
ZÁKON  
 

ze dne ……………2012 

 
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Změna zákona o obcích 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 
Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 
59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona 
č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 
zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 
Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 
298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 
Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 
72/2012 Sb., se mění takto: 

1. V § 73 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Po dobu, kdy je uvolněný člen zastupitelstva obce představitelem uvedeným v § 1 
zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměna mu nenáleží.“ 

 



ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o krajích 
 

Čl. II 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 
320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002  Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 
257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 
477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., 
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb. a zákona č. 
364/2011 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 48 se za odstavec 3 doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Po dobu, kdy je uvolněný člen zastupitelstva kraje představitelem uvedeným v § 1 
zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměna mu nenáleží.“ 

 

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna zákona o hlavním městě Praze 
 

Čl. III 
 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., 
zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 
Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 
216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., 
zákona č.   499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 
109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006  Sb., 
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 
281/2009 Sb., zákona č. 326/2009  Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb. a zákona č. 364/2011 Sb. se mění takto: 
 

1. V § 53 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(6) Po dobu, kdy je uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy představitelem 
uvedeným v § 1 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměna mu 
nenáleží.“ 

 

ČÁST ČTVRTÁ 



ÚČINNOST 

Čl. VI 
 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po 
dni jeho vyhlášení.  

 



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Obecná část  
 
Zhodnocení platné právní úpravy 
 
Současná právní úprava nevylučuje, aby osoba, která pobírá plat podle zákona č. 236/1995 
Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a 
některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, byla současně 
odměňována jako uvolněný zastupitel na úrovni krajů či obcí.  
 
Tento stav je podle názoru navrhovatele krajně neuspokojivý. Existuje totiž oprávněná obava, 
že tyto osoby jsou k výkonu druhé a další funkce, za něž náleží plat či odměna, motivovány 
výhradně materiálně, aniž by důkladně zvážily svoji schopnost vykonávat plnohodnotně obě 
funkce. Zcela uspokojivá samozřejmě není ani kumulace více funkcí jednou osobou. I když 
lze připustit, že v některých ojedinělých případech by tyto osoby opravdu mohly vykonávat 
více funkcí plnohodnotně, odepření odměny za výkon jedné z nich se po zvážení všech 
souvislostí jeví jako účelné. 
 
Je pravdou, že ve zvoleném řešení může být spatřována nerovnost při výkonu funkcí, avšak 
navrhovatel se nechtěl vydat cestou zákazu souběžného výkonu funkcí. Za vhodnější 
považuje navrhované řešení, podle něhož zákon souběh výkonu funkcí sice připouští, avšak 
za výkon jedné z nich nepřiznává odměnu. 

  
Principy navrhované právní úpravy 
 
Podle navrhované právní úpravy bude ve výše uvedených případech pobírán pouze plat 
poskytovaný na základě zákona č. 236/1995 Sb, o platu a dalších náležitostech spojených s 
výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 
Evropského parlamentu.  
 
Nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí 

 
Návrh zákona má dopady na státní rozpočet i na rozpočty krajů a obcí.  
 
Soulad s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR 

 
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem i mezinárodními smlouvami, které jsou 
součástí právního řádu České republiky.  

 
 



Zvláštní část 

K čl. I 
 
K bodu 1 
 
Podle tohoto ustanovení v době, kde je uvolněný člen zastupitelstva obce představitelem 
uvedeným v § 1 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mu měsíční odměna 
nenáleží. 
 
K čl. II 
 
K bodu 1 
 
Podle tohoto ustanovení v době, kde je uvolněný člen zastupitelstva kraje představitelem 
uvedeným v § 1 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mu měsíční odměna 
nenáleží. 
 
 
K čl. III 
 
K bodu 1 
 
Podle tohoto ustanovení v době, kde je uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy 
představitelem uvedeným v § 1 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mu 
měsíční odměna nenáleží. 
 
 
K čl. IV 
 
Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni 
jeho vyhlášení. 

 

 

 


