
   
                                                                                  

                                                                                                                         RADVANICE  

                                                                                                                         A BARTOVICE 

Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice 
 

  

 

Návrh 
 

Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady 

ušlého výdělku členům Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, 

pro volební období let 2018 – 2022 
 

 

Na základě ustanovení § 71 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, se rozsah pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem 

funkce člena Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice stanoví takto: 

 

1. Členovi zastupitelstva městského obvodu, který je v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel 

pro výkon funkce v případech stanovených v bodě 4. pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. 

2. Na základě faktury zaslané zaměstnavatelem uhradí statutární město Ostrava, městský obvod 

Radvanice a Bartovice refundaci náhrady mzdy nebo platu a pojistného na zdravotní a sociální 

pojištění. Ve faktuře musí být uveden počet fakturovaných hodin a průměrná hodinová mzda 

zaměstnance. 

3. Náhradu mzdy lze fakturovat pouze v rozsahu zameškané pracovní doby včetně doby strávené cestou 

na místo výkonu funkce, případně cesty zpět na pracoviště, v souladu s předem stanovenou pracovní 

dobou zaměstnance. Jestliže zaměstnanec pracuje v režimu pružné pracovní doby, lze fakturovat 

náhradu mzdy pouze v rozsahu zmeškané základní pracovní doby. 

4. Pracovní volnou s náhradou mzdy nebo platu bude neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou 

v pracovním poměru, poskytováno v těchto případech: 

a) účast na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

b) účast na schůzi Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

c) účast na jednání výborů, komisí nebo zvláštních orgánů městského obvodu Radvanice 

a Bartovice, 

d) účast na dalších akcích organizovaných Zastupitelstvem městského obvodu Radvanice 

a Bartovice nebo Radou městského obvodu Radvanice a Bartovice, na které bude člen 

zastupitelstva vyslán (delegován). 

5. Účast na akcích a plnění povinností uvedených v bodě 4. prokáže člen zastupitelstva městského 

obvodu formou prohlášení, které je přílohou č. 1 těchto zásad („prohlášení pro účely poskytování 

pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu členům zastupitelstva městského obvodu“). 

6. Vyplněné a podepsané prohlášení zasílá zaměstnavatel statutárnímu městu Ostrava, městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice spolu s fakturou. Není nutné zasílat žádná další potvrzení, potvrzení 

o účasti slouží pouze pro potřeby zaměstnavatele.  

7. Členovi zastupitelstva městského obvodu, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru a je 

podnikající fyzickou osobu nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, bude 

v souvislosti s výkonem jeho funkce poskytována náhrada ušlého výdělku v případě účasti na akcích 

dle bodu 4. těchto zásad ve výši 0 Kč/hod. 

8. Členovi zastupitelstva městského obvodu, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru 

a není osobou samostatně výdělečně činnou, bude v souvislosti s výkonem jeho funkce poskytována 
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náhrada ušlého výdělku v případě účasti na akcích dle bodu 4. těchto zásad ve výši 0 Kč/hod. 

9. Náhradu ušlého výdělku poukazuje statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, 

na bankovní účet uvedený ve faktuře zaslané zaměstnavatelem, který náhradu uplatňuje, a to ve lhůtě 

splatnosti uvedené na faktuře, nejpozději však do 15. dne kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci účasti na akci dle bodu 4. těchto zásad. 

10. Dle stanovisko Ministerstva financí, odbor 15 – daně z příjmů, č.j. MF-21629/2017/15-3 se náhrady 

ušlého výdělku posuzují jako zdanitelný příjem, který je předmětem daně z příjmů fyzických osob, 

přitom platí zásada, že náhrada za ztrátu příjmu se zdaní v režimu, v jakém se nachází nahrazovaný 

příjem. Při výplatě výše zmíněných náhrad „za ztrátu příjmu ze samostatné činnosti“ nebude z těchto 

příjmů sražena daň ze závislé činnosti. Člen zastupitelstva městského obvodu je povinen si 

vypořádat svou daňovou povinnost sám po uplynutí zdaňovacího období prostřednictvím daňového 

přiznání.  

11. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jejich schválení Zastupitelstvem 

městského obvodu Radvanice a Bartovice. 

12. Zrušují se všechny dříve schválené a dosud platné Zásady pro poskytování pracovního volna 

s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni. 

 

 

 

Tyto zásady byly schváleny ustavujícím zasedáním Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice dne 1. listopadu 2018 usnesením č. ……../1/18. 
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Příloha zásad č. 1 

P R O H L Á Š E N Í 

 
pro účely poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu členům zastupitelstva  

 

městského obvodu  za kalendářní měsíc ………………………………… 

 

 

člen(ka) zastupitelstva městského obvodu  

 
  pan (paní)……………………………………………….  

 

tímto: 
 

a) ve smyslu ustanovení odstavce 4 písm. a) až d) Zásad pro poskytování pracovního volna s 

náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří 

nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni (dále jen „Zásady“) prohlašuje, že se 

zúčastnil(a): 

 

        název akce:                                                        dne:             od:    do:     počet zameškaných          

                                                           hodin: 

                                                                                    (včetně cesty) 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) ve smyslu ustanovení odstavce 4 písm. g) ad) Zásad vykazuje čas, který potřeboval(a) 

k přípravě na: 

 

- zasedání zastupitelstva městského obvodu - počet   hodin ……………………………… 

 

- schůzi rady městského obvodu                   -  počet   hodin ……………………………… 

 

c) ve smyslu ustanovení odstavce 4 písm. i) Zásad vykazuje čas, který potřeboval(a) k plnění 

ostatních povinností, které vyplývají z funkce člena zastupitelstva  

 

                                                       - počet   hodin …………………………….. 

 

Počet  zameškaných hodin celkem                                      ……………………………  

 

 

Ostrava  :  …………………….                        ………………………………………. 

                                                                                                 podpis člena zastupitelstva 
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