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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 342

ze dne 19.12.2017

 
Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena 
Zastupitelstva městské části Praha 3 od 1. 1. 2018

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. výši měsíční odměny za výkon funkce pro neuvolněné členy zastupitelstva s účinností 

od 1. 1. 2018 takto: 
1. člen rady městské části                                                             9 482,--Kč 
2. předseda výboru zastupitelstva městské části                  4 741,--Kč 
3. předseda komise rady městské části                                    4 741,--Kč 
4. předseda zvláštního orgánu                                                    4 741,--Kč 
5. člen výboru zastupitelstva městské části                            3 951,--Kč 
6. člen komise rady městské části                                              3 951,--Kč 
7. člen zvláštního orgánu                                                              3 951,--Kč 
8. člen zastupitelstva městské části                                           2 371,--Kč 
 
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městské 
části se stanovuje odměna jako souhrn odměn až za tři různé funkce s nejvyšší 
odměnou schválenou zastupitelstvem městské části. Do tohoto souhrnu lze zahrnout 
pouze odměny za výkon funkce člena rady městské části, předsedy nebo člena výboru 
zastupitelstva městské části, předsedy nebo člena komise rady městské části anebo 
předsedy nebo člena zvláštního orgánu městské části.  Do souhrnu se nezahrnuje 
odměna za výkon funkce člena zastupitelstva městské části, neboť odměny za výkon 
funkce člena rady městské části, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva městské 
části, předsedy nebo člena komise rady městské části anebo předsedy nebo člena 
zvláštního orgánu městské části v sobě vždy automaticky zahrnuje činnosti, které 
zastupitel městské části vykonává z pozice zvoleného člena.  
Odměny budou poskytovány od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na 
uprázdněný mandát člena zastupitelstva městské části bude odměna poskytována 
ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
 

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Důvodová zpráva
Zpracoval: Petra Nýčová, vedoucí oddělení personální práce a mezd

Zastupitelstvu městské části Praha 3 je předložen návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva a možnost jejich kumulace, které vyplývá ze zákona č. 99/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon 
zásadně mění právní úpravu právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev městských částí 
hlavního města Prahy. Zákon dále ke dni své účinnosti zrušil stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Vláda stanovila 
novou právní úpravu nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2018. Navrhovaná výše odměn vychází z předmětného 
nařízení jako odměny poskytované v maximální výši.
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