
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 8.1

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva 
Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
§ 35 odst. 2 písm. r) a § 46 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Nárok na rozpočet:
Odbor informatiky a organizačních věcí

Projednáno:

Komise finanční

Dne: 16. 10. 2018 Pro: 1 Proti: 5 Zdržel se: 2 Č. usnesení: 16/22FK/2018

Rada ústeckého kraje 

Dne: 29. 10. 2018 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 007/52R/2018

Výbor finanční

Dne: 19. 11. 2018 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Přílohy: 

8.1-1 Název: bod 8.1 priloha 1.pdf

Zjištěné paušální náhrady 
neuvolněných zastupitelů v jiných 
krajích za rok 2018 a návrh na roky 
2019 a 2020

U

8.1-2 Název: bod 8.1 priloha 2.pdf Usnesení č. 16/22FK/2018 U

8.1-3 Název: bod 8.1 priloha 3.pdf Usnesení č. 007/52R/2018 U

8.1-4 Název: bod 8.1 priloha 4.pdf Usnesení č. 4/19/2018 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

stanoví



dle § 35 odst. 2 písm. r) a § 46 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou 
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, s účinností od 1. ledna 2019 ve výši:

250,- Kč (dvěstěpadesátkorunčeských) za jednu hodinu, maximálně ve výši 10.000,- Kč 
(desettisíckorunčeských) za kalendářní měsíc.

Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtman, zástupce hejtmana nebo 
hejtmanem pověřený vedoucí odboru kancelář hejtmana s tím, že
do rozsahu potřebné doby se kromě doby jednání zastupitelstva, rady, výboru, komise, politického klubu 
nebo akce, na kterou byl člen zastupitelstva delegován zastupitelstvem, radou nebo hejtmanem, 
zástupcem hejtmana, případně jím pověřeným vedoucím odboru kancelář hejtmana, zahrnuje i doba 
potřebná k cestě na jednání a z jednání.
Náhrada bude poskytnuta na základě podkladů předložených neuvolněným členem zastupitelstva, který 
uplatňuje nárok na náhradu ušlého výdělku a po schválení osobou odpovědnou za stanovení doby pro 
výkon funkce. Poskytování paušální náhrady podléhá dani z příjmů.
Toto usnesení pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva, které výši paušální částky a 
časový rozsah stanovilo.



Důvodová zpráva:
Poskytování náhrad výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva, který je podnikající 
osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, je dáno zákonem č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §46 odst. 3 – „Neuvolněnému členovi zastupitelstva, 
který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, 
poskytuje kraj 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.“
Pro porovnání uvádíme výši paušálních náhrad stanovených v jiných krajích za rok 2018 a návrh na rok 2019 
a 2020 (příloha č. 1). Při stanovení maximální výše částky za kalendářní měsíc bylo přihlédnuto i k 
fakturovaným částkám v Ústeckém kraji za roky 2017 a 2018. V obou letech uplatňovali nárok pouze dva 
neuvolnění zastupitelé.
V rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 je zabezpečeno finanční krytí v kapitole Odboru informatiky a 
organizačních věcí na základě schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 
2019 – 2023.
Podmínky pro stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce jsou navrhovány dle podmínek platných v 
uplynulých letech. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtman, zástupce 
hejtmana nebo hejtmanem pověřený vedoucí odboru kancelář hejtmana s tím, že do rozsahu potřebné doby 
se kromě doby jednání zastupitelstva, rady, výboru, komise, politického klubu nebo akce, na kterou byl člen 
zastupitelstva delegován zastupitelstvem, radou nebo hejtmanem, zástupcem hejtmana, případně jím 
pověřeným vedoucím odboru kancelář hejtmana, zahrnuje i doba potřebná k cestě na jednání a z jednání.
Náhrada je vyplácena na základě podkladů zpracovaných neuvolněným členem zastupitelstva, který 
uplatňuje nárok na náhradu ušlého výdělku, a po schválení osobou odpovědnou
za stanovení doby pro výkon funkce. Zastupitel požadující náhradu vystaví fakturu, kde uvede druh jednání, 
datum konání jednání, rozsah doby potřebné k výkonu funkce – počet hodin a částku k proplacení v souladu 
s usnesením. K faktuře doloží potvrzení o účasti na jednání.
Poskytování paušální náhrady podléhá dani z příjmů.

Tento materiál byl předložen na jednání Finanční komise Rady Ústeckého kraje dne 16. 10. 2018, Rady 
Ústeckého kraje dne 29. 10. 2018 a Finančního výboru ZÚK dne 19. 11. 2018.

Odbor informatiky a organizačních věcí navrhnul paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje ve výši
200,- Kč za jednu hodinu, maximálně ve výši 10.000,- Kč za kalendářní měsíc.
Finanční komise Rady Ústeckého kraje na jednání dne 16. 10. 2018 s navrhovanou částkou nesouhlasila z 
důvodu její výše (příloha č. 2).
Rada Ústeckého kraje na jednání dne 29. 10. 2018 původní návrh schválila (příloha č. 3).
Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje na jednání dne 19. 11. 2018 navrhnul navýšení paušální 
částky na 250,- Kč za jednu hodinu, maximálně ve výši 10.000,- Kč za kalendářní měsíc (příloha č. 4).

Vyjádření odboru informatiky a organizačních věcí:
Doporučuje schválení změn

Vyjádření odboru ekonomického:
Po ekonomické stránce bez připomínek

Vyjádření odboru legislativně-právního:
Po právní stránce bez připomínek

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jan Jelínek,
vedoucí odboru informatiky a 
organizačních věcí

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 22. 11. 2018

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 27. 11. 
2018



Podpis zpracovatele:  Roman Mošnička 22. 11. 2018


