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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 
 

Dodatek k Metodickému doporučení k činnosti územních 
samosprávných celků č. 5.3 

-  
 Odměňování a ostatní související nároky  

a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce 
 

 

 
Vzhledem k aktuální změně v oblasti odměňování členů zastupitelstev 
od 1. ledna 2017 (navýšení sazeb měsíčních odměn pro členy zastupitelstva 
o 4 %) se mění obsah kapitoly 12) Konkrétní příklady výpočtu měsíční odměny 
následovně: 
 

? Dotaz: Jakým způsobem lze vypočítat odměnu uvolněnému starostovi v obci 
s 1 194 obyvateli? 

Při výpočtu odměny doporučujeme použít následující postup: 
1) Počet obyvatel se zaokrouhlí na 1 200 obyvatel. 
2) Pevná částka poskytovaná za výkon funkce uvolněného starosty je 30 406 Kč 

(vyhledá se v příloze č. 1 k nařízení vlády, ve sloupci 1). 
3) Příplatek podle počtu obyvatel je nutno vypočítat: 14 455 Kč + 216,10 Kč 

na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel; tj. 14 455 + (216,10 x 2) 
→ tj. 14 887,20 Kč (sloupec č. 1 + sloupec č. 8 pro danou velikost obce), 

4) Pevná složka + příplatek (30 406 + 14 887,20) = 45 293,20 Kč 
5) Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru, tj. 45 294 Kč. 
6) V případě, že by v obci byl např. matriční úřad, zvýšila by se vypočtená 

odměna v souladu s nařízením vlády o částku 2 000 Kč. 
 

? Dotaz: Jakým způsobem lze vypočítat odměnu neuvolněným členům 
zastupitelstva obce v obci s 240 obyvateli? 

 Výpočet odměn pro jednotlivé kategorie funkcí se provede následujícím 
způsobem: 

neuvolněný starosta:  
- pevná složka dle sloupce 1 přílohy č. 1 nařízení vlády + příplatek dle sloupce 8 

přílohy č. 1 nařízení vlády x 0,6,  
- tj. [30 406 Kč + (1 447 Kč x 3)] x 0,6 = 20 849 Kč (zaokrouhleno na celé 

koruny nahoru), 
 
neuvolněný místostarosta:  

- pevná složka dle sloupce 6 přílohy č. 1 nařízení vlády + příplatek dle sloupce 8 
přílohy č. 1 nařízení vlády,  

- tj. [8 325 Kč + (1 447 Kč x 3)] = 12 666 Kč,  



 

2 
 

 
předseda výboru/komise:  

- pevná složka dle sloupce 10 přílohy č. 1 nařízení vlády + příplatek dle sloupce 
13 přílohy č. 1 nařízení vlády,  

- tj. 976 Kč + 200 Kč = 1 176 Kč, 
 
člen výboru/komise:  

- pevná složka dle sloupce č. 11 přílohy č. 1 nařízení vlády + příplatek dle 
sloupce 13 přílohy č. 1 nařízení vlády, 

- tj. 632 Kč + 200 Kč = 832 Kč, 
 
řadový člen zastupitelstva obce:  

- pevná složka dle sloupce č. 12 přílohy č. 1 nařízení vlády + příplatek dle 
sloupce 13 přílohy č. 1 nařízení vlády,  

- tj. 311 Kč + 200 Kč = 511 Kč. 
 
? Dotaz: Jakým způsobem lze vypočítat odměnu neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce, který je zároveň předsedou finančního výboru a členem 
sociálně-kulturní komise v obci s 842 obyvateli? 

Při výpočtu odměny doporučujeme použít následující postup: 
1) Počet obyvatel se zaokrouhlí na celé stovky nahoru, tj. 900 obyvatel. 
2) Zastupitelstvo obce stanoví měsíční odměnu za výkon funkce „řadového“ člena 

zastupitelstva obce v jím určené částce … – např. ve výši 350 Kč [z maximální 
částky 511 Kč (311 + 200) stanovené dle sl. 12 a 13 přílohy č. 1 nařízení vlády]  

3) Zastupitelstvo obce stanoví měsíční odměnu za výkon funkce člena (kteréhokoliv 
nebo jmenovitě určeného) výboru nebo komise v jím určené částce … – např. 
ve výši 650 Kč [z maximální částky 832 Kč (632 + 200) stanovené dle sl. 11 a 13 
přílohy č. 1 nařízení vlády]. 

4) Zastupitelstvo obce stanoví měsíční odměnu za výkon funkce předsedy 
(kteréhokoliv nebo jmenovitě určeného) výboru nebo komise v jím určené částce 
… – např. ve výši 1 000 Kč [z maximální částky 1 176 Kč (976 + 200) stanovené 
dle sl. 10 a 13 přílohy č. 1 nařízení vlády].  

5) Zastupitelstvo obce s odvoláním na ustanovení § 77 odst. 3 písm. b) rozhodne, 
že v případě souběhu výkonu funkce  

⇒  člena zastupitelstva obce, předsedy výboru/komise a člena jiného 
 výboru/komise bude náležet měsíční odměna v plné výši souhrnu odměn 
 (jak je zastupitelstvo stanovilo pro jednotlivé funkce) ⇒ tj celkem 1 000 + 650 
 + 350 = 2 000 Kč (poznámka: pak takto nastavená odměna bude platit obecně 
 pro předsedy a členy různých výborů a komisí);  

nebo 
⇒  člena zastupitelstva obce, předsedy výboru/komise a člena jiného 

 výboru/komise bude náležet měsíční odměna ve ¾ výši souhrnu odměn (jak 
 je zastupitelstvo stanovilo pro jednotlivé funkce) ⇒ tj celkem (1 000 + 650 + 
 350)*0,75 = 1 500 Kč (poznámka: pak takto nastavená odměna bude platit
 obecně pro předsedy a členy různých výborů a komisí); 
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⇒  člena zastupitelstva obce, předsedy finančního výboru a člena sociálně-
 kulturní komise bude náležet měsíční odměna v plné výši souhrnu odměn 
 (jak je zastupitelstvo stanovilo pro jednotlivé funkce) ⇒ tj celkem 1000 + 650 
 + 350 = 2 000 Kč (poznámka: pak bude takto nastavená odměna platit jen 
 právě pro tuto kombinaci).  

 
Poznámka: Zastupitelstvo může také rozhodnout, že za výkon funkce člena 
zastupitelstva, předsedy výboru/komise a člena jiného výboru/komise bude 
náležet jen měsíční odměna v plné výši souhrnu odměn za práci ve výborech 
a komisích, tj. celkem 1 000 + 650 = 1 650 Kč, ale i jinak. Možných řešení 
je mnoho, přijaté řešení bude záviset na individuálních podmínkách a vůli 
zastupitelstva příslušné obce, a taktéž na náročnosti a objemu úkolů funkcí, 
o jejichž souběh v konkrétním případě půjde.  
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