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O D Ů V O D N Ě N Í  

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

I. Odůvodnění a hlavní principy navrhované právní úpravy   

1. Důvod předložení  

 

Předkládaný návrh vychází z iniciativy zástupců územních samosprávných celků, 

zejména Svazu měst a obcí ČR, vyjadřující potřebu zohlednit trend trvale se zvyšujících 

nároků na výkon funkcí členů zastupitelstev územních samosprávných celků (zejména 

z hlediska celkové odpovědnosti za rozvoj jednotlivých územních samosprávných celků 

v procesu veškerých souvisejících změn a trendů, požadavků souvisejících s problematikou 

zadávání veřejných zakázek v podmínkách územních samosprávných celků včetně 

zveřejňování povinných informací o uzavřených smlouvách, stoupající náročnosti 

rozpočtového procesu včetně dotační politiky ve prospěch územních rozpočtů i pokud jde 

o veřejné podpory z rozpočtů jednotlivých územních samosprávných celků, odpovědnost obcí 

a krajů v oblastí dopravy, školství, zdravotnictví a sociální sféry atd.) formou valorizace 

odměn za výkon funkce členů zastupitelstev územních samosprávných celků.  

V roce 2010 bylo nařízením vlády č. 375/2010 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády 

č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, s účinností od 1. ledna 

2011, rozhodnuto o snížení měsíčních odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, s ohledem na tehdejší stav veřejných financí, v průměru 

o 5 procentních bodů. K navrácení výše odměn na úroveň roku 2010 došlo nařízením vlády 

č. 459/2013 Sb., které novelizovalo nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 1. ledna 2014 

(s výjimkou odměn za výkon funkce členů zastupitelstva hlavního města Prahy, pro něž byla 

zachována snížená výše odměn od 1. ledna 2011 beze změny).    

Další navýšení odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků bylo 

provedeno s účinností od 1. dubna 2015 (o 3,5 procentního bodu nařízením vlády č. 52/2015 

Sb.) a poté s účinností od 1. ledna 2016 (o 3 procentní body nařízením vlády č. 352/2015 Sb.).  

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, a s předpisy Evropské unie 

 

Předkládaný návrh nařízení vlády je plně v souladu s právním řádem České republiky. 

Předmětem návrhu nařízení vlády jsou pouze technicko-ekonomické úpravy, návrh je plně 

v souladu se zákony, k jejichž provedení bylo předmětné nařízení vydáno, tj. se zákonem 

o obcích, zákonem o krajích a zákonem o hlavním městě Praze, jakož i se zákonnými 

zmocněními k vydání předmětného nařízení (viz § 153 odst. 1 zákona o obcích, § 98 zákona 

o krajích a § 120 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze). 

Navrhované znění nařízení vlády není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána.  

Právo Evropské unie se konkrétní problematikou odměňování členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků nezabývá. Návrh nařízení vlády tedy nezapracovává do 

právního řádu České republiky právo Evropské unie a není s ním v rozporu.  
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Návrhu se v širších souvislostech dotýká problematika zákazu diskriminace 

v odměňování za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty (mezi muži a ženami - čl. 157 

Smlouvy o fungování EU a směrnice 2006/54/ES; na základě věku - směrnice 2000/78/ES; na 

základě jiných diskriminačních důvodů, tj. rasy a etnického původu, náboženského vyznání 

nebo přesvědčení, zdravotního postižení nebo sexuální orientace - směrnice 2000/78/ES 

a 2000/43/ES). Judikatura Soudního dvora EU navíc uznává i obecný zákaz diskriminace 

a navíc Listina základních práv Evropské unie, jež tvoří součást primárního práva EU, 

zakazuje v čl. 21 diskriminaci jako celek (výčet diskriminačních důvodů je zde pouze 

demonstrativní). Evropská unie v oblasti odměňování standardně uznává také princip tzv. 

jednoho zdroje. Podle něj povinným subjektem, který musí rovné odměňování zajišťovat, 

není pouze vlastní zaměstnavatel, který zadává práci, ale subjekt, který je odpovědný za 

nerovnost a může zajistit či obnovit rovné zacházení. Z tohoto pohledu není možno jednotlivé 

složky státu posuzovat odděleně, ale je nutno posuzovat veřejnou správu a odměňování v ní 

jako celek. Navrhované zvýšení odměn za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev 

a navýšení maximálních možných výší odměn za výkon funkce neuvolněným členům 

zastupitelstev územních samosprávných celků o 4 % není v rámci subjektů odměňovaných 

z jednoho zdroje diskriminační. Odměny členů zastupitelstev jsou hrazeny z rozpočtů 

územních samosprávných celků, tyto rozpočty jsou součástí komplexního systému veřejných 

financí. Členové zastupitelstev nejsou v pracovním ani jiném obdobném poměru k obci či 

kraji, jde o fyzické osoby vykonávající veřejnou (politickou) funkci s přímou politickou 

odpovědností z toho vyplývající, a to po dobu čtyřletého mandátu. Odpovědnost zvolených 

členů zastupitelstev a jednotlivých orgánů obcí a krajů z výkonu funkce je voličům, nikoliv 

zaměstnavateli na základě sjednané pracovní smlouvy. Předkládaný návrh zachovává zásadu 

rovného zacházení v odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty v rámci všech 

subjektů odměňovaných z jednoho zdroje, tj. státní rozpočtu, s přihlédnutím ke specifikům 

výkonu mandátu člena zastupitelstva vůči výkonu práce v pracovním poměru. Navrhované 

navýšení odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 4 % respektuje 

zásadu, že vývoj odměn za výkon funkce členů zastupitelstev je nutné udržovat v přiměřené 

relaci k vývoji odměňování ostatních skupin osob činných ve veřejné správě, se zohledněním 

specifik charakteru výkonu daných funkcí. 

 

3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Členové zastupitelstev územních samosprávných celků jsou ve vztahu k jednotlivým 

obcím a krajům ve specifickém postavení – jde o fyzické osoby vykonávající veřejnou (de 

facto politickou) funkci. Jejich odměňování se řídí speciální právní úpravou, která není 

s odměňováním zaměstnanců, kteří jsou činní ve veřejné správě na základě sjednaných 

pracovních smluv, srovnatelná. Proto i vývoj odměn za výkon funkce členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků má svůj vlastní trend, byť se vývoji platů zaměstnanců 

ve veřejné správě blíží.  

Právní poměry členů zastupitelstev územních samosprávných celků, pokud jde o způsob 

jejich odměňování, stanovuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Za 

vlastní výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva náleží odměna ve výši, kterou stanoví 

prováděcí právní předpis, neuvolněným členům zastupitelstva odměna za výkon funkce může 

být poskytnuta, pokud ji stanoví zastupitelstvo příslušného územního samosprávného celku, 

a prováděcí právní předpis stanoví jen její maximální výši. Uvedené zákony počítají 

s honorováním vlastního výkonu funkce členy zastupitelstev územních samosprávných celků 

v zásadě jen formou měsíční odměny. S poskytováním „mimořádných odměn“ členům 
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zastupitelstev ani v případě velkého rozsahu mimořádných úkolů či při nadstandardní kvalitě 

výkonu funkce stávající právní úprava nepočítá.  

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. stanovuje výši měsíčních odměn za výkon jednotlivých 

funkcí členům zastupitelstev v členění podle velikostních kategorií územních samosprávných 

celků (v závislosti na počtu v nich trvale bydlících obyvatel), a to v příloze č. 1 pro členy 

zastupitelstev obcí a městských částí nebo obvodů územně členěných statutárních měst 

a městských částí hlavního města Prahy (dále též „městská část“), v příloze č. 2 pro členy 

zastupitelstev krajů a v příloze č. 3 pro členy zastupitelstva hlavního města Prahy. Podle 

ustanovení § 73 odst. 1 věty druhé zákona o obcích a podle § 53 odst. 1 věty druhé zákona 

o hlavním městě Praze tvoří měsíční odměnu členů zastupitelstev obcí a členů zastupitelstva 

hlavního města Prahy (včetně členů zastupitelstev městských částí) „pevná složka“ stanovená 

podle druhu vykonávané funkce a „příplatek podle počtu obyvatel“, pro jehož výši je více či 

méně rozhodující každá stovka trvale bydlících obyvatel (pro členy zastupitelstev krajů je 

výše měsíčních odměn stanovena pro jednotlivé funkce dohromady jednou částkou, 

v diferenciaci na 3 velikostní skupiny krajů).  

 Dochází-li ke zvýšení odměn členů zastupitelstev novelizací nařízení vlády, která 

spočívá ve zvýšení odměn stanoveným koeficientem (např. o 4 procentní body), lze takové 

navýšení provést jen tak, že se stanoveným koeficientem navýší jak pevné složky odměny 

členů zastupitelstev obcí a hlavního města Prahy, tak též všechny kalkulační prvky příplatku 

za počet obyvatel. Výsledné navýšení konkrétní měsíční odměny za výkon funkce toho 

kterého člena zastupitelstva obce či hlavního města Prahy pak ve výsledku kolem 

stanoveného navýšení (v důsledku zaokrouhlování a složeného výpočtu odměny) nevýznamně 

osciluje. V dané souvislosti je však nutné akceptovat také další, ze stávající konstrukce 

měsíčních odměn plynoucí, důsledek, že se navýšení konkrétních měsíčních odměn projevuje 

v absolutních částkách značně diferencovaně.  

 K tomu poznamenáváme, že v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je 

projednáván (prošel 1. čtením) návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů, s návrhem nové koncepce odměňování členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků (viz sněmovní tisk č. 851). Navrhovaná účinnost zákona je 

1. ledna 2018. 

4. Identifikace dotčených skupin 

 

Dotčenou skupinou jsou členové zastupitelstev územních samosprávných celků, a to 

bez ohledu na to, zda jsou pro výkon zastávaných funkcí tzv. uvolnění či neuvolnění, neboť 

předmětné nařízení vlády stanoví výši odměn pro obě skupiny. Určitý rozdíl mezi oběma 

skupinami, tj. uvolněnými a neuvolněnými členy zastupitelstev, spočívá v systému 

odměňování − zatímco odměna uvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků je předmětným nařízením stanovena konkrétně a tito členové na ni mají nárok 

ze zákona (ve výši stanovené v nařízení vlády), v případě neuvolněných členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků se jedná pouze o určení maximální hranice. Rozhodnutí, zda 

budou neuvolnění členové toho kterého zastupitelstva pobírat nějakou odměnu a v jaké výši, 

závisí výlučně jen na vůli zastupitelstva daného územního samosprávného celku, přičemž 

předmětné nařízení vlády jen vůli a rozhodování zastupitelstva o výši odměn neuvolněných 

členů zastupitelstva (diferencovaně podle počtu obyvatel obce či kraje a podle druhu funkce) 

limituje stanovením maximální hranice výše odměny.   
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Je třeba také poznamenat, že stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva (včetně 

určení konkrétních uvolněných funkcí) je věcí samostatné působnosti jednotlivých územních 

samosprávných celků s možností kdykoliv daný stav změnit. 

Pro úplnost je třeba poznamenat, že u uvolněných členů zastupitelstev dojde 

v důsledku přijetí předkládané novelizace nařízení vlády automaticky k navýšení jejich 

měsíčních odměn (mají na ni nárok ze zákona), u neuvolněných členů zastupitelstev dojde 

pouze k navýšení možné maximální výše a bude na jednotlivých zastupitelstvech, zda 

k navýšení přistoupí či nikoli. (Některé územní samosprávné celky však mohou mít přijata 

obecná usnesení zastupitelstva, jimiž zastupitelstvo příslušného územního samosprávného 

celku už stanovilo měsíční odměny všem, případně vybraným, svým neuvolněným členům 

v  maximální, ev. jiné relativní výši, dle aktuálně platných částek /sazeb/ uvedených 

v nařízení vlády č. 37/2003 Sb. – v takovém případě dojde i u těchto neuvolněných členů 

zastupitelstev k automatickému navýšení jejich měsíčních odměn).   

Z hlediska četnosti dotčené skupiny jde celkem o cca 63 000 členů zastupitelstev 6 258 

obcí, 140 městských částí (obvodů) územně členěných statutárních měst včetně městských 

částí hlavního města Praha, 13 krajů a hlavního města Prahy.  

 

5. Popis cílového stavu 

 

Základním cílem navrženého opatření – změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů - je navýšit 

částky měsíčních odměn (resp. kalkulační prvky měsíčních odměn, stanovených v přílohách 

č. 1, 2 a 3 předmětného nařízení vlády) za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev 

územních samosprávných celků a navýšit maximální možnou výši odměn za výkon funkce 

neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků, a to o 4 procentní body 

s účinností od 1. ledna 2017.  

 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 

Navrhovaná právní úprava nemá přímé dopady na státní rozpočet. Ve vazbě na 

zvýšení odměn se ho dotýká jen prostřednictvím relativně zvýšených odvodů daně z příjmu 

a zákonných plateb pojistného dle zvláštních zákonů, které však tímto návrhem nejsou nijak 

dotčeny.  

Odměny členů zastupitelstev jsou vypláceny z rozpočtů jednotlivých územních 

samosprávných celků. Finanční dopady novelizace nařízení vlády č. 37/2003 Sb. se proto 

budou týkat výlučně jen rozpočtů jednotlivých obcí a krajů, a to diferencovaně. Finanční 

výdaje, které se v jednotlivých územních samosprávných celcích pojí s odměňováním členů 

zastupitelstva příslušného územního samosprávného celku, nejsou primárně determinovány 

nastavením výše odměn členů zastupitelstev právě platnou právní úpravou, ale v daleko 

větším rozsahu konkrétními „politickými“ rozhodnutími zastupitelstva toho kterého územního 

samosprávného celku − o počtu a druhu uvolněných funkcí, o ustavení rady, o počtu výborů 

a komisí, o výši a kumulaci odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva atd. 

Podstatná z hlediska finančních dopadů je skutečnost, že právní úprava řeší nárokově 

odměnu za výkon funkce v principu jen pro uvolněné členy zastupitelstev. Rozhodnutí 

zastupitelstva příslušného územního samosprávného celku v jeho samostatné působnosti 

předurčuje, kolik uvolněných členů zastupitelstva bude platit a jaké funkce bude platit. Pro 

neuvolněné členy zastupitelstev právní úprava stanovuje jen maximální výši měsíčních odměn 
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a rozhodnutí o tom, zda budou odměny neuvolněným členům poskytovány a v jaké výši, je 

vyhrazeno zastupitelstvu daného územního samosprávného celku.  

Nekvantifikovatelné, avšak kvalitativní pozitivum lze očekávat ve zvýšení motivace 

a pocitu ocenění náročnosti ve veřejném zájmu vykonávaných funkcí, zejména u uvolněných 

členů zastupitelstev, kteří dané funkce vykonávají jako své „hlavní zaměstnání.“  

Další nepřímý pozitivní dopad lze očekávat v eliminaci výskytu negativní praxe 

dorovnání měsíčních odměn za výkon funkce, pokud jsou subjektivně hodnoceny jako nízké, 

formou poskytování „peněžitých darů“ za výkon funkce, a to pod záminkou odměňování 

činností nad rámec povinností členů zastupitelstev.  

Z údajů dostupných předkladateli od Ministerstva financí vyplývá, že výdaje na 

odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků se v roce 2014 v porovnání 

s rokem 2013 meziročně zvýšily v rozsahu, který vyplývá z následující tabulky.  

Typ územního 

samosprávného 

celku 

Odměny 

členům 

zastupitelstev 

(v tis. Kč) 

Podíl odměn 

vyplacený 

uvolněným 

členům (cca v  

%) 

Meziroční 

nárůst (+) 

/snížení (-) 

měsíčních 

odměn (v %) 

Odchodné 

(v tis. Kč) 

Povinné 

pojistné dle 

zvl. zákonů 

(v tis. Kč) 

Celkem 

osobní výdaje 

za členy 

zastupitelstva 

(v tis. Kč) 

za rok 2014 

Obce 3 742 327 53,9 10,7 13 758 815 080 4 571 165 

Kraje 187 617 73,8 1,4 0 54 256 241 873 

Praha 164 097 62,1 5,1 1 918 37 653 203 668 

Celkem 4 094 041 55,1 10,0 15 676 906 989 5 016 706 

 

Dopady individuálního rozhodování o předmětné výlučně samosprávné otázce 

jednotlivých územních samosprávných celků lze ilustrovat na příkladu z roku 2014. Navýšení 

odměn členů zastupitelstev k 1. 1. 2014 o 5,24 % (nařízením vlády č. 459/2013 Sb.) a další 

související rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých územních samosprávných celků o zvýšení 

odměn členům jejich zastupitelstev v mezích platného nařízení vlády se promítlo celkovým 

nárůstem osobních výdajů na členy zastupitelstev územních samosprávných celků (tj. odměn 

za výkon funkce včetně povinných odvodů pojistného) v roce 2014 oproti roku 2013 o cca   

10 %. Jde však o individuální výsledek v jednom kalendářním roce, z něhož nelze odhadovat, 

jaký bude mít dopad do rozpočtu územních samosprávných celků navrhovaná valorizace 

odměn pro rok 2017, nicméně svědčí o tom, že dále uvedený odhad finančních dopadů je 

nutné akceptovat s určitou mírou tolerance.  

Na základě shora uvedených údajů a zohlednění, že se sazby odměn za výkon 

jednotlivých funkcí oproti roku 2014 dále zvýšily s účinností od 1. dubna 2015 (o 3,5 % 

nařízením vlády č. 52/2015 Sb.) a poté s účinností od 1. ledna 2016 (o 3 % nařízením vlády 

č. 352/2015 Sb.), v důsledku přijetí předmětného návrhu na zvýšení odměn za výkon funkce 

uvolněným členům zastupitelstev a maximální možné odměny za výkon funkce neuvolněným 

členům zastupitelstev je tedy nutné připustit možné zvýšení souhrnných ročních výdajů 

územních samosprávných celků na odměny členů zastupitelstev velmi přibližným odhadem 

o 213 mil. Kč (o ±4 % proti roku 2016).  
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Níže uvedená tabulka zachycuje, jak by se konkrétně projevilo zvýšení měsíčních 

odměn u starostů a hejtmanů o 4 procentní body ve vybraných modelových případech.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

1. Měsíční odměna neuvolněného starosty od 1. 1. 2014 může činit až 60 % odměny uvolněného starosty. 

2. Měsíční odměna uvolněných starostů v obcích s rozšířenou působností a primátora hlavního města Prahy se 

dále zvyšuje o 3 000 Kč, v obcích s pověřeným obecním úřadem o 2 500 Kč a v obcích se stavebním nebo 

matričním úřadem o 2 000 Kč. V hodnotách v tabulce tyto částky nejsou započteny. 

3. Propočet měsíční odměny primátora Brna a Prahy nepřihlíží ke změně počtu obyvatel (vychází 

z orientačního počtu zveřejněného na stránkách MV k 1. 1. 2016) a konkrétní faktická výše odměny se tak 

může nepodstatným způsobem lišit. 

 

7. Další dopady navrhované právní úpravy  

 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky ani 

jiné dopady sociální či dopady na životní prostředí. Měsíční odměny neuvolněných členů 

zastupitelstva obce či kraje stanovuje ve své působnosti příslušné zastupitelstvo obce či kraje, 

a to v zásadě podle druhu vykonávané funkce – tedy pro danou konkrétní funkci bez ohledu 

na početní zastoupení mužů a žen na jejich výkonu a bez ohledu na to, zda funkci starosty 

(místostarosty/místostarostů) právě vykonává muž či žena. Ve vztahu k zákazu diskriminace, 

jakož i z hlediska rovnosti mužů a žen, je tak navrhovaná úprava neutrální, a tudíž nemá 

genderové dopady.  

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná rizika ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů úpravou dotčených fyzických osob.  

Navrhovaná právní úprava řeší odměňování a právní poměry členů zastupitelstev 

v obecné poloze ve vztahu k jednotlivým funkcím, zásadně bez ohledu na to, kterou fyzickou 

osobou – z hlediska pohlaví, příslušnosti k národnostní menšině, sociálního postavení, event. 

zdravotního postižení apod. – je na základě demokratického výsledku voleb obsazena. 

Odměňování členů zastupitelstev je ve vztahu ke všem uvedeným aspektům obecné 

a neutrální, volba starosty (primátora, hejtmana), místostarosty (náměstků primátora nebo 

hejtmana), členů rady, předsedů a členů výborů, tedy rozhodování o tom, kým bude daná 

Velikost obce (kraje) s počtem 

obyvatel 

(modelové příklady) 

Uvolněný starosta (primátor, hejtman) 

Aktuální stav 

výše odměny  

Výše odměny 

v případě 

zvýšení o  

4 % 

Navýšení 

oproti 

stávajícímu 

stavu 

300 33 410 34 746 1 336 

1 000 43 147 44 873 1 726 

10 000 52 700 54 808 2 108 

30 000 60 445 62 863 2 418 

Statutární město (do 100 tis.) 69 598 72 382 2 784 

Brno (388,8 tis.) 95 452 99 270 3 818 

Praha (1 207,5 tis.) 101 680 105 747 4 067 

Liberecký kraj (do 600 tis.) 86 467 89 926 3 459 

Středočeský kraj (nad 900 tis.) 99 655 103 641 3 986 
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funkce obsazena, je věcí ve vyhrazené působnosti zastupitelstva příslušného územního 

samosprávného celku.  

Případná korupční rizika by předložený návrh měl spíše eliminovat, jelikož zvýšení 

a možnost zvýšení odměn za výkon funkce členů zastupitelstev představuje transparentní 

cestu k jejich adekvátnímu ohodnocení. 

 Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

 

II. Výjimka z RIA 

 

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady 

vlády dopisem č. j. 19224/2016-OVL ze dne 25. října 2016 vyhověl žádosti ministra vnitra 

o výjimku z provedení RIA pro předmětný návrh nařízení vlády. 

Návrh nařízení vlády má pouze technický charakter. Nařízení vlády se mění 

v přílohách, které stanoví jednotlivé kalkulační prvky (pevné složky a příplatky za počet 

obyvatel v obcích) pro výpočet konkrétní výše měsíční odměny, resp. maximální výše 

měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí. Ostatní parametry nařízení vlády zůstávají 

zachovány.  

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

K bodům 1, 2 a 3: 

 

V přílohách nařízení vlády č. 37/2003 Sb. budou navýšeny částky (resp. kalkulační 

položky) pro stanovení měsíčních odměn členům zastupitelstev územních samosprávných 

celků o 4 %. S ohledem na zaokrouhlování dle matematických pravidel a způsob výpočtu 

odměn může při výpočtu konkrétní měsíční odměny finální zvýšení oscilovat kolem této 

hodnoty.  

Dojde tak ke změně: 

- Přílohy č. 1 – Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům 

zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních 

měst a městských částí hlavního města Prahy, 

- Přílohy č. 2 – Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů,  

- Přílohy č. 3 – Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy.   

 

K čl. II 

 Datum nabytí účinnosti se navrhuje k 1. lednu 2017.  
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