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I. Úvodní ustanovení 

1. Směrnice se vztahuje na poskytování odměn a peněžitého plnění za výkon veřejné funkce 
neuvolněného člena Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce člena (předsedy) výboru 
Zastupitelstva města Liberec (s výjimkou osadního výboru) a za výkon funkce člena (předsedy) 
komise Rady města Liberec. 

2. Statutární město Liberec touto směrnicí stanoví interní pravidla pro odměňování a 
poskytování peněžitého plnění v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.  

 

II. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec, členům 
(předsedům) výborů Zastupitelstva města Liberec a členům (předsedům) komisí 
Rady města Liberec 

1. Neuvolněnému členu zastupitelstva a neuvolněnému členu rady města přísluší odměna 
uvedená v tabulce č. 1 za každý kalendářní měsíc ode dne, kdy složí slib před zastupitelstvem 
a složení slibu potvrdí svým podpisem. V případě, kdy neuvolněný člen zastupitelstva 
vykonává funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši odpovídající 
počtu dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával. 

 

        Tabulka č. 1 

Funkce Výše měsíční 
odměny (Kč) 

Neuvolněný člen rady města  11.013,- 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 2753,- 

 

2. Neuvolněnému členu zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru 
zastupitelstva nebo funkci předsedy komise rady nebo funkci člena výboru zastupitelstva či 
člena komise rady, náleží odměna uvedená v tabulce č. 2 za každý kalendářní měsíc. To však 
pouze za předpokladu, pokud se alespoň jednou za uvedený měsíc zúčastní jednání tohoto 
výboru nebo komise, jejichž je předsedou nebo členem, případně se v uvedeném měsíci 
zúčastní dalších aktivit tohoto výboru nebo komise (např. práce kontrolní skupiny Kontrolního 
výboru, práce Komise pro občanské obřady a záležitosti apod.). 
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        Tabulka č. 2 

Funkce Výše měsíční 
odměny (Kč) 

Neuvolněný člen zastupitelstva města, 
který je předsedou výboru nebo komise 

5753,- 

Neuvolněný člen zastupitelstva města, 
který je členem výboru nebo komise 

4253,- 

 
3. Vykonává-li neuvolněný člen zastupitelstva více než jednu funkci, náleží mu odměna podle 
bodu II. 1. a odměny za výkon maximálně dvou dalších funkcí podle tabulky č. 3. V případě, 
kdy vykonává celkem více než tři funkce, vstupují do výpočtu odměny jen ty tři, za jejichž 
výkon je stanovena vyšší odměna. Těmito funkcemi jsou: 

- předseda výboru zastupitelstva, 

- člen výboru zastupitelstva, 

- předseda komise rady, 

- člen komise rady. 

       

        Tabulka č. 3 

Funkce Výše měsíční 
odměny (Kč) 

Předseda výboru zastupitelstva města 3000,- 

Předseda komise rady města 3000,- 

Člen výboru zastupitelstva města 1500,- 

Člen komise rady města 1500,- 

 

Podmínkou pro přiznání další odměny je, že se alespoň jednou za daný měsíc zúčastní jednání 
výboru nebo komise, jejichž je zastupitelstvem nebo radou zvoleným předsedou nebo členem. 
Podkladem pro vyplacení měsíční odměny za výkon funkce ve výboru zastupitelstva nebo 
komisi rady je prezenční listina zpracovaná tajemníkem výboru nebo komise a potvrzená 
příslušným předsedou nebo jeho zástupcem. Předseda výboru nebo komise může navrhnout 
vyplacení odměny podle tabulky č. 3 i v případě, kdy se člen zasedání nezúčastnil, ale byl řádně 
omluven a zároveň aktivně pracoval v daném měsíci i v době mimo zasedání komise nebo 
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výboru. V takovém případě předseda uvede do prezenční listiny zdůvodnění návrhu na 
vyplacení odměny. 

4. Neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Liberec, který je oprávněn k přijímání projevu 
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zvyšuje zastupitelstvo města s přihlédnutím 
k časové náročnosti a četnosti obřadů měsíční odměnu o částku 100,- Kč za každý takový 
obřad, maximálně však o částku 2000,- Kč/měsíc. Ve stejné výši bude nadále poskytován (podle 
usnesení zastupitelstva města č. 94/2011) neuvolněnému členovi zastupitelstva města při 
provádění ostatních občanských obřadů příspěvek na úpravu zevnějšku z dispozičních 
prostředků v rámci platné kolektivní smlouvy statutárního města Liberec.  

5. Chce-li neuvolněný člen zastupitelstva vykonávat funkci bez nároků na odměnu, musí 
předložit písemný podnět primátorovi města Liberce. Zastupitelstvo města na základě takto 
projevené vůle člena zastupitelstva projedná podnět na svém zasedání a usnesením případně 
stanoví, že odměna bude v jeho případě nulová. Odměna mu tak nebude nadále vyplácena. 

 

III. Peněžitá plnění spojená s výkonem funkcí fyzických osob, které nejsou členy 
zastupitelstva města. 

 

1. Fyzické osobě, která není členem zastupitelstva a která vykonává funkci člena výboru 
zastupitelstva nebo funkci předsedy nebo člena komise rady, náleží peněžité plnění za výkon 
této funkce dle tabulky č. 4. Na peněžité plnění vznikne fyzické osobě nárok pouze za 
předpokladu, pokud se alespoň jednou za uvedený měsíc zúčastní jednání výboru nebo komise, 
kde pracuje jako předseda nebo člen. Podkladem pro vyplacení měsíční odměny za výkon 
funkce ve výboru zastupitelstva nebo komisi rady je prezenční listina zpracovaná tajemníkem 
výboru či komise potvrzená příslušným předsedou, nebo jeho zástupcem. Předseda výboru nebo 
komise může navrhnout vyplacení odměny i v případě, že se člen zasedání nezúčastnil, ale byl 
řádně omluven a zároveň aktivně pracoval v daném měsíci i v době mimo zasedání komise 
nebo výboru. V takovém případě předseda uvede do prezenční listiny zdůvodnění návrhu na 
vyplacení odměny. 

        Tabulka č. 4 

Funkce Výše měsíční 
odměny (Kč) 

Předseda komise rady města 3000,- 

Člen výboru zastupitelstva města 1500,- 

Člen komise rady města 1500,- 
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2. Fyzická osoba, která není členem zastupitelstva, se může na základě písemného prohlášení 
podaného primátorovi města Liberec vzdát svého nároku na výplatu odměny. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice byla schválena usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 285/2018 ze dne 13. 
prosince 2018 s účinností od 1. ledna 2019.  
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