
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Náhrada výdělku zastupitelům města 
 

Dovoluji si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádat o poskytnutí následují-

cích informací týkajících se poskytování náhrad mzdy a výdělku (dále jen „náhrada výdělku“) ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce členům zastupitelstva města 

 1) Za které konkrétní činnosti má člen zastupitelstva nárok na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce člena zastupitelstva? 

2) Náleží členu zastupitelstva v případě, že je členem výborů a/nebo komisí, náhrada výdělku i tehdy, pokud se coby 

člen zastupitelstva účastní zasedání těchto komisí/výborů? 

3) Je zastupiteli města obdobných způsobem nahrazován výdělek ušlý za dobu, kdy jednal coby zastupitel přímo 

s občany? 

4) Na základě jakých podkladů (předpisu) je o náhradě rozhodováno a kdo (funkce) o náhradě rozhoduje? 

 

 

K požadovaným informacím sděluje povinný subjekt následující. 

 

 

K bodu 1/ 

Refundace, tj. náhrada výdělku je členům zastupitelstva příp. členům Rady města České Budějovice vyplácena pouze za 

účast na zasedání těchto volených orgánů. 

 

K bodu 2/ 

V případě, že je člen zastupitelstva zároveň i členem dalšího orgánu (komise, nebo výboru), tak již není mzda mzdu re-

fundována, protože zasedání probíhají vždy po pracovní době, tudíž není důvod k provádění refundací.  

 

K bodu 3/ 

Ne není, tato jednání probíhají po pracovní době v jednotlivých zaměstnáních, ve kterých jsou zastupitelé účastni. Tento 

případ nebyl tedy dosud zaznamenán. 

 

K bodu 4/ 

Návrh částek je postupně schvalován radou město a následně zastupitelstvem. Jsou navrhovány částky v rozmezí od 

minimální do maximální částky (nejvíce však do maximální částky, kterou určuje právní předpis, tj. v souladu 

s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev). Tak jak jsou částky schváleny 

nejdříve v radě města a následně i v zastupitelstvu města, jsou vypláceny jednotlivým zastupitelům, členům rady města, 

členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města. 

 


