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VI. 
 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády,  
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

Zásadní připomínku uplatnil Liberecký kraj.  
Jiná připomínková místo připomínky neuplatnila.  

 

Autor Připomínka Vypořádání 

Zásadní připomínky:   

Liberecký kraj  Zásadní připomínka: 
Máme za to, že je třeba reflektovat skutečnost, že činnosti 
náměstka hejtmana a člena rady kraje jsou v podmínkách 
výkonu veřejných funkcí na krajské úrovni srovnatelné ne-
li totožné. Ovšem rozdíl v odměňování je téměř 25 %, což 
se jeví jako neopodstatněné a odporuje to zásadě „za 
stejnou práci náleží stejná odměna“. Navrhujeme proto 
v tomto směru příslušnou úpravu.  

Vysvětleno. Cílem předkládané novelizace nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb. je zvýšení částky měsíčních odměn 
poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům 
zastupitelstev územních samosprávných celků a zvýšení 
maximální možné výše měsíčních odměn za výkon 
funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků o 4 %, a to s  účinností od 1. ledna 
2017. Jde o čistě technickou změnu, která nezasahuje do 
jiných parametrů nařízení vlády.  
Vláda však předložila Poslanecké sněmovně 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, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, (sněmovní tisk č. 851). Předmětem 
návrhu zákona je především úprava nového systému 
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odměňování členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků. 
Návrh zákona přitom zachovává stávající koncepci 
založenou na tom, že zákonem je upraven základní 
způsob stanovování měsíční odměny za výkon funkce 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků a 
vláda je zmocněna k vydání prováděcího právního 
předpisu (nařízení vlády), kterým se stanoví výše 
měsíční odměny členů zastupitelstev. 
Je vhodné, aby případné koncepční změny byly 
promítnuty právě až do nového nařízení vlády, které 
bude připravováno v souvislosti s novou právní úpravou 
v oblasti odměňování členů zastupitelstev. 
Nové nařízení vlády bude připravováno v průběhu roku 
2017 (v závislosti na legislativním procesu návrhu 
zákona), účinnosti by mohlo nabýt v roce 2018. 
S ohledem na výše uvedené bude připomínka 
Libereckého kraje podkladem pro přípravu nového 
nařízení vlády. Zde také bude prostor pro dosažení 
potřebné shody o předmětné změně mezi kraji. 
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