
Příloha č. 1  

 

Výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů je 

odměňování rozlišeno podle toho, zda se jedná o funkce uvolněné nebo neuvolněné. 

Uvolněnému členu zastupitelstva vzniká zvolením do této funkce právní nárok na odměnu za 

měsíc, jejíž výši stanoví prováděcí předpis, tj. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelstva územních samosprávných celků. Pro určení výše této odměny jsou 

stanoveny velikostní kategorie územního samosprávného celku podle počtu obyvatel s trvalým 

pobytem na jeho území v kombinaci s vyjmenovanými funkcemi. Dojde-li k souběhu více 

funkcí, náleží uvolněnému členovi zastupitelstva odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží 

nejvyšší odměna.  

Neuvolněnému členu zastupitelstva může odměnu stanovit zastupitelstvo, a to až do výše 

stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb., není na ni právní nárok. V případě souběhu výkonu 

více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu 

odměn za tři různé funkce, přičemž do tohoto souběhu lze zahrnout pouze odměny za výkon 

funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady anebo 

předsedy nebo člena zvláštního orgánu. 

Ke dni 1.1.2019 se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, nařízením vlády 202/2018 Sb., dochází k navýšení 

(valorizaci) odměn členů zastupitelstva o 7%. 

 

(číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku – 4)  

 

Funkce  Kč  

k 1.11.2018  

Kč 

 od 1.1.2019 

Neuvolněný místostarosta 27.613  29.546  

Předseda výboru, komise, redakční rady  3.068  3.283  

Člen výboru, komise, redakční rady 2.557  2.736 

Člen zastupitelstva  1.534  1.641  

 

 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn 

v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2  

  

Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Měcholupy, který je 

podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 

činnost a pravidla pro uplatnění tohoto nároku  

  

  

V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 písm. o) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony zastupitelstva městské části stanovuje podle ustanovení § 

52 odst. 5.  

  

I.  

Paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 

Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Měcholupy, který je podnikající fyzickou osobou 

nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost takto: 150 Kč za hodinu.  

  

II.  

Nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc takto: 1.000 Kč.  

  

III.  

Nárok na náhradu ušlého výdělku se uplatňuje pravidelně za uplynulý měsíc předložením 

výkazu, v němž bude uveden důvod (např. zasedání komise, výboru apod. včetně data konání) 

a počet hodin. Dále zde budou uvedeny údaje týkající se požadovaného způsobu výplaty (v 

hotovosti, na účet, složenkou). Výkaz se předkládá tajemnici Úřadu městské části Praha – Dolní 

Měcholupy k prvnímu pracovnímu dni měsíce následujícího po uplynutí měsíce, za nějž je 

nárok uplatňován. Tajemnice jej po formální kontrole předá k zajištění výplaty mzdové účetní 

Úřadu městské části Praha – Dolní Měcholupy. Výplatní termín je 7. den téhož měsíce.  

  

IV.  

Paušální částka náhrady ušlého výdělku, nejvyšší částka v souhrnu za kalendářní měsíc a 

pravidla pro uplatnění nároku byla schválena usnesením zastupitelstva městské části Praha – 

Dolní Měcholupy č. 1/10 ze dne 29.10.2018 s účinností od 1.11.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


