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Připravované změny od 

1.dubna 2015

• navýšení výše odměn pro členy zastupitelstev ÚSC

(změna NV č. 37/2003 Sb.) o 3,5 %

• částky uvedené v přílohách NV budou zvýšeny o 3,5 % - s

ohledem na zaokrouhlování a složený výpočet odměn

může finální zvýšení kolem této hodnoty oscilovat

• Aktuální stav – materiál byl předán vládě k projednání



Dopady novely (v případě 

schválení)

Uvolnění členové zastupitelstva

- s účinností od 1. 4. 2015 (tj. poprvé za měsíc 

duben 2015) bude poskytována všem uvolněným

členům zastupitelstva nová, zvýšená měsíční 

odměna

- zastupitelstva nepřijímají žádná usnesení, ke 

změně dochází automaticky ze zákona 

- Výpočet jako dosud : 



Postup výpočtu odměny -

uvolněného člena 

• počet obyvatel obce se zaokrouhlí na celé stovky nahoru 

(např. v obci se 587 obyvateli se počet zaokrouhlí na 600)

• pevná složka poskytovaná za výkon funkce se vyhledá 

v příloze č. 1 k nařízení vlády v příslušném sloupci 

(v případě starosty v sl. č. 1)

• příplatek podle počtu obyvatel se vyhledá ve sl. č. 8 a je 

nutné jej vypočítat – vynásobit každou stovkou obyvatel dle 

instrukcí; např. u obce s 587 obyvateli bude výpočet 1304 x 6 (= 

6 stovek obyvatel)

• pevná složka a příplatek se sečtou

• výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru

• v případě, že by v obci byl např. matriční úřad, vypočtená měsíční 

odměna by se dle nařízení vlády zvýšila o částku 2000 Kč.



Postup výpočtu odměny -

neuvolněný starosta 

• zpočátku stejný, jako v případě výpočtu odměny pro 

uvolněného starostu, tj.

– počet obyvatel obce se zaokrouhlí na celé stovky nahoru 

– pevná složka se vyhledá v příloze č. 1 k NV ve sl. č. 1

– příplatek podle počtu obyvatel se vyhledá ve sl. č. 8 a vynásobí 

se každou stovkou obyvatel

– pevná složka a příplatek se sečtou…

• Z této částky se poté vypočte 60 % [(pevná složka + 

příplatek) x 0,6] a zaokrouhlí se na celé koruny nahoru

Pozn.: výsledná odměna ve výši 60 % odměny náležející 

uvolněnému starostovi je pro neuvolněného starostu maximální 

přípustnou výší (tzn., že zastupitelstvo mu může schválit 

i jakoukoli nižší měsíční odměnu)



Dopady novely (v případě 

schválení)

Nevolnění členové zastupitelstva

• novela představuje jen zvýšení maximální částky měsíční 

odměny, kterou jim lze poskytnout na základě rozhodnutí 

zastupitelstva (buď dle dřívějšího a dosud platného 

usnesení zastupitelstva nebo na základě nového usnesení 

zastupitelstva

• další postup se bude odvíjet od dikce stávajícího usnesení 

jednotlivých obcí



Neuvolnění členové 

zastupitelstva - možnosti

• Stávající usnesení je vyjádřeno konkrétní částkou (byť 

i částkou na úrovni maxima dle právní úpravy platné do 

31. 3. 2015)  

Příklad usnesení:

• Zastupitelstvo obce xx v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 

písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 

funkce předsedy kontrolního výboru ve výši 750 Kč 

měsíčně.

• pokud zastupitelstvo chce navýšit – potom musí přijmout 

nové usnesení (navýšení nejdříve ode dne konání ZO

• pokud nechce navýšit – nemusí dělat nic – platí stávající 

stav 



Neuvolnění členové 

zastupitelstva - možnosti

• Pokud ZO mělo záměr stanovit odměny jako maximální i 

pro budoucí možné situace navýšení maximálních částek 

v nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a tuto svou vůli vyjádřilo svým 

usnesením, ze kterého je možno tuto skutečnost dovodit –

bude náležet zvýšená měsíční odměna bez nutnosti 

přijímat nové usnesení 

Příklad usnesení:

• Zastupitelstvo obce Lhota v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 

písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu 

za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

v platném znění.

• Pokud to z obecného usnesení nevyplývá – potom je třeba 

přijmout nové usnesení v případě zájmu navýšit odměny 



Možné dotazy

• Musíme po novele nařízení vlády zvýšit měsíční odměny 

členům zastupitelstva, nebo je můžeme nechat v dosavadní 

výši beze změny?

• Musíme přijímat nové usnesení? 

• Jak máme změnu nařízení vlády aplikovat na naše stávající 

usnesení ?

– datum, funkce - konkretní výše , kumulace ,od kdy se budou 

odměny poskytovat – dle metodiky MV č. 5.2

– konkrétní výše měsíčních odměn – srozumitelnost usnesení

• Lze členům zastupitelstva obce přiznat odměnu v nové výši již 

od 1. dubna 2015, ačkoli zasedání zastupitelstva budeme mít 

až 13. dubna?

• Jak se nově vypočítají odměny za výkon příslušných funkcí?

• Jak se budou měsíční odměny zaokrouhlovat?



Metodická pomoc

• po schválení novely nařízení vlády bude všem 

obcím o této skutečnosti rozeslána informace 

společně s metodickým doporučením k aktuálním 

změnám v oblasti odměňování členů 

zastupitelstev od 1. 4. 2015

• na www.mvcr.cz/odk bude nadále zveřejněno 

Metodické doporučení odboru veřejné správy, 

dozoru a kontroly č. 5.2 – Odměňování a ostatní 

související nároky a peněžitá plnění členů 

zastupitelstva obce (naposledy aktualizované 

k právnímu stavu k 30. 6. 2014)

http://www.mvcr.cz/odk


Kontroly výkonu 

samostatné působnosti obcí
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Nejčastější pochybení (oblasti)

Nakládání s majetkem

a)   zveřejňování záměrů

b)   schválení právních úkonů v příslušném orgánu obce

Zasedání zastupitelstva obce

a) svolávání a průběh

b)   pořizování zápisu

Práva občanů obce

Vydávání obecně závazných právních předpisů obce

Porušení zákona o svobodném přístupu k informacím



Děkuji za pozornost

Ing. Marie Kostruhová

www.mvcr.cz/odk

odbordk@mvcr.cz

http://www.mvcr.cz/odk
mailto:odbordk@mvcr.cz

