbor kancelář primátora - servis pro zastupitelstvo města.    

    

Nároky na náhradu mzdy, platu, výdělku zasílají zastupitelé na adresu:   Statutární město Chomutov    

Zborovská 4602 430 28 Chomutov, nebo odevzdají v podatelně MMCH, Zborovská 4602, 430 

28 Chomutov.    

Pozn. OKP- SZM - potvrzuje věcnou správnost faktur a předává faktury k likvidaci OKT  a k proplacení OE.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článek VI.   
Závěrečná ustanovení    

    

1. Seznam příloh    

 Číslo 

přílohy    

Název přílohy    
    

1    Přehled usnesení zastupitelstva města, ve věci stanovení náhrad výdělku ušlého 

v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města    

2    ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ neuvolněného člena zastupitelstva, který je v pracovním 

poměru, pro účely poskytování pracovního volna, s náhradou mzdy nebo platu.   

3    ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ neuvolněného člena zastupitelstva, který není v 

pracovním poměru, pro účely poskytování náhrady ušlého výdělku     

  

2. Rozdělovník    

    

Obdrží:    

- Členové zastupitelstva    

- Odbor kancelář primátora - servis pro zastupitelstvo města    

- Odbor kancelář tajemníka    

    

Za prokazatelné předání kopie vydaných zásad všem adresátům uvedeným v rozdělovníku odpovídá 

odbor kancelář tajemníka.    

    
    
    

Schválila Rada města Chomutova    

    

Usnesením č. 171/11 ze dne 4.4.2011    

    
    

………………………………………    

JUDr. Marek Hrabáč     primátor    

         
    
    

Zpracoval: Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky    

    

Odpovědnost za aktualizaci: odbor kancelář tajemníka    

   

 



Příloha č. 1: Přehled usnesení zastupitelstva města, ve věci stanovení náhrad výdělku ušlého v 

souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města.    

Rok    Usnesení ZM č.    Výše náhrady    Text usnesení    

 

2011    06/2011 z   

31.1.2011    

240 Kč/hod   max. 

1.800 Kč/den    

 Usnesení ZaMěst č. 006/11 z 31.1.2011     

Náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena  
zastupitelstva města Zastupitelstvo města Chomutova s c h v a l u je   
(dle ustanovení § 71 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, v platném 
znění), na rok 2011 vyplácet členům zastupitelstva města, kteří nejsou v 
pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou    
240 ,- Kč, a to za každou, i započatou hodinu výkonu funkce, maximálně 
však ve výši 1 800,- Kč za jeden den a u k l á d á zastupitelům města   
uplatňovat náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněným členům ZM u zodpovědného pracovníka Magistrátu města  
Chomutova čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího 
měsíce za uplynulé čtvrtletí.    

    

2012    
    

036/2012 z   

26.3.2012    

240 Kč/hod   max. 

1.800 Kč/den    

 Usnesení ZaMěst č. 036/12 z 26.3.2012    Náhrada 

ušlého výdělku pro rok 2012    

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova s t a n o v u j e  (dle 

ustanovení § 71 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, v platném 

znění), na rok 2012 členům zastupitelstva města, kteří nejsou v 

pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v 

souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou 240,- Kč a to za 

každou, i započatou hodinu výkonu funkce, maximálně však ve výši 1   
800,- Kč za jeden den a u k l á d á  členům zastupitelstva 
města    
uplatňovat náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněným členům ZM u zodpovědného pracovníka Magistrátu města  
Chomutova čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího 
měsíce za uplynulé čtvrtletí.    

    

2013    
    

025/2013 z   

18.3.2013    

240 Kč/hod   max. 

1.800 Kč/den    

 Usnesení ZaMěst č. 025/13 z 18.03.2013     
Zastupitelstvo statutárního města Chomutova s t a n o v u j e dle 
ustanovení § 71 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, v platném 
znění, na rok 2013 členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním 
nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem jejich funkce paušální částkou    
240 ,- Kč, a to za každou, i započatou, hodinu výkonu funkce, maximálně 

však ve výši 1 800,- Kč za jeden den. a u k l á d á  členům zastupitelstva 

města uplatňovat náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 

funkce neuvolněným členům ZM u zodpovědného pracovníka  
Magistrátu města Chomutova čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15. dne 

následujícího měsíce za uplynulé čtvrtletí.     



2014    
    

016/14 z   

17.3.2014    

240 Kč/hod   max. 

1.800 Kč/den    

 Usnesení ZaMěst č. 016/14 z 17.03.2014     
Zastupitelstvo statutárního města Chomutova stanovuje    
(dle ustanovení §71 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 

znění) na rok 2014 členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním   

 

         nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem jejich funkce paušální částkou 240 Kč, a to za každou, i 
započatou, hodinu výkonu funkce, maximálně však ve výši 1800 Kč za 
jeden den a  ukládá    
členům zastupitelstva města uplatňovat náhrady výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem funkce u zodpovědného pracovníka Magistrátu 
města    
Chomutova čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího 

měsíce za uplynulé čtvrtletí.     

2015    
    

041/15 z    

30.03.2015    

240 Kč/hod   max. 

1.800 Kč/den    

 Usnesení ZaMěst č. 041/15 z 30.03.2015     
Zastupitelstvo statutárního města Chomutova stanovuje dle ustanovení   
§71 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na rok 

2015 členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo 

jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s 

výkonem jejich funkce paušální částkou 240 Kč, a to za každou, i 

započatou, hodinu výkonu funkce, maximálně však ve výši 1800 Kč za 

jeden den ukládá  členům zastupitelstva města uplatňovat náhrady 

výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce u odpovědného 

pracovníka Magistrátu města Chomutova čtvrtletně, a to vždy 

nejpozději do 15. dne následujícího měsíce za uplynulé čtvrtletí.    

2016    
    

170/16    

7.3.2016    

240 Kč/hod max.   

1.800 Kč/den    

Usnesení ZaMěst. Č.170/16 z 7.3.2016    
    
Zastupitelstvo statutárního města Chomutova stanovuje dle ustanovení   
§71 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění na rok 
2016 členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
jejich funkce paušální částkou 240 Kč, a to za každou, i započatou 
hodinu výkonu funkce, maximálně však ve výši 1800 Kč za jeden den 
ukládá    
členům zastupitelstva města uplatňovat náhrady výdělku ušlého v 

souvislosti s výkonem funkce u odpovědného pracovníka Magistrátu 

města Chomutova čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15. dne 

následujícího měsíce za uplynulé čtvrtletí.    

2017    154/2017    

12.12.2017    

250,- /hod   

Max.1800 Kč/den    

Usnesení ZaMě č.154/2017 z 12.12.2017    

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova  schvaluje    
náhradu ušlého výdělku neuvolněnému členovi ZM, který je podnikající 
fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 
činnost v souvislosti s výkonem funkce dle důvodové zprávy s platností od 
1.1.2018.    

    



2018-   

2022    

350/2018    

12.12.2018    

 250,-/hod    

Max.10 000,-/měsíc   

Usnesení ZaMě č.350/2018 z 12.12.2018   

 Zastupitelstvo statutárního města Chomutova     

1. schvaluje    
pro funkční období 2018-2022 náhradu ušlého výdělku neuvolněnému 
členovi ZM, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující 
jinou samostatnou výdělečnou činnost v souvislosti s výkonem funkce ve 
výši 250 Kč za každou i započatou hodinu výkonu funkce, maximálně však 
ve výši 10 000 Kč za kalendářní měsíc.    
2. ukládá    
členům zastupitelstva města uplatňovat náhrady výdělku ušlého v 

souvislosti s výkonem funkce u odpovědného pracovníka Magistrátu 

města Chomutova čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15. dne 

následujícího měsíce za uplynulé čtvrtletí.    

2022-   

2026    

460/2022 

24.10.2022    

 250,-/hod    

Max.10 000,-/měsíc   

Usnesení ZaMě č.460/2022 z 24.10.2022   

 Zastupitelstvo statutárního města Chomutova     

3. schvaluje    
pro funkční období 2022-2026 náhradu ušlého výdělku neuvolněnému 
členovi ZM, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující 
jinou samostatnou výdělečnou činnost v souvislosti s výkonem funkce ve 
výši 250 Kč za každou i započatou hodinu výkonu funkce, maximálně však 
ve výši 10 000 Kč za kalendářní měsíc.    
4. ukládá    
členům zastupitelstva města uplatňovat náhrady výdělku ušlého v 

souvislosti s výkonem funkce u odpovědného pracovníka Magistrátu 

města Chomutova čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15. dne 

následujícího měsíce za uplynulé čtvrtletí.    

    
    
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  
  



Příloha č. 2: Určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu  náhrady 

mzdy nebo platu.    

    

Č E S T N É    P R O H L Á Š E N Í    
neuvolněného člena zastupitelstva, který je v pracovním poměru, pro účely poskytování  pracovního volna, s 

náhradou mzdy nebo platu.    

    

Člen (ka) Zastupitelstva města Chomutova,    

    

pan (paní) …………………………………………………………. tímto čestným prohlášením,  dle čl. I. a III. odst. 4  

směrnice RM č. 028/03-11 ke stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně 

způsobu náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku,    

    

vykazuje rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva    za období 

od ………………… do ………………… takto:    

    

DATUM    

ÚČASTI    

DRUH  JEDNÁNÍ       DOBA POTŘEBNÁ    

od    do    počet hodin     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

POČET HODIN DOBY POTŘEBNÉ CELKEM          

       

V …………, dne …………………               

 

…………………………….….    

podpis člena zastupitelstva     



 Příloha č. 3: Určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu  náhrady 

ušlého výdělku.    

 

Č E S T N É    P R O H L Á Š E N Í   
neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním poměru, pro účely poskytování  

náhrady ušlého výdělku.    

    

Člen (ka) Zastupitelstva města Chomutova    

pan (paní) ………………………………………………………. tímto čestným prohlášením,     

dle čl. I.a IV. odst. 4 směrnice RM č. 028/03-11 ke stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce  člena 

zastupitelstva včetně způsobu náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku,    

    

a) prohlašuje, že není v pracovním nebo v jiném obdobném poměru, b) prohlašuje, že mu (jí) v  

souvislosti s výkonem funkce člena(-ky) zastupitelstva ušel výdělek, c) vykazuje rozsah doby potřebné 

k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva    za období od ………………… do ………………… takto:    

   

DATUM    

ÚČASTI    

DRUH  JEDNÁNÍ       DOBA POTŘEBNÁ    

od    do    počet hodin     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

POČET HODIN DOBY POTŘEBNÉ CELKEM          

  

V …………, dne…………………                     

  

……………………………….….    

 podpis člena zastupitelstva   


