Informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Částky byly navýšeny
o 7 % s účinností od 1. ledna 2019. Pro obce a kraje z hlediska odměňování členů
zastupitelstev přijetí této novely znamená následující:

A)

Uvolnění členové zastupitelstva

Výše odměny je stanovena ze zákona a prováděcího nařízení vlády. Výše odměny tedy
automaticky vyplývá z aktuálního nařízení vlády ve znění účinném od 1. ledna
2019. Zastupitelstva o výši odměny nikterak nerozhodují. Upozorňujeme, že v převážné
většině případů se bude při stanovení odměn vycházet z údajů o počtu obyvatel v roce
voleb, tedy z údajů k 1. lednu 2018 (podrobněji viz § 73 zákona o obcích; Pozn.: ke
změně dochází, jen pokud se počet obyvatel v roce 2018 změnil o více než 20%
a současně došlo k zařazení obce do jiné velikostní kategorie).

B)

Neuvolnění členové zastupitelstva

Novela nařízení vlády změnila (navýšila) jen maximální možnou výši odměn, jež může
zastupitelstvo schválit pro neuvolněné členy zastupitelstev za výkon jednotlivých funkcí.
Je tedy na rozhodnutí zastupitelstev obcí, zda přistoupí k navýšení odměn pro své
neuvolněné členy zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí. Připomínáme, že dle
zákona se výše odměny stanoví v celých korunách a změněnou výši je možné schválit
nejdříve s účinností ode dne přijetí příslušného usnesení zastupitelstvem obce
(podrobněji § 72 zákona o obcích).
Na rozdíl od ostatních neuvolněných členů zastupitelstva obce neuvolněnému
starostovi obce vzniká ode dne zvolení do funkce automaticky nárok na odměnu za
měsíc alespoň v zákonem stanovené minimální výši.
Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne usnesením jinak (příp. nepřijme v dané
záležitosti žádné usnesení), bude obec povinna vyplácet neuvolněnému starostovi
odměnu alespoň ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému
starostovi (30 % odměny, která by náležela uvolněnému starostovi v dané velikostní
kategorii obce). Odměnu v této výši nemůže zastupitelstvo obce snížit, může ji však
svým usnesením navýšit. Konkrétní částky maximální výše odměn neuvolněných
starostů stanovuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, ve své příloze ve
sloupci č. 5. Pokud by obec přijala usnesení, které by stanovilo neuvolněnému starostovi
odměnu nižší než je zákonem stanovená minimální výše, i tak mu bude náležet odměna
ve výši 0,3násobku výše odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému členovi
zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.
Na základě novelizovaného nařízení vlády se tedy také současně zvyšuje i zákonná
minimální výše odměny pro neuvolněné starosty. Pokud měl neuvolněný starosta

schválenou odměnu za měsíc na spodní hranici, bude mu od 1. ledna 2019 náležet ze
zákona a novelizovaného nařízení vlády odměna ve výši 0,3násobku výše odměny,
která by náležela uvolněnému starostovi v dané velikostní kategorii. Pro kategorie obcí
do 300 obyvatel od 1. ledna 2019 činí výše minimální odměny neuvolněného
starosty obce 11.717 Kč.

Případné další podrobnosti naleznete v Metodickém doporučení č. 5.4 (připravujeme
jeho aktualizaci).
Kontaktovat lze i odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (E-mail: odbordk@mvcr.cz,
tel.: 974 816 411).
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