
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: 21.1

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Úprava Pravidel pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Postup dle §51 zákona č. 129/2000 Sb.

Nárok na rozpočet:
V rámci rozpočtu odboru kancelář ředitele

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 10. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

21.1-1 Název: bod 21.1 priloha 1.pdf
Pravidla pro poskytnutí mimořádných 
odměn členům Zastupitelstva 
Ústeckého kraje

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

úpravu Pravidel pro poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje podle§ 51 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh mimořádných odměn dle Pravidel uvedených v části A) tohoto 
usnesení.
Termín: 21.10.2019



Důvodová zpráva:
Podle ustanovení § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, lze 
od 1. 1. 2018 poskytnout členovi zastupitelstva kraje mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo 
zvláště významných úkolů kraje. Z důvodu sjednocení pravidel pro poskytování uvedených mimořádných 
odměn schválilo ZÚK svým usnesením č. 096/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 Pravidla pro poskytnutí 
mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“).

Zastupitelstvu Ústeckého kraje jsou předkládána upravená Pravidla pro poskytnutí mimořádných odměn 
členům Zastupitelstva Ústeckého kraje podle § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “Pravidla”). V upravených Pravidlech je oproti původním využita zákonná 
možnost a výše mimořádné odměny za rok může nově činit u neuvolněného i uvolněného člena 
zastupitelstva maximálně 200% měsíční odměny náležející zastupiteli za výkon jím zastávané funkce oproti 
původním 100%.

Existence uvedených Pravidel není nezbytnou podmínkou pro rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí 
mimořádných odměn.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Zpracoval:
Mgr. Nikola Jahodová Rennerová,
vedoucí odboru kancelář ředitele

Konzultoval:
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Milan Zemaník,
ředitel Krajského úřadu ÚK

Ing. Luboš Trojna,
zástupce ředitele a vedoucí odboru 
kancelář hejtmana

Bc. Jan Jelínek,
vedoucí odboru informatiky a 
organizačních věcí

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Mgr. Nikola Jahodová Rennerová (vedoucí odboru)   Mgr. Nikola Jahodová 
Rennerová 7. 10. 2019

2 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 7. 10. 
2019

3 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
8.10.2019

Podpis zpracovatele:  Mgr. Tereza Benešová 7. 10. 2019


