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V. 
Platné znění části nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev s vyznačením navrhovaných změn 
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných 

statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy 

Počet obyvatel obce, 
městského obvodu nebo 
městské části územně 
členěného statutárního 
města, městské části 

hl. m. Prahy 

Uvolnění členové zastupitelstva obce, 
městského obvodu nebo městské části územně 
členěného statutárního města a městské části 

hl. m. Prahy 
za výkon funkce 
(pevná složka) 

Neuvolnění členové 
zastupitelstva obce, 

městského obvodu nebo 
městské části územně 

členěného 
statutárního města a 

městské části hl. m. Prahy 
 

Příplatek podle počtu obyvatel 
obce, městského obvodu nebo 

městské části územně členěného 
statutárního města a městské části 

hl. m. Prahy poskytovaný 
k pevné složce odměny   

podle sloupce 1 až 5 
ve výši a 

příplatek podle počtu obyvatel obce, 
městského obvodu nebo 

městské části územně členěného 
statutárního města a městské části 

hl. m. Prahy poskytovaný 
k pevné složce odměny  

 podle sloupce 6 a 7 
až do výše 

 
 

Neuvolnění členové zastupitelstva obce, 
městského obvodu nebo městské části územně členěného 

statutárního města a městské části hl. m. Prahy 

starosty, 
primátora 

místostarosty, 
náměstka 
primátora 

předsedy 
zvláštního 

orgánu 
nebo 

komise rady 
pověřené 
výkonem 

státní 
správy 

člena 
rady 

předsedy 
výboru 

zastupitelstva 
nebo komise 

rady 

místostarosty, 
náměstka 
primátora 

předsedy 
zvláštního 

orgánu 
nebo 

komise rady 
pověřené 
výkonem 

státní 
správy 

za výkon funkce 
 

příplatek 
podle 
počtu 

obyvatel 
poskytovaný 

k pevné 
složce 

odměny  
podle 

sloupce 
 9 až 12 

člena rady 

předsedy 
výboru 

zastupitelstva  
 nebo komise 

rady 

člena výboru 
zastupitelstva, 
komise rady 

nebo zvláštního 
orgánu 

člena 
zastupitelstva 

pevná složka odměny v Kč měsíčně  pevná složka odměny  
v Kč měsíčně až do 

Kč měsíčně pevná složka odměny a příplatek v Kč měsíčně až do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

do 1 000 
 

29 237 
 

21 187 
 

15 455 
 

13 693 
 

9 268 
 

8 005 
 

6 176 1391 Kč na každých 100 obyvatel 1 194 938  608  299 192 

nad  1 000 
do    3 000 

13 899 Kč + 207,80 Kč na každých 
100 obyvatel nad 1 000 obyvatel 1 386 1 194 938 384 192 

nad  3 000 
do  10 000 

18 052 Kč + 77,30 Kč na každých 
100 obyvatel nad 3 000 obyvatel 1 759 1 386 1 194 426 277 

nad 10 000 
do   20 000 

23 459 Kč + 53,50 Kč na každých 
100 obyvatel nad 10 000 obyvatel 2 122 1 759 1 386 490 384 

nad 20 000 
do   50 000 

28 798 Kč + 24,10 Kč na každých 
100 obyvatel nad 20 000 obyvatel 2 335 2 122 1 759 544 384 

nad 50 000 
do 100 000 

36 032 Kč + 8,70 Kč na každých 
100 obyvatel nad 50 000 obyvatel 3 486 2 698 2 068 895 458 

statutární města  
a města nad 100 000 

40 361 Kč + 7,30 Kč na každých 
100 obyvatel nad 100 000 obyvatel 4 872 3 486 3 166 1 194 703 

města Brno, Ostrava 
a Plzeň 

45 710 Kč + 7,10 Kč na každých 
100 obyvatel nad 100 000 obyvatel 5 575 4 872 3 486 1 727 874 
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně 

členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy 

Počet obyvatel obce, 
městského obvodu nebo 

městské části územně 
členěného statutárního 

města, městské části 
hl. m. Prahy 

Uvolnění členové zastupitelstva obce, 
městského obvodu nebo městské části územně 
členěného statutárního města a městské části 

hl. m. Prahy 
za výkon funkce 
(pevná složka) 

Neuvolnění členové 
zastupitelstva obce, 

městského obvodu nebo 
městské části územně 

členěného 
statutárního města a 

městské části hl. m. Prahy 
 

Příplatek podle počtu obyvatel 
obce, městského obvodu nebo 

městské části územně členěného 
statutárního města a městské části 

hl. m. Prahy poskytovaný 
k pevné složce odměny   

podle sloupce 1 až 5 
ve výši a 

příplatek podle počtu obyvatel obce, 
městského obvodu nebo 

městské části územně členěného 
statutárního města a městské části 

hl. m. Prahy poskytovaný 
k pevné složce odměny  

 podle sloupce 6 a 7 
až do výše 

 
 

Neuvolnění členové zastupitelstva obce, 
městského obvodu nebo městské části územně členěného 

statutárního města a městské části hl. m. Prahy 

starosty, 
primátora 

místostarosty, 
náměstka 
primátora 

předsedy 
zvláštního 

orgánu nebo 
komise rady 

pověřené 
výkonem 

státní správy 

člena 
rady 

předsedy 
výboru 

zastupitelstv
a nebo 

komise rady 

místostarosty, 
náměstka 
primátora 

předsedy 
zvláštního 

orgánu 
nebo 

komise 
rady 

pověřené 
výkonem 

státní 
správy 

za výkon funkce 
 

příplatek 
podle 
počtu 

obyvatel 
poskytovaný 

k pevné 
složce 

odměny  
podle 

sloupce 
 9 až 12 

člena rady 

předsedy 
výboru 

zastupitelstva  
 nebo komise 

rady 

člena výboru 
zastupitelstva, 
komise rady 

nebo zvláštního 
orgánu 

člena 
zastupitelstva 

pevná složka odměny v Kč měsíčně  pevná složka odměny  
v Kč měsíčně až do 

Kč měsíčně pevná složka odměny a příplatek v Kč měsíčně až do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

do 1 000 
 

30 406 
 

22 034 
 

16 073 
 

14 241 
 

9 639 
 

8 325 
 

6 423 1 447 Kč na každých 100 obyvatel 1 242 976  632  311 200 

nad  1 000 
do    3 000 

14 455 + 216,10 Kč na každých 
100 obyvatel nad 1 000 obyvatel 1 441 1 242 976 399 200 

nad  3 000 
do  10 000 

18 774 Kč + 80,40 Kč na každých 
100 obyvatel nad 3 000 obyvatel 1 829 1 441 1 242 443 288 

nad 10 000 
do   20 000 

24 397 Kč + 55,60 Kč na každých 
100 obyvatel nad 10 000 obyvatel 2 207 1 829 1 441 510 399 

nad 20 000 
do   50 000 

29 950 Kč + 25,10 Kč na každých 
100 obyvatel nad 20 000 obyvatel 2 428 2 207 1 829 566 399 

nad 50 000 
do 100 000 

37 473 Kč + 9,00 Kč na každých 
100 obyvatel nad 50 000 obyvatel 3 625 2 806 2 151 931 476 

statutární města  
a města nad 100 000 

41 975 Kč + 7,60 Kč na každých 
100 obyvatel nad 100 000 obyvatel 5 067 3 625 3 293 1 242 731 

města Brno, Ostrava 
a Plzeň 

47 538 Kč + 7,40 Kč na každých 
100 obyvatel nad 100 000 obyvatel 5 798 5 067 3 625 1 796 909 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
 

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Počet 
obyvatel kraje 

Uvolnění členové zastupitelstva kraje 
za výkon funkce 

 

Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce 
 

hejtmana náměstka 
hejtmana 

předsedy 
zvláštního 

orgánu 
 

člena rady 

předsedy výboru 
zastupitelstva 
nebo komise 

rady 

hejtmana náměstka 
hejtmana 

předsedy 
zvláštního 

orgánu 
 

člena rady 

předsedy výboru 
zastupitelstva 

nebo 
komise rady 

člena výboru, 
komise rady 

nebo 
zvláštního 

orgánu 

člena 
zastupitelstva 

 odměna Kč měsíčně odměna Kč měsíčně až do  

do 600 000 86 467 78 515 70 807 63 100 58 707 11 204 10 181 9 499 8 955 8 528 6 193 3 859 

do 900 000 93 471 85 636 
 

77 800 
 

70 114 64 752 11 950 10 863 10 405 9 637 9 232 6 876 4 680 

nad 900 000 99 655 91 403 
 

86 734 
 

83 855 77 246 12 718 11 556 11 140 10 597 10 181 7 857 5 384 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
 

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Počet 
obyvatel kraje 

Uvolnění členové zastupitelstva kraje 
za výkon funkce 

 

Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce 
 

hejtmana náměstka 
hejtmana 

předsedy 
zvláštního 

orgánu 
 

člena rady 

předsedy 
výboru 

zastupitelstva 
nebo komise 

rady 

hejtmana náměstka 
hejtmana 

předsedy 
zvláštního 

orgánu 
 

člena rady 

předsedy 
výboru 

zastupitelstva 
nebo 

komise rady 

člena výboru, 
komise rady 

nebo 
zvláštního 

orgánu 

člena 
zastupitelstva 

 odměna Kč měsíčně odměna Kč měsíčně až do  

do 600 000 89 926 81 656 73 639 65 624 61 055 11 652 10 588 9 879 9 313 8 869 6 441 4 013 

do 900 000 97 210 89 061 
 

80 912 
 

72 919 67 342 12 428 11 298 10 821 10 022 9 601 7 151 4 867 

nad 900 000 103 641 95 059 
 

90 203 
 

87 209 80 336 13 227 12 018 11 586 11 021 10 588 8 171 5 599 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
 

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy  

Uvolnění členové 
zastupitelstva hlavního města Prahy 

za výkon funkce 
(pevná složka) Příplatek podle počtu 

obyvatel 
poskytovaný k pevné 
složce odměny podle  

sloupce 1 až 5 

Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy 

za výkon funkce 
 příplatek 

podle počtu 
obyvatel 

poskytovaný 
k pevné složce 
odměny podle 
sloupce 7 až 13 

primátora náměstka 
primátora 

předsedy 
zvláštního 

orgánu  

člena rady 
hlavního 

města Prahy 

předsedy 
výboru 

zastupitelstva 
nebo komise 

rady 

primátora náměstka 
primátora 

člena rady 
hlavního 

města Prahy 

předsedy 
zvláštního 

orgánu  

předsedy 
výboru 

zastupitelstva  
nebo komise 

rady 

člena výboru 
zastupitelstva, 
komise rady 

nebo zvláštního 
orgánu 

člena 
zastupitelstva 

pevná složka odměny v Kč měsíčně Kč měsíčně pevná složka odměny v Kč měsíčně až do Kč měsíčně 
 až do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

27 775 20 127 14 683 13 008 8 804 

 
44 003 Kč + 2,70 Kč  

na každých 
100 obyvatel nad 100 000 

13 429 12 224 11 120 10 321 4 589 3 666 1 712 1 985 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
 

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy  

Uvolnění členové 
zastupitelstva hlavního města Prahy 

za výkon funkce 
(pevná složka) Příplatek podle počtu 

obyvatel 
poskytovaný k pevné 
složce odměny podle  

sloupce 1 až 5 

Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy 

za výkon funkce 
 

příplatek 
podle počtu 

obyvatel 
poskytovaný 

k pevné složce 
odměny podle 
sloupce 7 až 

13 

primátora náměstka 
primátora 

předsedy 
zvláštního 

orgánu  

člena rady 
hlavního 

města Prahy 

předsedy 
výboru 

zastupitelstv
a nebo 

komise rady 

primátora náměstka 
primátora 

člena rady 
hlavního 

města 
Prahy 

předsedy 
zvláštního 

orgánu  

předsedy 
výboru 

zastupitelstva  
nebo komise 

rady 

člena výboru 
zastupitelstva, 
komise rady 

nebo zvláštního 
orgánu 

člena 
zastupitelstva 

pevná složka odměny v Kč měsíčně Kč měsíčně pevná složka odměny v Kč měsíčně až do Kč měsíčně 
 až do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

28 886 20 932 15 270 13 528 9 156 

 
45 763 Kč + 2,80 Kč  

na každých 
100 obyvatel nad 100 000 

13 966 12 713 11 565 10 734 4 773 3 813 1 780 2 064 
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