
Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením, ke zvolení dojde ukončením 
hlasování. Na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém 
zvolení zúčastní člen zastupitelstva skládá slib v následujícím znění: 
 
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města) a jejich (jeho) občanů a řídit 
se Ústavou a zákony České republiky. 
 
Člen zastupitelstva před zastupitelstvem obce pronese slova „slibuji“ a složení slibu 
potvrdí svým podpisem. 
 
Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a 
není přitom vázán žádnými příkazy. Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou 
funkcí. Nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho 
pracovního nebo jiného obdobného poměru. 
 
Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění 
poskytuje obce za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce peněžitou 
odměnu. Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků obce. Odměnou je měsíční 
odměna, další odměna a odměna při skončení funkčního období. 
 
Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří jsou v pracovním poměru, poskytne 
zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy. Rozsah doby 
potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy, včetně 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění uhradí obec jejich zaměstnavateli podle § 
17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další 
zákony. 
 
Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši 
stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok. 
 
Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta 
měsíční odměna a další odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 
Měsíční odměna 

Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané 
funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí 
právní předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu 
vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce k 1. lednu příslušného 
kalendářního roku. 
 
Měsíční odměna se uvolněným členům zastupitelstva obce v obcích s rozšířenou 
působnosti, v obcích s pověřením obecním úřadem v obcích s matričním úřadem a 
v obcích se stavebním úřadem zvyšuje o části stanovenou prováděcím právním 
předpisem.  
 



Další odměna 

Je peněžité plnění poskytované členům zastupitelstva obce za podmínek a ve výši, 
kterou stanoví prováděcí právní předpis. 
 
Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z odměny se 
řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem 
práce. 
Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl 
zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží. 
 
Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který 
stanoví zastupitelstvo obce. 
 

V případě souběhu výkonu několik a funkcí 
• náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za 

kterou se poskytuje nejvyšší odměna, 
• lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do 

výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 
 
Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní 
náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro 
zaměstnance v pracovním poměru.  
 
Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za 
kalendářní rok. 


