
Nová právní úprava 

Odměňování členů zastupitelstvech 
územních samosprávních celků

od  .  .  8  



Nejzásadnější změny od 1. 1. 2018

• k 1. 1. 2018 zrušeno stávají nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. včetně všech jeho
novelizaci

• Nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev ÚSC

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích -
novela č.99/2017 Sb.



Veškerá rozhodování o záležitostech
odměňování členů zastupitelstva náleží
od 1. 1. 2018:

Jen do vyhrazené působnosti
zastupitelstva obce !

Na jiné orgány obce nelze rozhodování
delegovat



Zákon nově stanovil 

• 11 velikostních kategorií obcí
• 3  velikostních kategorie  krajů
• 1  Hlavní město Praha
a současně stanovil základní korelační mantinely
závazné pro konstrukci prováděcího předpisu : 
NV č. 318/2017 Sb.

Vnitřní vazby jsou stanoveny pomocí koeficientů
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Rozhodující pro zařazení do příslušné
kategorie je počet obyvatel obce - vč. cizinců,
kteří byli v obci hlášení k trvalému pobytu k
1. lednu kalendářního roku v roce voleb
Platí pro celé funkční období jednoho
zastupitelstva
Výjimka plus mínus 20 procent a zároveň
s dopadem na změnu kategorie



Počet obyvatel bude čerpán  z ISEO a CIS

• Informační systém evidence obyvatel
• Cizinecký informační systém

Většina  stávajících ZO byla zvolena v r. 2014 
tj. od 1.1.2018 bude rozhodující pro zařazení do 
velikostní kategorie počet obyvatel k 1.1.2014

Údaje lze získat  i na stránkách MV: 

www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-
obcích.aspx 



Uvolnění členové zastupitelstva

• Odměna za měsíc podle Nařízení vlády
č. 318/2017 Sb.

• Odměna je vyplácena ze zákona

• Při výkonu více funkcí – jedna odměna za tu
nejvyšší (nejlépe hodnocenou)

• Nárok ode dne zvolení do funkce

• Není třeba přijímat usnesení ZO od 1.1.2018



Příklad stanovení odměny pro uvolněného člena ZO:

Fu k e Počet 
o yvatel

Od ě a za 
ěsí

Starosta  
Čle rady    
Místostarosta    
Uvol ě ý předseda 
ko ise

 

Uvol ě ý čle  )O  ez 
fu k e 

   

Údaje vychází z přílohy NV č. 318/2017 Sb.



Neuvolněný člen zastupitelstva

• NČZO nemají na odměnu právní nárok
• Obec může NČZO poskytovat za výkon funkce

odměnu.
• O jejím přiznání a výši rozhoduje

zastupitelstvo (vyhrazená působnost).
V takovém případě se odměna poskytuje ode dne
stanoveného zastupitelstvem,
nejdříve však ode dne přijetí usnesení
zastupitelstva, kterým odměnu stanovilo.
Zákaz retroaktivity



Neuvolněnému starostovi se poskytuje odměna
v rozmezí od 0,3 do 0,6 násobku odměny, která
by v té obci náležela uvolněnému starostovi.

Pokud  by zastupitelstvo starostovi odměnu 
nestanovilo, náleží mu ze zákona ode dne 
zvolení do funkce starosty odměna ve výši 0,3 
násobku odměny, která by náležela 
uvolněnému starostovi. 

Např . neuv. starostovi v obci do 300 obyvatel
nejméně 10 950 Kč ( = 36 499*0,3) – ze zákona
maximum 21 899 Kč ( = 36 499*0,6) – rozhodnutím ZO



• Usnesení pozbývá platnosti uplynutím
volebního období zastupitelstva, které odměnu
stanovilo.

• Zastupitelstvo, s přihlédnutím časové
náročnosti, může zvýšit odměnu nad max.
výši v NV č.318/2017 Sb. až o 2 000 Kč
výlučně jen u NČZ, který:

• je pověřen k “oddávání“ nebo
• je pověřen řízením obecní policie.



Stanovení odměn – usnesení ZO

Usnesení musí být jednoznačné (pro účetní, členy
zastupitelstva, kontrolu..), bez možného alternativního
výkladu

Z usnesení by mělo být zřejmé:

A. Funkce, za které bude odměna náležet

B. Výše odměn (částkou v celých korunách )

C. Den, od kterého odměna náleží (zákaz
retroaktivity – nesmí předcházet datu konání
zasedání, na němž bylo přijato)



Příklad
Např. u o e do   o yvatel :
• Neuvol ě ý starosta  :             a . výše                      ,‐Kč
• Neuvol ě ý  ístostarosta : polovi a  a .výše
tj.      /   =  ,  – zaokrouhle o  a  elé  =   ,‐ Kč

• Neuvol ě ý čle  rad  :      a . výše  ,‐ Kč
• Předseda vý oru : polovi a  a .výše tj.  / =    ,‐ Kč
• Předseda ko ise :  a . výše  tj.                                 ,‐ Kč
• Čle  vý oru:    a . výše  ,‐ Kč
• Čle  ko ise:  /   a . výše tj.  / = , , zaokr.

,‐ Kč 
• Neuvol ě ý čle  ZO:  a . výše  ,‐ Kč



Kumulace odměn

Změna, pokud jde o možnost kumulace odměn  
při výkonu více funkcí od 1.1.2018

O poskytování souhrnné odměny musí výslovně
rozhodnout zastupitelstvo, pokud tak
zastupitelstvo nerozhodne, náleží NČZ odměna
za funkci s nejvyšší odměnou schválenou
zastupitelstvem, tj. jen jedna odměna.



Kumulace odměn

• V případě souběhu výkonu více funkcí (tj. alespoň 2)
je maximálně souhrn odměn za 3 různé funkce.

Do souhr u od ě  L)E zahr out od ě y za fu k e 
v li ovol é ko i a i

Čle  rady o e  ikoli však starosta či  ístostarosta  
Předseda  e o čle  vý oru zastupitelstva o e
Předseda  e o čle  ko ise rady o e 
Předseda  e o čle  zvlášt ího orgá u o e



Ku ula e fu k í
Do souhr u NEL)E zařadit tyto vzáje é ko i a e 
fu k í:

• Starosta  +     jakákoli ji á fu k e
• Místostarosta  +     jakákoli ji á fu k e
• Čle  zastupitelstva  ez další h fu k í 

+     jakákoli ji á fu k e
• Předseda vý oru/ko ise + čle  téhož 

vý oru/ko ise  



Nároky neuvolněných ČZ – paušální náhrada 
ušlého výdělku pro OSVČ a podnikající

• Poskytuje se NČZ, kteří jsou podnikající
fyzickou osobou nebo osobou provozující
jinou samostatnou výdělečnou činnost

• Jde o „náhradu výdělku ušlého v souvislosti
s výkonem funkce – aby s titulu výkonu
funkce nebyli kráceni na výdělcích- týká se
ekonomicky aktivních



Zastupitelstvo stanovuje  pro OSVČ a 
podnikající

• Paušální částku náhrady za hodinu,

• Nejvyšší částku, kterou lze jako
náhradu poskytnout v souhrnu za
kalendářní měsíc



Mimořádné odměny

• Obec může poskytnout – za splnění
mimořádných a zvlášť významných úkolů obce.

• Současně platí, že obec nesmí ČZ poskytnout
v souvislosti výkonem funkce dar a to ani po
skončení funkce

• Zákonem omezená souhrnná výše
mimořádných odměn poskytnutých
v kalendářním roce – maximálně ve výši
dvojnásobku nejvyšší odměny



Zákonem stanovená procesní pravidla 
projednávání návrhu na přiznání mimořádné 

odměny

Návrh musí být:
• Uveden jako samostatný bod navrženého programu

připravovaného zasedání ZO
• Návrh musí být odůvodněn
• Projednán jako samostatný bod jednání ZO
• Důvod poskytnutí musí být uveden v usnesení

zastupitelstva,



Odchodné
Zákon zavádí jednotnou úpravu odchodného a podmínky nároku
Nárokové plnění je ze zákona v případě :

• Zániku mandátu
• Odvolání z funkce nebo
• Vzdání se funkce

v průběhu volebního období i po volbách – pro:
• neuvolněného starostu
• neuvolněného místostarostu
• všechny uvolněné

v maximální výši 1 + 3 dosavadní měsíční odměny

Odchodné při odvolání/vzdání se funkce lze proplatit ve funkčním
období jen jednou



Odchodné

Podmínění nároku  po volbách
Odchodné dnem voleb nenáleží:

• Pokud dotyčný v novém funkčním období byl
opětovně zvolen UČZ ( do kterékoliv funkce),
neuvolněným starostou nebo neuvolněným
místostarostou, za což mu náleží odměna.

• O opětovné zvolení nejde, jde-li o druhé nebo další
obsazení funkce v průběhu funkčního období

• pravomocně odsouzen pro úmyslný trestní čin nebo
pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s
výkonem funkce člena příslušného zastupitelstva



Dovolená

Právní úprava pro období od 1. ledna 2018 
zachovává nárok na dovolenou ve výši 5 týdnů za 
kalendářní rok
ale jen 25 dní bude možné čerpat v pondělí až 
pátek. 
V průběhu funkčního období bude možné nárok na 
dovolenou jen čerpat. 

Proplatit nevyčerpanou dovolenou bude možné 
výlučně jen v návaznosti na ukončení výkonu 
uvolněné funkce v rozsahu zbývající dovolené v 
roce ukončení funkce



Dovolenou za rok 2017 nelze v roce 2017 
proplatit (proplatit lze jen nárok za rok 2016 a 
starší). 
Nevyčerpaný nárok z roku 2017 se převede do 
roku 2018, ale podle nové právní úpravy už 
bude možné jen ho vyčerpat, proplatit ho nová 
právní úprava neumožnuje. 

§ 81a, odst. 10:

Obecní úřad vede evidenci o čerpání dovolené 
uvolněných členů ZO



Další možná plnění

Zákon nově obsahuje taxativní výčet dalších
možných plnění, která lze z peněžního fondu
nebo z rozpočtu obce členům zastupitelstva
poskytnout, a to za obdobných podmínek a v
obdobné výši jako zaměstnancům obce.



Pro uvolněné i neuvolněné:

• příspěvek na úpravu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku

• příspěvek na podporu vzdělávání v
souvislosti s výkonem funkce člena
zastupitelstva

• odměnu při významném životní výročí
• příspěvek na pojištění rizik spojených s

výkonem funkce člena zastupitelstva obce.



Pro uvolněné :

• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní připojištění se státním

příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
nebo životní

• příspěvek na podporu zdravotních, kulturních
a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci.



Přechodná ustanovení

Nová právní úprava už nezná “odměnu při skončení
funkčního období“ s výjimkou přechodného
ustanovení – neuvolněnému starostovi obce a všem
uvolněným členům zastupitelstva obce, kteří byli zvoleni
do funkcí přede dnem nabytí účinnosti předmětné novely
zákon o obcích (zákon č. 99/2017 Sb.), tj. před 1.
lednem 2018, náleží odměna při skončení funkčního
období (po volbách) dle dosavadní právní úpravy(tj. dle
právního stavu v roce 2017 až 1 + 5 odměny za měsíc,
kterou bude mít ke dni voleb.). Bude se aplikovat jen
po prvních volbách do zastupitelstva obce po
účinnosti zákona, tedy až na výjimky po volbách v
roce 2018.



Doporučení

Obcím doporučujeme do konce roku rozhodnout v ZO :

• Odměna pro neuvolněného starostu

• Kumulace funkcí jinak - jen od 1.1.2018 pouze odměna   

za  1 funkci nejvíce honorovanou

• Pro členy zastupitelstva podnikající a OSVČ stanovit       

paušál za hodinu  a  max. výši za měsíc

• Zákonnost stávajících odměn pro NČZ

• Další možná plnění 

• Zavedení evidence dovolené  

• Dosavadní zásady pro poskytování cestovních náhrad doplnit o 
zásady určování podmínek pracovní cesty ČZO



Dotazy



Lze stanovit odměny neuvolněným členům ZO podle
nové právní úpravy (účinné až od 1. 1. 2018) už v
listopadu či v prosinci 2017, když navíc nezná počet
obyvatel obce k 1. 1. 2018?

Lze a MV to doporučuje. Byť zákon č. 99/2017 nabývá 
účinnosti až k 1. 1. 2018, platnou součástí našeho 
právního řádu je ode dne jeho zveřejnění ve Sbírce 
zákonů (v částce 39/2017), tj. ode dne 5. 4. 2017, 
obdobně NV č. 318/2017 Sb. už od 2. 10. 2017. 
Podle nové právní úpravy je rozhodným údajem pro 
stanovení výše odměn členů ZO údaj o počtu obyvatel 
k 1. 1. kalendářního roku, v němž bylo stávající ZO 
zvoleno (ve většině případů 1.1.2014). V žádném 
případě tedy nemůže jít o datum 1. 1. 2018. Toto datum 
bude rozhodující až po volbách v roce 2018. 



Při určení výše odměny člena zastupitelstva obce se
vychází z počtu obyvatel obce, kteří byli hlášeni v
obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku,
ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce.
Máme tedy vycházet z počtu obyvatel k 1. lednu
2014, přestože jsme v té době měli skoro o sto
obyvatel méně, než dnes?

Ano, pokud v obci neproběhly mimořádné volby, pak je
až do nových voleb, které proběhnou na podzim roku
2018, nutno vycházet z počtu obyvatel v roce, ve kterém
se konaly poslední komunální volby, tj. z počtu obyvatel
k 1. lednu 2014 – bez ohledu na to, zda byl počet
obyvatel vyšší nebo nižší.
V případě, že se však počet obyvatel v průběhu
volebního období změnil min. o 20%, bude obec
zařazena do velikostní kategorie dle změněného počtu
obyvatel v průběhu volebního období.



ZO chce odměňovat předsedu jednoho z výborů ZO jako
uvolněného člena ZO (dle sl. č. 4 NV). Funkce je však
zřízena jako neuvolněná. Je to možné?

Není. Pokud jde o neuvolněného člena ZO, pak mu 
stanovuje odměnu ZO, ale jen do maximálních částek 
stanovených NV (v případě předsedy výboru dle sloupce č. 
8).
Uvolněným členem ZO je člen ZO zvolený do funkce, 
kterou ZO zřídilo jako funkci uvolněnou (a pak je 
odměňován jako uvolněný)
Funkce předsedy výboru (starosty, místostarosty), která je 
zřízena zatím jako neuvolněná může ZO změnit 
z neuvolněné na uvolněnou, a to hned k datu konání ZO, 
na němž se to rozhodlo nebo k datu pozdějšímu. Od 1. 
dne, kdy bude daná funkce jako uvolněná, bude mít člen 
ZO do funkce zvolený nárok na odměnu jako uvolněný. 
Před tím však na odměnu pro uvolněného předsedu výboru 
nedosáhne.



Obec má zřízeny 2 uvolněné funkce – starostu i
místostarostu. Chce nadále ponechat jen jednu,
a to funkci uvolněného starosty. Změnu chce
provést k 1. 1. 2018. Je to možné a lze o tom
rozhodnout už v prosinci?

Je to možné a lze to rozhodnout už v prosinci, např. 
s účinností od 1. ledna 2018 - ZO na prosincovém 
zasedání přijme usnesení, že funkci místostarosty 
s účinností od 1. 1. 2018 (v souladu s ust. § 84 
odst. 2 písm. k/) určuje jako funkci neuvolněnou.

Dotčený člen ZO do funkce zvolený bude do 31. 12. 
2017 placen nárokovou odměnou jako uvolněný 
místostarosta, od 1. 1. 2018 jako místostarosta 
neuvolněný s nárokem na odměnu za výkon funkce 
za podmínky, že ji za výkon příslušné funkce 
zastupitelstvo obce stanoví.  



Koho se týká maximální výše odměn ve

sloupci č. 10 přílohy NV?

Ve sloupci 10 přílohy nařízení vlády č.
318/2018 Sb. je stanovena maximální výše
odměn neuvolněných členů zastupitelstev
ÚSC ve funkcích, které nejsou uvedeny ve
sloupcích 5 až 9, tedy de facto jen
neuvolněných členů zastupitelstva bez
dalších funkcí.



Může neuvolněný člen rady obce dostat k
odměně dle sloupce č. 7 i odměnu dle sloupce
č. 10 přílohy NV č. 318/2017 Sb.?

Všechny, v citovaném NV stanovené částky odměn počítají
s tím, že jde vždy (v některých případech mimo jiné) též o
člena zastupitelstva obce (kraje, hlavního města Prahy) –
počítají s tím metodicky, ale i v absolutních částkách.
Neuvolněnému členu rady obce (nejde-li o starostu a
místostarostu) lze stanovit odměnu za výkon funkce jen do
výše maximální částky uvedené ve sloupci 7 přílohy
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a o odměnu dle sloupce 10
ji navyšovat nelze
I tak může mít neuvolněný radní např. ve městě do 10 000
obyvatel od 1. 1. 2018 odměnu za měsíc až 7 380 Kč,
zatímco dosud i v součtu s odměnou za výkon funkce člena
zastupitelstva obce mohl mít jen 2 804 Kč).



Jak se projeví skutečnost, že již nelze do
souhrnu odměn za jednotlivé funkce zahrnout i
funkci „řadového člena zastupitelstva“?

Od 1. 1. 2018 už nelze přičítat odměnu za výkon
funkce řadového člena zastupitelstva obce.
Maximální odměny stanovené v NV za výkon zejm.
předsedů a členů výborů a komisí jsou však pro
většinu obcí nyní dost vysoké a obce mají možnost
na tuto situaci adekvátně reagovat.

Například v obci s 1 000 obyvatel za souběžný
výkon předsedy výboru + člena komise + člena
ZO byla dosud maximální odměna 2 519 Kč, nově
jen za výkon funkce předsedy výboru může mít
až 2 757 Kč.



Pokud neuvolněný starosta dosud nepobíral za
výkon funkce odměnu, nebo měl odměnu nižší
než 30 % výše odměny, která by v dané obci
náležela uvolněnému starostovi, může se
odměny, která mu od 1. ledna 2018 náleží ze
zákona nebo její části, vzdát ?

Ne.
Žádný z členů zastupitelstva obce, kterému byla, ať
již ze zákona nebo z rozhodnutí zastupitelstva obce,
přiznána odměna, se této odměny nemůže vzdát,
respektive i přes vzdání se odměny má obec stále
povinnost odměnu vyplatit a odvést z ní související
odvody. Až následně je možné například vyplacenou
část odměny obci vrátit formou daru.



Stanovuje nově zákon také minimální 
odměnu pro neuvolněného místostarostu? 

Nestanovuje. 

Pro místostarostu (zastupujícího starostu v 
plném rozsahu jeho funkce) však zákon zavádí 
nárokově tzv. zástupné (odměnu, jaká by v 
obci náležela starostovi), když starosta déle 
než 4 týdny funkci nevykonává nebo není 
obsazena a uvedený místostarosta jej 
nepřetržitě po tuto dobu zastupoval. 



ZO rozhodlo o změně charakteru funkce

starosty z funkce uvolněné na

neuvolněnou, a to s účinností od 1. 1.

2018. Bude mít tato skutečnost vliv na

odchodné?

Stávající právní úprava ani nová právní
úprava pro tyto situace odchodné neřeší
Nárok na odchodné zachován bude, ale
bude se počítat z výše odměny, kterou bude
mít starosta v den tohoto vzniku nároku.



Jaký nárok za nevyčerpanou dovolenou 
lze proplatit ?
• Nárok z roku 2016 a starší – lze proplatit po 

schválení příslušným orgánem jen do konce 
roku 2017 na žádost uvolněného člena 
zastupitelstva  

• Nárok z roku 2017 - nelze proplatit ani letos, 
ani příští rok 

• Nárok (poměrný) z roku 2018 a další léta – lze 
proplatit jen poměrnou část za rok, kdy ukončil 
funkci      



Může usnesení zastupitelstva zohledňovat četnost obřadů 
vykonaných neuvolněným členem zastupitelstva obce, 
který je pověřen k oddávání snoubenců? 

Ano může.
Příklad usnesení:

Zastupitelstvo obce A v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 
zákona o obcích stanovuje panu XY, členu zastupitelstva 
obce pověřenému (usnesením zastupitelstva obce č. ... ze 
dne ...) k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do 
manželství,

odměnu poskytovanou  za měsíc, která se navyšuje o 
částku …

podle počtu dnů /obřadů/, ve kterých oddával v daném měsíci, 
(např. 250 Kč) za den/… (např. 100 Kč) za obřad, 

nejvýše však o částku 2.000 Kč nad maximální výši odměny 
poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce podle 
zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 



Lze s účinností od 1. 1. 2018 poskytovat uvolněným 
členům zastupitelstva obce plnění dle ustanovení 
§ 80 zákona o obcích (příspěvek na stravování, 
odměny k životnímu výročí, příspěvky na rekreaci, 
sportovní, kulturní a jiné vyžití) jako zaměstnancům 
obce na základě radou obce schválené kolektivní 
smlouvy mezi obcí a odborovou organizací obce? 

Doporučuje se schválit nároky členů zastupitelstev 
s účinností od 1. 1. 2018 nově, a to usnesením 
zastupitelstva obce. Usnesení zastupitelstva je možno 
konstituovat tak, že zastupitelstvo v usnesení vyjmenuje 
a schválí jednotlivá peněžitá plnění (doporučujeme). 
Další možností je usnesení zastupitelstva, že 
zastupitelstvo stanovuje plnění členům 
zastupitelstva obdobně jako zaměstnancům obce, a 
to ve výši dle schválené kolektivní smlouvy
(samozřejmě jen za předpokladu, že plnění uvedená 
v kolektivní smlouvě odpovídají plněním podle nového 
systému odměňování členů zastupitelstev). 



• Metodika  k od ěňová í rozeslá a vše  o í
• Dotazy a odpovědi naleznete na :     

www.mvcr.cz/odk

Dotazy lze směřovat

Telefonicky :   976 816 646,
976 816 412

E-mail :          odbordk@mvcr.cz



Děkuji Vám za pozornost


