
1 
 

VI. 
 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu 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 
 

 

Připomínkové řízení k předkládanému návrhu zákona proběhlo ve dnech 1. prosince 2015 až 31. prosince 2015. 

Zásadní připomínky uplatnila následující připomínková místa: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, 

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Královéhradecký kraj, 

Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj, hlavní město Praha, Svaz měst a obcí České republiky, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Sdružení místních samospráv ČR.  

 Návrh zákona se předkládá vládě bez rozporu. 

 

Autor Připomínka Vypořádání 

Zásadní připomínky: 
  

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí  

Obecná připomínka   

K předloženému návrhu zákona uvádíme, že vzhledem ke 

změně definice dosavadních členů zastupitelstev 

dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce na členy 

zastupitelstev zvolených do funkcí, které zastupitelstvo 

určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva 

uvolněni, a vzhledem ke změně právního postavení 

ostatních členů zastupitelstev z hlediska jejich 

nemocenského a důchodového pojištění, u nichž má být 

Akceptováno.  

Návrh byl doplněn o novelizace předmětných zákonů.  
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poskytováno pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti jejich zaměstnavateli, 

žádáme předkladatele o doplnění návrhu zákona 

novelizacemi: 

- zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění  - § 5 

písm. a) body 8 a 22; 

- zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti  - § 3 odst. 1 písm. b) body 7 a 20; 

- zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - § 5 

odst. 1 písm. h) a t), a 

- zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení - §  36 písm. h). 

S ohledem na určitou nejasnost návrhu zákona, pokud jde 

o záměry předkladatele v této oblasti, považujeme za 

nutné, aby výše uvedené novelizace naformuloval 

předkladatel, jsme ale samozřejmě připraveni na operativní 

spolupráci na jejich konečném znění (prosíme o zaslání 

návrhů úprav na kontaktní e-mail uvedený v závěru 

připomínek). 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

K části první čl. I bodu 1, k části druhé čl. III bodu 4 

a k části třetí čl. V bodu 3 

K ustanovení § 71 odst. 3 obecního zřízení, k ustanovení 

§ 46 odst. 3 krajského zřízení a k ustanovení § 52 odst. 5 

zákona o hlavním městě Praze navrhujeme, aby v zákoně 

byla vždy uvedena maximální částka úhrnu čerpaných 

náhrad výdělku pro určitý stanovený časový úsek 

(kalendářní měsíc, čtvrtletí, třicet po sobě jdoucích 

kalendářních dnů, apod.) a nejvyšší přípustná sazba této 

Částečně akceptováno.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí s vypořádáním 

souhlasí.  

Neuvolněnému členovi zastupitelstva územního 

samosprávného celku, který je podnikající fyzickou 

osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou 

výdělečnou činnost, je výdělek ušlý v souvislosti 

s výkonem funkce poskytován územním samosprávným 
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náhrady za hodinu (aby nebylo např. možno za tři hodiny 

čerpat 15 000 Kč).  

Uvedené požadujeme vzhledem k tomu, že výši náhrad 

paušální částkou stanoví zastupitelstvo, a  její následné 

čerpání konkrétními zastupiteli již neprochází veřejnou 

kontrolou (tj. veřejnost nemá možnost být průběžně 

seznamována s tím, jakou částku náhrad konkrétní 

zastupitel za dané období čerpal). V praxi se opakovaně 

objevovaly případy zneužití tohoto institutu i účelové 

„podnikání“ zastupitelů (viz např. způsob a výše čerpání 

tohoto typu náhrad na Praze 3 a 5).  

celkem, a to paušální částkou, kterou stanoví 

zastupitelstvo. Stanovení výše paušální částky je věcí 

územní samosprávy a je plně ponecháno na vůli 

zastupitelstva. V průběhu přípravy návrhu zákona byla 

otázka stanovení maximální výše paušální částky 

diskutována i v rámci pracovní skupiny se závěrem tuto 

maximální hranici neupravovat. S ohledem na velmi 

odlišné podmínky v jednotlivých obcích (krajích, hl. m. 

Praze) by nebylo možné stanovit maximální částku tak, 

aby odpovídala podmínkám všech obcí (krajů, hl. m. 

Prahy).     

Návrh však byl doplněn v tom smyslu, že kromě 

hodinové paušální částky náhrady výdělku ušlého 

v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi 

zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo 

osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 

činnost, stanoví zastupitelstvo i nejvyšší částku, kterou 

lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 

funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

K části první čl. I bodu 1, k části druhé čl. III bodu 4 

a k části třetí čl. V bodu 3 

K ustanovení § 72 odst. 3 obecního zřízení, k § 47 odst. 3 

krajského zřízení a k § 53 odst. 3 zákona o hlavním městě 

Praze požadujeme neumožnit diferenciaci odměn 

zastupitelů tímto způsobem, neboť v praxi bude 

posuzování zásluh konkrétního zastupitele odvislé od 

politické situace v zastupitelstvu. V zájmu základní 

rovnosti mandátů zastupitelů by tato odměna měla zůstat 

pro všechny zastupitele stejná (obdobně odměna 

předsedům komisí rady, výborů zastupitelstva atd.).  

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Již za stávající právní úpravy je obecně přijímán výklad, 

že diferenciace měsíčních odměn neuvolněných členů 

zastupitelstva v závislosti na plnění individuálních úkolů 

uložených jednotlivým členům zastupitelstva či na účasti 

na jednání orgánů územního samosprávného celku je 

možná, při zachování zásady nediskriminace a nesankční 

povahy této diferenciace. Navrhované znění pouze (za 

účelem minimalizace výkladových problémů) tuto 
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možnost výslovně stanoví.   

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí  

K části první čl. I bodu 1, k části druhé čl. III bodu 4 

a k části třetí čl. V bodu 4 

Ustanovení § 80 odst. 1 písm. f) obecního zřízení, § 55 

odst. 1 písm. e) krajského zřízení a § 58c odst. 1 písm. f) 

zákona o Hlavním městě Praze požadujeme vypustit; 

životní jubileum nevypovídá o zásluhách konkrétního 

zastupitele pro obec (kraj) a profitovat na základě osobní 

situace z veřejné funkce nelze považovat za vhodné (na 

rozdíl např. od výročí trvání funkce zastupitele).  

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Stávající právní úprava poskytnutí odměny členovi 

zastupitelstva při významném životním jubileu 

z rozpočtu obce umožňuje (viz i § 9 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 

Výčet v zákoně uvedených plnění vychází z dosavadní 

v podmínkách obcí převažující praxe. Plnění podle 

navrhovaného § 80 odst. 1 zákona o obcích lze přitom 

členovi zastupitelstva poskytnout za obdobných 

podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. 

Uvedené platí obdobně i pro kraje a hlavní město Prahu.  

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí  

K části první čl. I bodu 1 - k § 81 odst. 2 obecního 

zřízení  

     S ohledem na skutečnost, že se v případě obce jedná 

o místní samosprávu, měl by zastupitel mít k této obci 

specifický vztah. Není namístě, aby obec dotovala 

cestování zastupitelů, kteří v ní nemají faktické bydliště 

oproti zastupitelům, kteří ho tam mají. (Podotýkáme, že 

v případě, kdy dojde ke zvažovanému zavedení povinnosti 

sladit trvalý pobyt s faktickým bydlištěm a za předpokladu, 

že se nezmění pravidla pasivní volitelnosti - kandidovat lze 

jen v obci trvalého bydliště - se toto ustanovení stane 

zbytečným).  

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Možnost určit pravidelné pracoviště člena zastupitelstva 

pro účely cestovních náhrad se váže k místu jeho 

trvalého pobytu, nikoliv k místu jeho faktického bydliště 

(přičemž trvalý pobyt na území obce je podmínkou 

trvání mandátu člena zastupitelstva obce).  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K čl. I bodu 1, čl. III. bodu 4, čl. V. bodu 3 (§ 71 odst. 4 

a § 76 odst. 1 obecního zřízení, § 46 odst. 4 a § 51 odst. 1 

krajského zřízení, § 52 odst. 6 a § 57 odst. 1 zákona  

Částečně akceptováno. Vysvětleno.  

Ustanovení § 76 zákona o obcích upravující 
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o hl. m. Praze) 

Shora uvedená ustanovení návrhu novely obecního zřízení 

lze považovat za rozporná. Podle § 71 odst. 4 nesmí obec 

členovi zastupitelstva obce poskytnout dar v souvislosti 

s výkonem funkce člena zastupitelstva obce. Podle § 76 

odst. 1 však může obec členovi zastupitelstva obce 

poskytnout odměnu za splnění mimořádných a zvláště 

významných úkolů. Upozorňujeme, že z právního hlediska 

neexistuje rozdíl v kauze mezi darováním a odměněním, 

pakliže na odměnu neměl příjemce již dříve nárok (srov. 

§ 2 060 občanského zákoníku). Vzhledem k této 

skutečnosti požadujeme v zájmu předejití možným 

aplikačním potížím na konec § 71 odst. 4 vložit slova „; 

tím není dotčen § 76 odst. 1“.   

Vzhledem k totožné konstrukci dále požadujeme obdobně 

změnit § 46 odst. 4 krajského zřízení a § 52 odst. 6 zákona 

o hl. m. Praze.    

mimořádnou odměnu, jakož i ustanovení § 80 zákona o 

obcích upravující výčet možných plnění poskytovaných 

členům zastupitelstva obce z peněžního fondu nebo 

z rozpočtu obce, jsou ve vztahu k ustanovení § 71 odst. 

4, které zakazuje členovi zastupitelstva obce poskytnout 

v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce 

dar, speciální. Tzn. že mimořádnou odměnu i plnění 

podle § 80 lze členovi zastupitelstva obce poskytnout, i 

kdyby toto poskytnutí v daném případě naplnilo znaky 

darování ve smyslu občanského zákoníku (viz § 2060 

občanského zákoníku). Obdobné platí i pro § 46 odst. 4 

zákona o krajích a § 52 odst. 6 zákona o hlavním městě 

Praze.  

V tomto smyslu byla doplněna důvodová zpráva.  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K čl. I bodu 1, čl. III. bodu 4, čl. V. bodu 3 (§ 72 odst. 6 

obecního zřízení, § 47 odst. 6 krajského zřízení, § 53 

odst. 6 zákona o hl. m. Praze) 

Ve shora uvedených ustanoveních došlo oproti znění 

stávajících věcně příslušných ustanovení k záměně pojmu 

„těhotenství“ za pojem „mateřství“. Upozorňujeme, že 

z hlediska zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou těhotenství a mateřství odlišnými 

kategoriemi, s nimiž právě uvedené zákony zčásti spojují 

odlišné nároky, resp. pojistné události. Vzhledem k této 

skutečnost požadujeme, obdobně jako v § 1 odst. 1 zákona  

Akceptováno.  

Znění návrhu zákona bylo upraveno podle připomínky.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WADVAQ)



 6 

o nemocenském pojištění, před slovo „mateřství“ vložit 

slova „těhotenství a“. 

Vzhledem k totožnému znění § 47 odst. 6 krajského zřízení 

a § 53 odst. 6 zákona o hl. m. Praze dále požadujeme 

provedení obdobné úpravy těchto ustanovení. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K čl. II, čl. IV., čl. VI. bodům 1 a 2 

Podle navržených přechodných ustanovení by měli 

zastupitelé obcí (krajů, hl. m. Prahy, etc.), jež v těchto 

ustanoveních vyjmenované funkce zastávali „ke dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona“ namísto odchodného podle 

tohoto návrhu zákona obdržet odměnu při skončení 

funkčního období podle stávajících právních předpisů. 

Upozorňujeme, že „ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona“ 

bude funkci vykonávat i člen zastupitelstva, jež bude do 

této funkce jmenován v den nabytí účinnosti zákona. 

Jelikož právní vztah mezi zastupitelem a obcí v takovém 

případě vznikne teprve ke dni nabytí účinnosti novely 

zákona, nelze na tento právní vztah aplikovat právní 

normy, jež již v době jeho vzniku pozbyly platnosti. 

Požadujeme proto přechodná ustanovení přeformulovat 

tak, aby byla stávající právní úprava aplikována pouze na 

ty členy zastupitelstev, jež byli do svých funkcí zvoleni 

přede dnem nabytí účinnosti předložené novely zákona.  

Akceptováno.  

Znění návrhu zákona bylo upraveno podle připomínky. 

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a legislativu 

K čl. I bodu 1 (§  73 odst. 3 obecního zřízení), k čl. III 

bodu 4 (§ 48 odst. 3 krajského zřízení)  a  čl. V bodu 3 

a 8 (§ 54 odst. 2 a § 87 odst. 3 zákona o HMP) 

Požadujeme zvážit, zda by konstantní vztahy mezi výší 

odměn za jednotlivé funkce v horizontální i vertikální linii 

(tj. příslušné koeficienty, jejichž prostřednictvím bude výše 

Neakceptováno.  

Připomínka byla změněna na doporučující.  

Navrhovaná koncepce je založena na tom, že na úrovni 

zákona bude stanoveno členění územních 

samosprávných celků do velikostních kategorií pro účely 
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každé z těchto odměn odvozena od základní hodnoty 

odpovídající částce měsíční odměny pro uvolněného 

starostu obce nejmenší velikostní kategorie) neměly být 

zakotveny přímo do novelizovaných zákonů (zatímco 

prováděcí předpis by obsahoval pouze stanovení aktuální 

výše této základní hodnoty).  

Předkládaný návrh, kdy se zákonná úprava omezuje jen na 

stanovení hraničních mezí (tj. poměru mezi odměnou 

v ÚSC určitého typu nejmenší a největší velikostní 

kategorie a poměru odměny v obci největší velikostní 

kategorie k odměně v kraji nejmenší velikostní kategorie, 

resp. v kraji největší velikostní kategorie k odměně 

v HMP) ponechává podstatnou část vnitřních vazeb mezi 

jednotlivými odměnami (např. všemi v rámci jednoho 

ÚSC) stejně jako absolutní výši některých odměn (např. 

u primátora HMP) zcela na úpravě prováděcího předpisu, 

což nezajišťuje zvolenému koncepčnímu řešení 

založenému na určení jednoznačných proporcí ve výši 

odměn dostatečnou stabilitu. 

Současně – pro případ zachování předkládaného řešení – 

požadujeme odstranit nedostatky v nastavení hraničních 

mezí, např.  

• není zřejmé, proč má být minimální výše odměny 

primátora statutárního města největší velikostní kategorie 

na jedné straně a hejtmana kraje nejmenší velikostní 

kategorie na druhé straně nastaveny ve shodném poměru 

k základní hodnotě, když z navrhované úpravy současně 

vyplývá, že druhá z těchto odměn musí být vyšší, 

• chybí horní hranice pro výši odměny primátora HMP 

(a nepřímo i hejtmana kraje největší velikostní kategorie, 

odměňování za výkon funkce členů zastupitelstva a 

základní vnitřní vazby výše odměn v horizontální a 

vertikální linii; současně zákon upravuje zmocnění 

k vydání nařízení vlády, kterým se stanoví výše 

měsíčních odměn uvolněných členů zastupitelstva a 

maximální výše měsíčních odměn neuvolněných členů 

zastupitelstva, která musí respektovat základní mantinely 

upravené na úrovni zákona.  

V průběhu přípravy návrhu zákona bylo zvažováno 

několik variant právní úpravy stanovení výše měsíčních 

odměn členů zastupitelstva, včetně varianty, která je 

obsahem připomínky. Podrobné vyhodnocení 

jednotlivých variant je obsaženo v Závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace k předmětnému návrhu. 

Všechny varianty byly posuzovány pracovní skupinou, 

která se na přípravě návrhu podílela, a předložená 

varianta byla vyhodnocena jako z pohledu všech 

zúčastněných subjektů nejvhodnější.  

Předkládaná varianta se vyznačuje přehledností a 

srozumitelností pro adresáty právní úpravy – územní 

samosprávné celky. Stanovení základních (hraničních) 

vnitřních vazeb výše měsíčních odměn na úrovni zákona 

zajistí vzájemnou provázanost a konzistentnost systému 

odměňování, aniž by to však bylo na úkor pružnosti 

systému (potřeby reagovat na změny v působnosti 

orgánů územních samosprávných celků apod.).  

V současnosti platná právní úprava výši měsíčních 

odměn členů zastupitelstev na úrovni zákona neupravuje 

vůbec (nestanoví ani žádné mantinely), úprava výše 

měsíčních odměn je plně ponechána na nařízení vlády. 

Tato konstrukce není obecně z ústavně-právního 
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jež je limitována její výší)  

• chybí jakékoli zákonné meze pro stanovení výše odměn 

v městských částech HMP. 

hlediska zpochybňována. 

  

Ministr pro lidská 

práva, rovné 

příležitosti a legislativu 

K čl. I bodu 1 (§ 76 odst. 4 a 5 obecního zřízení), 

k čl. III bodu 4 (§ 51 odst. 4 a 5 krajského zřízení) 

a čl. V bodu 3 (§ 57 odst. 4 a 5 zákona o HMP) 

Předkladatel navrhuje, aby návrh na poskytnutí 

mimořádných odměn členům zastupitelstev územních 

samosprávných celků byl vždy výslovně uveden jako 

samostatný bod programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva územního samosprávného celku. Důvodová 

zpráva k tomu uvádí blíže pouze toliko, že nebude možné 

bod zařadit na jednání až v průběhu konání zasedání 

zastupitelstva územního samosprávného celku.  

Uvedený návrh je v rozporu s právem člena zastupitelstva 

územního samosprávného celku předkládat návrhy na 

program zasedání zastupitelstva, a to i v průběhu zasedání 

(viz § 94 odst. 2 zákona o obcích, § 42 odst. 4 zákona 

o krajích a § 64 odst. 2 zákona o hl. m. Praze). Kromě toho 

není stanovena sankce, pokud by k zařazení bodu 

„mimořádné odměny členů zastupitelstva“ došlo např. na 

začátku zasedání zastupitelstva při schvalování programu 

nebo v jeho průběhu – bude takové usnesení neplatné, když 

bude přijato nadpoloviční většinou všech členů 

zastupitelstva, půjde v případě vyplacení takto schválených 

mimořádných odměn o bezdůvodné obohacení jen proto, 

že členové zastupitelstva o mimořádných odměnách sice 

rozhodli na zasedání zastupitelstva potřebným počtem 

členů, avšak aniž by byl tento bod předem formálně uveden 

v informaci o místě, době a programu připravovaného 

Neakceptováno.  

Připomínka byla změněna na doporučující.  

Předkládaný návrh se při zavedení nového institutu 

mimořádné odměny snaží o zajištění co možná největší 

veřejné kontroly nad přiznáváním mimořádných odměn, 

a to tím, že rozhodování o odměnách bude vyhrazeno 

zastupitelstvu obce s podmínkou povinného předchozího 

zveřejnění návrhu na jejich projednání na programu 

zasedání zastupitelstva obce jako samostatného bodu 

(nebude možné bod zařadit na jednání až v průběhu 

konání zastupitelstva obce). S ohledem na povahu 

mimořádných odměn členů zastupitelstva a potřebu 

transparentnosti rozhodování o jejich přiznání vůči 

veřejnosti předkladatel považuje podmínku předchozího 

zveřejnění za vhodnou.  
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zasedání zastupitelstva?  

Nadto se domníváme, že uvedený návrh je 

neproporcionální s jinými významnějšími záležitostmi, 

o kterých rozhoduje zastupitelstvo a není u nich stanoven 

požadavek na předchozí zařazení v programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva – viz například 

nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 331/02, ze kterého 

vyplývá, že je možné zařadit až v průběhu zasedání 

zastupitelstva tak významný bod, jako je odvolání starosty.  

Domníváme se, že veřejná kontrola je dostatečně i v tomto 

případě zaručena tím, že o mimořádných odměnách může 

rozhodnout pouze zastupitelstvo na svém zasedání, které se 

ze zákona koná bezvýjimečně veřejně a na kterých mají 

občané územního samosprávného celku a další zákonem 

stanovené osoby právo se vyjádřit k projednávaným 

věcem.  

Požadujeme proto požadavek bezpodmínečného uvedení 

návrhu na poskytnutí mimořádných odměn v programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva vypustit a ponechat 

procesní stránku zařazení tohoto bodu obecné úpravě. Pro 

případ, že by předkladatel této připomínce nevyhověl, 

požadujeme novely zákonů o územních samosprávných 

celcích doplnit o sankci v případě, že bude o mimořádných 

odměnách rozhodnuto, aniž by tento návrh byl součástí 

informaci o místě, době a programu připravovaného 

zasedání zastupitelstva, jakož i doplnit další významné 

záležitosti, o nichž by bylo možno rozhodnout pouze 

v případě, že budou návrhy uvedeny v informaci o době, 

místě a programu připravovaného zasedání zastupitelstva. 
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Místopředseda vlády 

pro vědu, výzkum 

a inovace 

Požadujeme v zákoně o obcích zachovat stávající úpravu 

odchodného v souvislosti s ukončením funkčního období 

v důsledku voleb (varianta 1). 

Odůvodnění: 

Argument, že „starostové po ukončení výkonu funkce mají 

nesrovnatelně zhoršené postavení při hledání nového 

zaměstnání než jiné fyzické osoby (např. z důvodu ztráty 

odbornosti, politické »msty« apod.)“, považujeme za 

oprávněný. Z toho důvodu zachování stávající úpravy 

nemůže být diskriminační, protože vyrovnává zhoršené 

postavení dotčených členů zastupitelstva. 

Částečně akceptováno.  

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 

s vypořádáním připomínky souhlasí.  

Jedním z hlavních cílů navrhované právní úpravy je 

sjednocení právní úpravy odměňování v zákoně o 

obcích, v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě 

Praze, a to na nediskriminačním principu. Předkladatel 

tedy považuje za nezbytné zachovat shodnou právní 

úpravu pro obce, kraje i hlavní město Prahu.  

Jako kompromisní řešení byl tedy pro stanovení výše 

odchodného (a to bez rozdílu u nároku na odchodné 

v souvislosti s volbami a u nároku, který vznikne 

v průběhu funkčního období) zvolen princip 1 + 3, tzn. 

že pro všechny územní samosprávné celky bude výše 

odchodného stanovena jako součet výše měsíční 

odměny, která členovi zastupitelstva náležela ke dni 

zániku mandátu nebo ke dni odvolání nebo vzdání se 

funkce, a násobku této částky a počtu celých ukončených 

po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří 

ukončených let výkonu funkce.   

Královéhradecký kraj K části první – Změna obecního zřízení - k § 72 odst. 4  

Navrhujeme zapracovat možnost pro obce stanovovat 

měsíční odměny i v nulové výši. Existuje poměrně velké 

množství obcí, kde představitelé obcí by rádi vykonávala 

danou činnost zdarma. 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

V případě neuvolněných členů zastupitelstva obce 

možnost stanovení nulové výše měsíční odměny zůstává 

zachována, s výjimkou neuvolněného starosty obce, u 

kterého se nově stanoví minimální výše měsíční odměny 

– 0,3násobek měsíční odměny uvolněného starosty.  

Předkládané řešení bylo do návrhu zapracováno na 
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základě požadavků vzešlých z malých obcí a odráží 

skutečnost, že zejména v malých obcích spočívá výkon 

působnosti obce právě na starostovi, byť funkci 

vykonává jako neuvolněný člen zastupitelstva obce.  

Podrobné vyhodnocení jednotlivých zvažovaných 

variant právní úpravy minimální výše měsíční odměny 

neuvolněného starosty je obsaženo v Závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace k předmětnému návrhu. 

Všechny varianty byly posuzovány pracovní skupinou, 

která se na přípravě návrhu podílela, a předložená 

varianta byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  

  

Královéhradecký kraj K části první – Změna obecního zřízení -  k § 75 odst. 4  

„Členovi zastupitelstva obce, který je předsedou nebo 

členem zvláštního orgánu obce nebo komise rady obce, 

které byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 

odst. 4 písm. c), náleží po skončení funkčního období 

dosavadní měsíční odměna za výkon funkce předsedy nebo 

člena zvláštního orgánu obce nebo komise rady obce.“ 

V ostatních odstavcích je přesně vymezeno období, kdy 

výplata dané odměny končí. V tomto ustanovení tomu tak 

není. Je to záměr navrhovatele? Má dané ustanovení 

poskytovat odměny těmto subjektům i po zvolení nové 

rady, až tedy do jejich odvolání z daných funkcí. 

Obdobně je tomu v případě § 50 odst. 4 a odst. 5 zákona 

o krajích. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Královéhradecký kraj s vypořádáním souhlasí.  

V případě navrhovaného § 75 odst. 4 zákona o obcích 

náleží členovi zastupitelstva obce, který je předsedou 

nebo členem zvláštního orgánu obce nebo komise rady 

obce, které byl svěřen výkon přenesené působnosti podle 

§ 103 odst. 4 písm. c), po skončení funkčního období 

dosavadní měsíční odměna za výkon funkce předsedy 

nebo člena zvláštního orgánu obce nebo komise rady 

obce, a to až do okamžiku, kdy je z této funkce odvolán 

(to souvisí s potřebou zajistit nepřerušený výkon 

přenesené působnosti tomuto orgánu svěřené, přičemž je 

současně zohledněna potřeba pokrýt všechny potenciální 

situace, které v praxi mohou nastat).  

Skutečnost, že dosavadní měsíční odměna 

vyjmenovaným osobám náleží až do okamžiku jejich 

odvolání z dané funkce, vyplývá z textu ustanovení 
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implicitně, není potřeba ji výslovně zmiňovat. Výslovné 

vysvětlení však bylo doplněno do důvodové zprávy 

k předmětným ustanovením.   

Královéhradecký kraj K části první – Změna obecního zřízení – k § 78 odst. 2   

„Odchodné podle § 77 odst. 1 při zániku mandátu člena 

zastupitelstva obce dnem voleb do zastupitelstva obce 

členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v novém 

funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného 

člena zastupitelstva obce anebo do funkce neuvolněného 

člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty 

nebo místostarosty, za niž mu náleží měsíční odměna. To 

neplatí, jde-li o druhé a následující obsazení uvedené 

funkce v průběhu funkčního období.“ a odst. 3 – 

„Odchodné podle § 77 odst. 2 členovi zastupitelstva obce 

nenáleží, pokud byl opětovně zvolen do funkce uvolněného 

člena zastupitelstva obce anebo do funkce neuvolněného 

člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty 

nebo místostarosty. To neplatí, jde-li o druhé a následující 

obsazení uvedené funkce po jeho odvolání nebo vzdání se 

této funkce.“ 

U obou odstavců je v poslední větě uvedeno: „To neplatí, 

jde-li o druhé a následující obsazení uvedené funkce 

v průběhu funkčního období.“ a „druhé a následující 

obsazení uvedené funkce po jeho odvolání nebo vzdání se 

této funkce.“  

Ustanovení obou odstavců jsou poměrně složitá pro 

pochopení, co vyjadřuje poslední věta v daném odstavci. 

Má dané ustanovení znamenat, že nárok na odchodné má 

zastupitel, který byl opětovně zvolen (tehdy nárok na 

odchodné nemá), následně přestal vykonávat funkci, 

Akceptováno.  

Druhá věta navrhovaného ustanovení § 78 odst. 2 zákona 

o obcích upravuje výjimku z pravidla tímto ustanovením 

upraveného, že odchodné při zániku člena zastupitelstva 

obce dnem voleb do zastupitelstva obce členovi 

zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v novém 

funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného 

člena zastupitelstva obce anebo do funkce neuvolněného 

člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty 

nebo místostarosty, za niž mu náleží měsíční odměna. 

Výjimka z tohoto pravidla upravená druhou větou § 78 

odst. 2 stanoví, že o opětovné zvolení do funkce nejde (a 

že tedy odchodné i v případech výše uvedených náleží), 

pokud jde o druhé a následující obsazení uvedené funkce 

v průběhu funkčního období – tzn. že uvedená funkce již 

byla v novém funkčním období obsazena (určitá osoba 

do ní byla zvolena), nyní je však obsazována podruhé 

(nebo poněkolikáté). Konkrétně tedy výjimka upravená 

druhou větou § 78 odst. 2 dopadá na člena zastupitelstva 

obce, kterému vznikl nárok na odchodné podle § 77 odst. 

1, v novém funkčním období nebyl při prvním 

obsazování funkcí zvolen do některé z funkcí uvedených 

v § 78 odst. 2, ale do některé z těchto funkcí byl zvolen 

až při jejím druhém nebo následujícím obsazování 

v tomto funkčním období.  

Pro lepší srozumitelnost byl text věty druhé § 78 odst. 2 

zákona o obcích upraven následovně (text § 78 odst. 3 
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opětovně však následně byl zvolen do dané funkce (to vše 

v průběhu funkčního období zastupitelstva), a tehdy mu 

náleží odchodné? Nebo se daná poslední věta netýká 

jednoho a téhož zastupitele? 

Stejně tak je daná problematika řešena v § 53 odst. 2 a 3 

zákona o krajích. 

byl upraven obdobně):  

„O opětovné zvolení do funkce podle věty první nejde, 

jde-li o druhé a následující obsazení uvedené funkce 

v průběhu funkčního období.“ 

V tomto smyslu byla rovněž doplněna důvodová zpráva.  

 

Královéhradecký kraj K části první – Změna obecního zřízení – k § 78 odst. 6 

Domníváme se, že by bylo vhodnější (a z hlediska 

nakládání s veřejnými prostředky i jistější) nahradit čestné 

prohlášení povinností příslušného soudu či jiného orgánu 

činného v trestním řízení, zaslat obci vyrozumění 

o skončení trestního stíhání ve formě pravomocného 

rozhodnutí.  

Stejně tak v § 53 odst. 6 zákona o krajích. 

Neakceptováno.  

Královéhradecký kraj s vypořádáním souhlasí.  

Navrhované řešení nepovažujeme za vhodné. 

Podotýkáme, že v případě úmyslných trestných činů 

soud či jiný orgán činný v trestním řízení ani nemusí 

vědět, že osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání, je 

členem zastupitelstva.  

Královéhradecký kraj K části první – Změna obecního zřízení – k § 84 odst. 2 

písm. p)  

„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vyslovovat souhlas 

s uzavřením pracovního poměru a dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr mezi obcí a členem 

zastupitelstva obce.“ 

Bylo by vhodné specifikovat, že musí jít o činnosti, které 

prokazatelně nesouvisí s výkonem funkce člena 

zastupitelstva obce, neboť činnost zastupitele je řešena 

stanovenou měsíční odměnou a mohlo by tím pádem dojít 

k dvojímu plnění za tutéž činnost. 

Stejně tak v § 35 odst. 2 písm. s) zákona o krajích. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Královéhradecký kraj s vypořádáním souhlasí.  

Kompetenční ustanovení pouze stanoví působnost 

zastupitelstva obce, neobsahuje právní úpravu jiných 

záležitostí. 

Skutečnost, že pracovní poměr nebo dohodu o pracích 

konaných mimo pracovní poměr nelze uzavřít na 

činnosti, které svou povahou představují výkon funkce 

člena zastupitelstva, je zřejmá a je otázkou obecně 

přijímaného výkladu. Je to rovněž uvedeno v důvodové 

zprávě k předmětnému ustanovení.  
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Moravskoslezský kraj Obecně k nové právní úpravě odměňování členů 

zastupitelstev (návrh zákona a teze nařízení vlády) 

Upozorňujeme na potřebu důkladného zvážení nastavení 

koeficientů pro výpočet výše odměn za jednotlivé funkce 

tak, aby nedocházelo k prudkému a nedůvodnému 

snižování této výše, což by ve svém důsledku, zejména 

díky omezení možnosti „kumulace“ odměn při výkonu více 

funkcí, mohlo vést k menšímu zájmu o výkon veřejných 

funkcí a případně tak i snížení odbornosti orgánů územních 

samosprávných celků a zejména pak jejich orgánů (výborů 

a komisí). Obdobné upozornění obsahovalo také 

stanovisko kraje k předchozímu materiálu, tj. k „Analýze 

právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků“. 

Vysvětleno.   

Moravskoslezský kraj s vypořádáním souhlasí.  

Nastavení koeficientů pro výpočet výše měsíčních 

odměn bylo v průběhu přípravy tezí nařízení vlády 

důkladně zvažováno a bylo projednáno i pracovní 

skupinou. Stanovení konkrétní výše měsíčních odměn 

bude nicméně věcí prováděcího nařízení vlády, nikoliv 

právní úpravy na úrovni zákona (konkrétní částky 

uvedené v tezích nařízení vlády jsou v tuto chvíli spíše 

informativní, diskuze o přesných částkách bude vedena 

zejména až v průběhu přípravy samotného nařízení 

vlády).  

Moravskoslezský kraj K čl. III bod 4 - § 49 zákona o krajích (z hlediska 

jednotné úpravy pak i k čl. I bod 1 - § 74 zákona o obcích 

a čl. V bod 3 - § 55 zákona o hlavním městě Praze) 

Podle těchto ustanovení může být v případě souběhu 

výkonu více funkcí neuvolněnému členovi zastupitelstva 

poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu měsíčních 

odměn za dvě různé funkce, s tím, že do tohoto souhrnu lze 

zahrnout pouze měsíční odměny za výkon funkce člena 

rady, předsedy výboru zastupitelstva, předsedy komise 

rady, předsedy zvláštního orgánu, člena výboru 

zastupitelstva, člena komise rady nebo člena zvláštního 

orgánu. 

Ve zvláštní části důvodové zprávy je pak uvedeno, že 

„bude možné „sčítat“ měsíční odměny pouze za dvě 

samostatné funkce, u nichž to zákon výslovně umožňuje, 

Částečně akceptováno.  

Moravskoslezský kraj s vypořádáním souhlasí.  

Návrh právní úpravy kumulace měsíčních odměn 

v případě souběhu více funkcí neuvolněného člena 

zastupitelstva vychází z koncepce, že ve výši měsíční 

odměny za jednotlivé funkce nad rámec funkce 

„řadového“ člena zastupitelstva bude již odměna 

„řadového“ člena zastupitelstva zahrnuta. Skutečnost, že 

osoba vykonává funkci člena zastupitelstva, 

nepředstavuje možnou alternativu, ale základní 

podmínku, která platí bez výjimky pro všechny, pokud 

mají být daným způsobem odměňováni. 

Jako kompromisní řešení bylo v rámci vypořádání 

připomínkového řízení zvoleno řešení spočívající 

v umožnění kumulace měsíčních odměn v případě 
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a odměna za výkon „řadového“ člena zastupitelstva bude 

již obsažena i v měsíčních odměnách za jednotlivé „vyšší“ 

funkce.“ 

Navrhujeme úpravu poskytování odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva tak, aby každý, bez ohledu na 

skutečnost, zda u něj nastává nebo nenastává souběh 

funkcí, měl vždy nárok na odměnu za výkon vlastní funkce 

člena zastupitelstva, protože tato odměna neodráží pouze 

účast na vlastních zasedáních zastupitelstva, ale také např. 

na pracovních jednáních, seminářích, apod. Dále v této 

souvislosti navrhujeme, aby bylo ve výše uvedených 

ustanoveních zákonů o ÚSC jednoznačně stanoveno, že 

v případě souběhu výkonu více funkcí může být 

neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta měsíční 

odměna až do výše souhrnu měsíčních odměn za výkon 

vlastní funkce člena zastupitelstva a odměn za dvě další 

různé funkce. 

Výše uvedená úprava, kterou kraj navrhuje, je v souladu 

s vládou schválenými závěry obsaženými v „Analýze 

právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků“. V Analýze 

uvedený závěr týkající se souběhu výkonu několika funkci 

neuvolněného člena zastupitelstva zní tak, že za 

stanovených pravidel bude umožněno poskytovat měsíční 

odměnu v kumulované výši, ale možnost kumulace odměn 

bude limitována. I návrh kraje obsahuje požadovaný limit, 

pouze jinak nastavený. 

souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva 

až za 3 různé funkce.  

Ústecký kraj K části druhé – Změna krajského zřízení 

K § 50 odst. 4 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Ústecký kraj s vypořádáním souhlasí.  
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Navrhujeme do textu § 50 odst. 4 doplnit určení doby, po 

kterou náleží předsedům a členům zvláštních orgánů po 

skončení funkčního období dosavadní měsíční odměna, 

obdobně jak je tomu v dalších odstavcích. 

Odůvodnění: 

V textu chybí určení doby, po kterou náleží předsedům a 

členům zvláštních orgánů dosavadní měsíční odměna po 

skončení funkčního období, obdobně jak je tomu v dalších 

odstavcích. 

V případě navrhovaného § 50 odst. 4 zákona o krajích 

náleží členovi zastupitelstva, který je předsedou nebo 

členem zvláštního orgánu, po skončení funkčního období 

dosavadní měsíční odměna za výkon funkce předsedy 

nebo člena zvláštního orgánu, a to až do okamžiku, kdy 

je z této funkce odvolán (to souvisí s potřebou zajistit 

nepřerušený výkon přenesené působnosti tomuto orgánu 

svěřené, přičemž je současně zohledněna potřeba pokrýt 

všechny potenciální situace, které v praxi mohou nastat).  

Skutečnost, že dosavadní měsíční odměna 

vyjmenovaných osobám náleží až do okamžiku jejich 

odvolání z dané funkce, vyplývá z textu ustanovení 

implicitně, není potřeba ji výslovně zmiňovat. Výslovné 

vysvětlení však bylo doplněno do důvodové zprávy 

k předmětným ustanovením.   

Zlínský kraj Část druhá – změna krajského zřízení  

K čl. III bodu 5 - § 56a odst. 1 zákona o krajích 

Předložený návrh zní: 

„§ 56a 

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva má nárok na 

dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, přičemž 

nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí až 

pátek, pokud tento den není svátkem nebo dnem 

pracovního klidu34).“   

 

Navrhujeme přijetí tohoto znění: 

„§ 56a 

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva má nárok na 

dovolenou v délce 25 dnů za kalendářní rok, přičemž 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Člen zastupitelstva nemá vzhledem k charakteru výkonu 

veřejné funkce stanovený 5denní „pracovní týden“, 

funkce člena zastupitelstva je zastávána nepřetržitě. 

„Pracovní týden“ člena zastupitelstva má tedy 7 dnů. 

Dovolená v délce 5 týdnů tedy u člena zastupitelstva činí 

5 krát 7 dnů, tzn. 35 dnů.  

Za účelem stanovení rozsahu nároku člena zastupitelstva 

na dovolenou srovnatelného s rozsahem nároku na 

dovolenou u většiny zaměstnanců se stanoví, že určitou 

odpovídající část dovolené musí člen zastupitelstva 

vyčerpat o sobotách a nedělích. Blíže k tomu viz 

důvodovou zprávu. Pokud chce člen zastupitelstva čerpat 

dovolenou týden, musí ji čerpat i v sobotu a v neděli, 
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dovolenou lze čerpat ve dnech připadajících na pondělí 

až pátek, pokud tento den není svátkem nebo dnem 

pracovního klidu34).“   

 

Část první - změna obecního zřízení 

K čl. I bodu 1 -  § 81a odst. 1 zákona o obcích 

Předložený návrh zní: 

„§ 81a 

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na 

dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, přičemž 

nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí až 

pátek, pokud tento den není svátkem nebo dnem 

pracovního klidu53).“  

 

Navrhujeme přijetí tohoto znění: 

„§ 81a 

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na 

dovolenou v délce 25 dnů za kalendářní rok, přičemž 

dovolenou lze čerpat ve dnech připadajících na pondělí 

až pátek, pokud tento den není svátkem nebo dnem 

pracovního klidu53).“  

 

Část třetí – změna zákona o hlavním městě Praze 

K čl. V bodu 4 - § 58e odst. 1 zákona o hl. městě Praze 

Předložený návrh zní: 

„§ 58e 

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva hlavního města 

Prahy má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za 

kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dnů dovolené může 

připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není 

protože i v těchto dnech vykonává funkci.    
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svátkem nebo dnem pracovního klidu34).   

 

Navrhujeme přijetí tohoto znění: 

    „§ 58e 

 (1) Uvolněný člen zastupitelstva hlavního města 

Prahy má nárok na dovolenou v délce 25 dnů za 

kalendářní rok, přičemž dovolenou lze čerpat ve dnech 

připadajících na pondělí až pátek, pokud tento den není 

svátkem nebo dnem pracovního klidu34).“   

 

Zdůvodnění: 

Navrhujeme upravit nárok na dovolenou na 25 dnů 

(pondělí – pátek) obdobně jako je tomu u zaměstnanců 

ÚSC, a sjednocení právní úpravy u všech ÚSC. 

Navrhovaná úprava, která vychází ze stávajícího výkladu, 

je poměrně složitá na evidenci (pracovní x nepracovní 

dny), rovněž čerpání dovolené v sobotu a v neděli je dle 

dosavadní praxe poměrně problematické. I z hlediska 

přepočtu dovolené od uvolňujícího zaměstnavatele 

a následně při návratu k tomuto zaměstnavateli se jeví 

potřeba upravit počet dnů dovolené jinak. Navíc ne 

všechny mzdové systémy mohou pracovat s různými 

délkami dovolené pro zaměstnance územních 

samosprávných celků (ÚSC) na jedné straně a pro členy 

zastupitelstva těchto ÚSC na straně druhé. 

Hlavní město Praha Připomínky k části třetí – Změna zákona o hlavním 

městě Praze 

 

K bodu 3 -  § 52  

Stávající právní úprava prostřednictvím ustanovení § 52 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Znění ustanovení § 52 odst. 4 a 5 zákona o hlavním 

městě Praze, umožňující kombinaci náhrady mzdy nebo 

platu a náhrady ušlého výdělku v případě těch 
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odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Praze“) 

stanoví, že tzv. neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou 

v pracovním nebo jiném obdobném poměru, bude nahrazen 

prokazatelně ušlý výdělek. Jde tak o uplatnění principu, že 

neuvolněným zastupitelům, kteří v pracovním nebo jiném 

obdobném poměru jsou, nemůže být nahrazen prokazatelně 

ušlý výdělek, přestože rozsah jejich pracovního poměru je 

např. 0,2 a zásadní část jejich času i ekonomického 

výdělku představuje podnikání. V daném ohledu se jedná 

o zbytečnou „tvrdost“ zákona, který umožňuje toliko 

formalistický výklad bez reflexe jisté míry proporcionality.   

Navrhovaná změna § 52 zákona o Praze jde tak správným 

směrem, avšak navrhovaná ustanovení § 52 odst. 4 a 5 

naopak otevírají až přílišný prostor pro jisté spekulace 

z řad neuvolněných zastupitelů, kteří jsou v pracovním 

poměru, ale jsou i zároveň podnikateli. Vzhledem k účelu 

právní úpravy, kterou je zajistit neuvolněným zastupitelům 

dostatečnou možnost vykonávat svůj mandát bez 

ekonomických ztrát, se nabízí možnost volby, kdy 

neuvolněný zastupitel, který je zároveň zaměstnancem 

i podnikatelem, sám pro určité období, např. kalendářního 

měsíce, zvolí, zda bude požadovat refundaci svému 

zaměstnavateli nebo náhradu vlastního ušlého výdělku. 

Celou věc je také potřebné vykládat a novelizovat 

ve smyslu aplikační praxe, kdy existují rozsudky trestních 

soudů ve věci zneužívání náhrad ušlého výdělku. Zásadní 

připomínka tak směřuje k naplnění účelu předmětného 

ustanovení.   

Navrhuji v předložené novele za stávající § 52 odst. 5 

vložit nový odst. 6, který zní: 

neuvolněných členů zastupitelstva, kteří jsou 

v pracovním nebo jiném obdobném poměru a současně 

podnikají nebo provozují jinou samostatnou výdělečnou 

činnost, je zamýšleným řešením odrážejícím různé 

situace, které v praxi mohou nastat.  

Připomínkou navrhované řešení by bylo administrativně 

náročné a v běžných podmínkách zbytečně zatěžující. 

Případné pokusy o zneužití nastaveného systému je třeba 

řešit individuálně.  
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„Neuvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy, 

který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou 

provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost a 

zároveň je v pracovním, služebním nebo jiném obdobném 

poměru, pro každý kalendářní měsíc určí, zda v jeho 

případě má být postupováno podle odst. 4 nebo podle odst. 

5.“ 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

Hlavní město Praha K § 36 odst. 3  

Odstavec 3 požadujeme nahradit odstavcem, který zní: 

 „3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem 

bytů anebo pronájem nebo výpůjčku jiného majetku 

hlavního města Prahy na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li 

o pronájem nebo výpůjčku hlavnímu městu Praze nebo 

městské části nebo právnické osobě, jejímž zřizovatelem je 

hlavní město Praha nebo městská část.“. 

Odůvodnění: 

Důvodem je, že na vzájemné výpůjčky mezi městskými 

částmi a hlavním městem Prahou se musí vyhlašovat záměr 

a přitom tato povinnost není stanovena vůči příspěvkovým 

organizacím. 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Připomínka směřuje nad rámec návrhu. Připomínkou 

navrhované řešení kromě toho nepovažujeme za vhodné. 

Dlouhodobou potřebu pronájmu nebo výpůjčky majetku 

městské části lze řešit svěřením majetku hlavního města 

Prahy městské části Statutem (viz § 17 odst. 1 písm. h) 

zákona o hlavním městě Praze).   

Hlavní město Praha K § 89 odst. 2 písm. b) 

Požadujeme doplnit slova „v hodnotě vyšší než 50 000 

Kč“. 

Odůvodnění: 

V důsledku stávající právní úpravy musí i nízké dotace 

např. ve výši jen 1000 Kč schválit zastupitelstvo, což 

nepokládáme za důvodné a operativní. 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Navrhovaná změna je obsahem pozměňovacího návrhu 

k návrhu novely zákonů o územních samosprávných 

celcích v současnosti projednávané Parlamentem ČR 

(sněmovní tisk č. 454, senátní tisk č. 203).  
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Svaz měst a obcí ČR Obecné připomínky 

Svaz vítá předložení nové právní úpravy odměňování 

zastupitelů, nicméně stávající návrh neodráží zcela 

požadavky samospráv. V celém návrhu zákona bohužel 

vnímáme zásadní motiv – omezovat vůli samospráv. 

Obcím je tak podsouváno, že někdo shora stejně musí řídit 

jejich rozpočty a dbát nad jejich výdaji, což 

nekoresponduje s ústavně a mezinárodněprávně 

zakotveným právem na vlastní majetek a právem s ním 

samostatně hospodařit. V důvodové zprávě se opakovaně 

objevuje pojem rozpočtová odpovědnost a argument, že 

příslušná změna právní úpravy přispěje k větším úsporám 

či větší veřejné kontrole. Opak je pravdou, až na vyloženě 

excesivní případy jsou obce vynikajícími hospodáři, kteří 

vědí, co unese jejich rozpočet. Svaz je přesvědčen, že 

jedinou legitimní kontrolou je vyjádření voličů ve volbách, 

proto požadujeme důvodovou zprávu v tomto směru 

upravit. 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Připomínka jde proti koncepci, na které je návrh právní 

úpravy postaven a která vzešla z jednání pracovní 

skupiny, jejímiž členy byli též zástupci Svazu měst a 

obcí ČR. Cílem navrhované právní úpravy není 

omezovat vůli územních samospráv. V současnosti 

platná právní úprava výši měsíčních odměn členů 

zastupitelstev na úrovni zákona neupravuje vůbec 

(nestanoví ani žádné mantinely), úprava výše měsíčních 

odměn je plně ponechána na nařízení vlády. Tato 

konstrukce není obecně z ústavně-právního hlediska 

zpochybňována. 

  

Koncepce navrhované právní úpravy je založena na tom, 

že na úrovni zákona bude stanoveno členění územních 

samosprávných celků do velikostních kategorií pro účely 

odměňování za výkon funkce členů zastupitelstva a 

základní vnitřní vazby výše odměn v horizontální a 

vertikální linii; současně zákon upravuje zmocnění 

k vydání nařízení vlády, kterým se stanoví výše 

měsíčních odměn uvolněných členů zastupitelstva a 

maximální výše měsíčních odměn neuvolněných členů 

zastupitelstva, která musí respektovat základní mantinely 

upravené na úrovni zákona.  

V průběhu přípravy návrhu zákona bylo zvažováno 

několik variant právní úpravy stanovení výše měsíčních 

odměn členů zastupitelstva, včetně varianty, která je 

obsahem připomínky. Podrobné vyhodnocení 

jednotlivých variant je obsaženo v Závěrečné zprávě 
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z hodnocení dopadů regulace k předmětnému návrhu. 

Všechny varianty byly posuzovány pracovní skupinou, 

která se na přípravě návrhu podílela, a předložená 

varianta byla vyhodnocena jako z pohledu všech 

zúčastněných subjektů nejvhodnější.  

Předkládaná varianta se vyznačuje přehledností a 

srozumitelností pro adresáty právní úpravy – územní 

samosprávné celky. Stanovení základních (hraničních) 

vnitřních vazeb výše měsíčních odměn na úrovni zákona 

zajistí vzájemnou provázanost a konzistentnost systému 

odměňování, aniž by to však bylo na úkor pružnosti 

systému (potřeby reagovat na změny v působnosti 

orgánů územních samosprávných celků apod.).  

Svaz měst a obcí ČR Mechanismus stanovení odměn pro zastupitele 

územních samospráv 

Svaz požaduje, aby byly odměny zastupitelů územních 

samospráv (přinejmenším měst a obcí resp. městských částí 

a obvodů) stanovovány nikoliv podzákonným právním 

předpisem, ale přímo zákonem. Svaz považuje za 

nepřijatelné, aby byly odměny představitelů územní 

samosprávy závislé na rozhodnutí vlády – takový způsob 

navozuje dojem podřízenosti samospráv výkonné moci. 

Právní řád v tomto případě nerespektuje ústavně 

zakotvenou dělbu moci, neboť vedle horizontální dělby 

moci (zákonodárná, soudní a výkonná) je třeba vycházet 

i z dělby moci vertikální – právě směrem k územní 

samosprávě. Svaz z uvedených důvodů požaduje, aby byly 

odměny zastupitelů územních samospráv stanoveny 

obdobným způsobem, jako je tomu u funkcionářů 

uvedených v zákoně č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Viz vypořádání předchozí připomínky.  
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náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 

státní moci a některých státních orgánů a soudců 

a poslanců Evropského parlamentu, tedy tak, aby byla 

odměna odvozena od průměrné nominální měsíční mzdy 

fyzických osob v nepodnikatelské sféře. 

Svaz měst a obcí ČR K čl. 1 bod 1, ustanovení § 73 odst. 3 

Navrhuje se toto znění: 

„(3) Měsíční odměna uvolněného člena zastupitelstva 

obce, který vykonává funkci starosty, v obci ve 

velikostní kategorii obcí do 300 obyvatel činí od 1. ledna 

do 31. prosince kalendářního roku 1,47 násobek 

průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob 

v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných 

údajů Českého statistického úřadu za předminulý 

kalendářní rok. Měsíční odměna uvolněného člena 

zastupitelstva obce, který vykonává funkci primátora 

statutárního města, ve velikostní kategorii obcí nad 

200 000 obyvatel, se stanoví tak, aby činila nejméně 2,5 

násobek měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva 

obce, který vykonává funkci starosty, v obci ve velikostní 

kategorii obcí do 300 obyvatel a současně nebyla vyšší než 

odměna uvolněného člena zastupitelstva kraje, který 

vykonává funkci hejtmana kraje, v kraji ve velikostní 

kategorii krajů do 500 000 obyvatel. Výši měsíční odměny 

podle věty první pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů 

sdělením.“ 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že úprava bude platit až od nového 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Viz vypořádání připomínek výše.  

Způsob stanovení výše měsíčních odměn odvozením od 

průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob 

v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných 

údajů Českého statistického úřadu za předminulý 

kalendářní rok byl převzat do tezí prováděcího nařízení 

vlády.   
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volebního období 2018, vycházel Svaz při stanovení 

koeficientu ze současné výše měsíčních odměn navýšené 

o 15 procent, což odpovídá nárůstu o 5% procentních bodů 

za rok k roku 2018. (Průměrná nominální měsíční mzda FO 

v nepodnikatelské sféře za rok 2013 x 1,32 = cca současný 

stav + 15% = koeficient 1,47.)Vzhledem k avizovanému 

zvyšování platů ve veřejné správě, považujeme toto 

navýšení za zcela legitimní. Dle MF by mělo dojít 

i k navyšování příjmů do rozpočtů obcí, navýšení tedy 

bude pokryto. Starostové a místostarostové obcí jsou 

především manažery, jejich měsíční odměna by tedy více 

měla odrážet realitu. Další zvyšování po roce 2018 bude 

pak závislé na růstu průměrné nominální měsíční mzdy 

v nepodnikatelské sféře. 

Svaz měst a obcí ČR K čl. I. bodu 1, ustanovení § 74 odst. 1 

Požadujeme doplnit/zachovat  navýšení odměn paušálem 

i pro uvolněné členy zastupitelstva jako je ve stávající 

úpravě. 

Odůvodnění: 

Možnost navýšit odměnu neuvolněným členům 

zastupitelstva velmi vítáme, nicméně nevidíme důvod, proč 

by se současně měla odnímat stávající zvýšení odměny 

uvolněným členům zastupitelstva, kteří také vykonávají 

svatby.  Při projednávání v pracovní skupině se hovořilo 

o tom, že se navýšení objeví v konkrétní výši odměn, ani 

z přiložené teze návrhu nařízení vlády ani z důvodové 

zprávy nic takového nevyplývá. 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Odměna uvolněného člena zastupitelstva v sobě zahrnuje 

výkon funkce v celém rozsahu, bez ohledu na to, jaká 

konkrétní „agenda“ je jednotlivým uvolněným členům 

zastupitelstva svěřena. U uvolněných členů 

zastupitelstev není věcný důvod pro to, aby bylo 

možností navýšení odměny zohledněno speciálně jen 

přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 

manželství.  

Svaz měst a obcí ČR K čl. I.  bodu 1, ustanovení § 74 odst. 3 Částečně akceptováno.  
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Požadujeme zachování možnosti kumulace odměn 

u neuvolněných členů ZO i za podmínky, že budou moci 

být kumulovány jen některé funkce. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že odměny se vyplácí z rozpočtů 

jednotlivých obcí, mělo by být ponecháno jejich vůli,  zda 

budou odměny kumulovat nebo ne – je to „jejich“ politická 

odpovědnost vůči voličům. Považujeme to za stálé 

zasahování státní moci do věcí obcí. 

Jako kompromisní řešení bylo v rámci vypořádání 

připomínkového řízení zvoleno řešení spočívající 

v umožnění kumulace měsíčních odměn v případě 

souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva 

až za 3 různé funkce. 

Svaz měst a obcí ČR K čl. I.  bodu 1, ustanovení § 76 

Vzhledem k tomu, že Svaz považuje poskytování 

mimořádných odměn za podmínky schválení 

zastupitelstvem obce za téměř neuskutečnitelné, 

požadujeme, aby schvalování mimořádných odměn bylo 

svěřeno radě obce. 

Odůvodnění: 

Z praxe má Svaz poznatky, že schvalování mimořádných 

odměn na zastupitelstvu bude takřka nemožné a pro členy 

zastupitelstva nedůstojné „handrkování“. Nelze očekávat, 

že všichni řadoví členové zastupitelstva obce budou 

schopni překonat své vlastnosti a zájmy a rozhodnout 

spravedlivě a nestranně s přihlédnutím ke skutečnostem.  

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Koncepčně rozhodování ve všech věcech, které se týkají 

odměňování členů zastupitelstva nebo které mají 

charakter rozhodování o jiných finančních plněních pro 

členy zastupitelstva v souvislosti s výkonem jejich 

funkce, náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, a 

to i v zájmu transparentnosti rozhodování a kontroly ze 

strany občanů.  

Svaz měst a obcí ČR K čl. 1 bodu 1, ustanovení § 77 odst. 3 

Navrhuje se nahradit slovo „dvou“ slovem „pěti“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme zachování stávající výše odstupného 1 + 5. 

Částečně akceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Jedním z hlavních cílů navrhované právní úpravy je 

sjednocení právní úpravy odměňování v zákoně o 

obcích, v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě 
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Návrh na zkrácení odstupného oproti stávajícímu stavu 

považujeme za neodůvodněné, a tedy v rozporu se 

základním požadavkem na novou právní úpravu – tedy 

potřebnost takové změny. S argumentem předkladatele, že 

zvýšením odstupného dochází k neodůvodněné 

diskriminaci zastupitelů krajských zastupitelstev nebo hl. 

m. Prahy, nelze souhlasit. Přestože nelze odhlédnout od 

toho, že jak zastupitelé obcí, tak i zastupitelé krajů či hl. m. 

Prahy jsou zastupiteli územních samospráv, nelze tvrdit, že 

mají totožné postavení resp. totožné podmínky pro výkon 

svého mandátu. Rozdíly mezi jednotlivými typy územní 

samosprávy jsou vyjádřeny již tím, že se jejich postavení 

upravuje odlišnými právními předpisy, zastupitelstva 

nemají totožné úkoly, což ostatně vyplývá i z jiných 

právních předpisů. Odlišnost postavení zastupitelů 

jednotlivých typů územní samosprávy je koneckonců 

vyjádřeno i tím, že se liší odměny zastupitelů obce a kraje, 

přičemž je značně diskutabilní, zda lze takový rozdíl 

v odměňování odůvodnit počtem obyvatel daného 

územního samosprávného celku. 

Pakliže by však navrhovatel setrvával na svém stanovisku 

o neodůvodněně diskriminační povaze stávajícího 

odstupného, Svaz podpoří sjednocení odstupného do 

podoby, jak je dnes stanovena v obecním zřízení. 

Argumenty předkladatele na riziko nepřiměřené výše 

odstupného, na které by mohl zastupitelům krajů či hl. m. 

Prahy mohl vzniknout nárok (k tíži veřejných rozpočtů), 

považujeme za neopodstatněný. Jednak ke vzniku takového 

nároku nedochází nijak často, jednak je výše těchto 

odstupných ve vztahu k výši rozpočtu územního 

samosprávného celku (a to i ve vztahu k celkovým 

Praze, a to na nediskriminačním principu. Předkladatel 

tedy považuje za nezbytné zachovat shodnou právní 

úpravu pro obce, kraje i hlavní město Prahu.  

Jako kompromisní řešení byl tedy pro stanovení výše 

odchodného (a to bez rozdílu u nároku na odchodné 

v souvislosti s volbami a u nároku, který vznikne 

v průběhu funkčního období) zvolen princip 1 + 3, tzn. 

že pro všechny územní samosprávné celky bude výše 

odchodného stanovena jako součet výše měsíční 

odměny, která členovi zastupitelstva náležela ke dni 

zániku mandátu nebo ke dni odvolání nebo vzdání se 

funkce, a násobku této částky a počtu celých ukončených 

po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří 

ukončených let výkonu funkce.   
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výdajům na odměny či platy) marginální. 

Navrhovatel naprosto pomíjí funkci odstupného a důvody 

stávající úpravy. Jakkoliv nelze zaměňovat plat resp. mzdu 

v (ne)podnikatelské s odměnou za výkon funkce, je role 

odměny a odstupného s uvedenými pracovněprávními resp. 

služebně právními instituty obdobná, ne-li totožná. Přičemž 

jak úprava služebního či pracovního poměru (např. i ve 

spojení s možností uzavření kolektivních smluv) upravuje 

odstupné v míře vyšší (v závislosti na délce vykonávané 

práce), než jakou nyní navrhuje předkladatel. Srov. též 

odchodné u ústavních činitelů. 

Svaz měst a obcí ČR K čl. 1 bodu 1, ustanovení § 78 odst. 1 

Požadujeme doplnit možnost výplaty po měsíčních 

splátkách ve výši minimálně jedné měsíční odměny. 

Odůvodnění: 

Tento požadavek odráží dopady na rozpočet, kdy rozložení 

splátek v nejnižší stanovené výši nemusí tolik zatížit 

rozpočet zejména menších obcí. 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Odchodné je koncipováno jako jednorázové peněžité 

plnění, které je podle zásad pracovního práva pro 

výplatu mezd, platů, odstupného, odchodného apod. 

splatné v nejbližším výplatním termínu poté, co na 

plnění vznikl nárok.   

Svaz měst a obcí ČR K čl. 1 bodu 1, ustanovení § 79 

Vzdání se práva na odměnu upravit mimo režim zákoníku 

práce. Navrhujeme řešit samostatným ustanovením. 

Odůvodnění: 

Zákoník práce neumožňuje vzdát se práva na mzdu, tedy 

pokud by se postupovalo dle zákoníku práce, nemohl by se 

ani člen ZO vzdát odměny. 

Neakceptováno.  

Vysvětleno.  

Otázka vzdání se práva na odměnu se řídí zákoníkem 

práce, člen zastupitelstva se tedy odměny vzdát nemůže 

(a to i např. s ohledem na právní úpravu týkající se 

důchodového, nemocenského a jiného sociálního 

pojištění). 

Svaz měst a obcí ČR K čl. 1 bodu 2, ustanovení § 81a odst. 5 až 9 Neakceptováno.  
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Požadujeme zachování stávajícího systému proplácení 

nevyčerpané dovolené. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že objektivně i prakticky dochází 

k tomu, že dovolená nemůže být čerpána v plné výši – 

zejména u malých obcí – dohled nad projekty, potřeba být 

přítomen na úřadě pro občany atd. Případy účelového 

převádění dovolené a proplácení v posledním roce 

volebního období jsou excesivní a nelze je brát jako 

měřítko. 

Připomínka změněna na doporučující.  

Účelem dovolené je, aby byla především čerpána, 

nikoliv aby byla proplácena. S ohledem na to, že si člen 

zastupitelstva (na rozdíl od zaměstnanců v pracovním 

poměru) určuje čerpání dovolené sám, stanoví se, že 

převést nevyčerpanou dovolenou je možné pouze do 

následujícího kalendářního roku (nelze tedy převést 

nevyčerpanou „předloňskou“ dovolenou).  

Svaz měst a obcí ČR K čl. 1 bodu 5, ustanovení § 84 odst. 2 

Požadujeme, aby souhlas s uzavřením pracovního poměru 

a DPP či DPČ mezi obcí a členem zastupitelstva obce byl 

v nevyhrazené kompetenci rady. V každém případě, si tuto 

kompetenci stejně bude moci vyhradit zastupitelstvo obce. 

Odůvodnění: 

Tento požadavek je z praktických důvodů, protože ZO se 

schází s většími časovými prodlevami než rada 

a v akutních případech, kdy je třeba rychle jednat, nebude 

možno uzavřít takovou smlouvu. Navrhovaná úprava 

nicméně nebrání, aby v obcích, kde není rada, rozhodlo 

zastupitelstvo – což je případ malých obcí, kde k uzavírání 

pracovně právních smluv se členy zastupitelstva dochází 

nejčastěji. 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Koncepčně rozhodování ve všech věcech, které se týkají 

odměňování členů zastupitelstva nebo které mají 

charakter rozhodování o jiných finančních plněních pro 

členy zastupitelstva v souvislosti s výkonem jejich 

funkce, včetně případného uzavírání pracovněprávních 

vztahů s členy zastupitelstva, náleží do vyhrazené 

pravomoci zastupitelstva, a to i v zájmu transparentnosti 

rozhodování a kontroly ze strany občanů. 

Svaz měst a obcí ČR K čl. 1 bodu 8, ustanovení § 134 

Navrhuje se toto znění: 

    „(3) V příloze 1 k tomuto zákonu je upravena v členění 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Viz vypořádání připomínek výše.  
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podle velikostních kategorií městských obvodů nebo 

městských částí 

a) výše měsíčních odměn poskytovaných uvolněným 

členům zastupitelstva městského obvodu nebo městské 

části,  

b) maximální výše měsíčních odměn poskytovaných 

neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu 

nebo městské části.  

a to jako koeficient, jímž se násobí měsíční odměna 

uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává 

funkci starosty, v obci ve velikostní kategorii obcí do 300 

obyvatel podle § 73 odst. 3.“ 

    (4) Velikostní kategorie městských obvodů a městských 

částí podle odstavce 3 jsou upraveny v příloze 2 k tomuto 

zákonu.“ 

Odůvodnění: 

Stejné jako v případě odměn zastupitelů obcí. 

Způsob stanovení výše měsíčních odměn odvozením od 

průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob 

v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných 

údajů Českého statistického úřadu za předminulý 

kalendářní rok byl převzat do tezí prováděcího nařízení 

vlády.   

 

Svaz měst a obcí ČR K čl. 1 

Navrhuje se vložit nový bod 9, který zní: 

„Příloha 1 k zákonu č. 128/2000 Sb. 

Výše měsíčních odměn uvolněných členů zastupitelstev 

a maximální výše měsíčních odměn neuvolněných členů 

zastupitelstev“ 

 

Viz přiložená tabulka – návrh (tabulka velikostních 

kategorií i přepočtená tabulka k tezím nařízení vlády jsou 

uvedeny v závěru části V. materiálu) 

Následující body se přečíslují. 

Neakceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Viz vypořádání připomínek výše.  

Způsob stanovení výše měsíčních odměn odvozením od 

průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob 

v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných 

údajů Českého statistického úřadu za předminulý 

kalendářní rok byl převzat do tezí prováděcího nařízení 

vlády.   
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Svaz měst a obcí ČR K čl. 1 bod 11 (původně 10) 

Dále požadujeme upravit tabulku tak, aby zohledňovala 

postavení statutárních měst jako zvláštní kategorie měst 

uvedených v zákoně o obcích. Navrhujeme v kategorii od 

50 000 – 100 000 ponechat všechna statutární města, nejen 

územně členěná. 

Odůvodnění: 

Zařazením do nižší kategorie u menších nečleněných 

statutárních měst by došlo k výraznému snížení odměn 

uvolněných i neuvolněných členů ZO. Skokové snížení 

odměny např. u hranice 50 tisíc obyvatel je značné, přesto 

výkon funkce primátora města se 49 tisíci obyvateli je 

stejně náročný jako výkon stejné funkce ve městě, které má 

o 2 tisíc obyvatel více. Je třeba konstatovat, že primátorovi 

a náměstkům primátora ve statutárních městech (byť 

nejsou územně členěna) je svěřena velmi široká oblast, 

kterou mají ve své gesci, jejich rozhodování ovlivňuje 

nakládání se stamilionovými rozpočty, často mají svěřenu 

náročnou problematiku získávání dotací apod. Velmi 

výrazný pokles výše jejich měsíčních odměn, který odráží 

předložený návrh uvedený v tezích nařízení vlády  je zcela 

neadekvátní a neodpovídá požadavku zachovat více méně 

stávající výši odměn. 

Akceptováno.  

Územně nečleněná statutární města byla doplněna do 

velikostní kategorie obcí č. 9 – od 50 001 do 100 000 

obyvatel; územně členěná statutární města zůstávají ve 

velikostní kategorii č. 10 – od 100 001 do 200 000 

obyvatel.  

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

+ Konfederace 

zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů 

K § 72 odst. 5 

V návrhu je uvedeno: 

Pokud člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po 

část měsíce, náleží mu za tento měsíc měsíční odměna ve 

výši násobku jedné třicetiny jeho měsíční odměny a počtu 

kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Připomínková místa s vypořádáním souhlasí.  

Právní úprava odměňování členů zastupitelstev je 

koncipována jako odměňování za výkon funkce (tak je 

tomu již ve stávající právní úpravě, výkladová praxe je 

v tomto kontextu ustálená). Odměňování nelze vázat na 
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ČR vykonával. 

Navrhujeme:  

Pokud člen zastupitelstva obce vykonával mandát člena 

zastupitelstva jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc 

měsíční odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho 

měsíční odměny a počtu kalendářních dnů, po které jeho 

mandát člena zastupitelstva obce v daném měsíci trval. 

Odůvodnění:  

Původní znění by mohlo způsobovat výkladové problémy. 

Úprava uvede zákonný text do souladu se zamýšleným 

smyslem podle důvodové zprávy. Pojem „vykonával 

funkci“ spíše směřuje ke skutečnému provádění nějaké 

činnosti, což by mohlo vést např. k výkladu, že neuvolněný 

člen zastupitelstva vykonává funkci, jen když je přítomen 

na zasedání zastupitelstva nebo na zasedání jiného 

obecního orgánu.   

výkon mandátu – mandát člena zastupitelstva fyzická 

osoba vykonává po celou dobu od vzniku mandátu až do 

jeho zániku, žádné přerušení výkonu mandátu upraveno 

není. Zatímco mandát člena zastupitelstva je v průběhu 

funkčního období zastupitelstva stále jeden a tentýž, 

funkce může člen zastupitelstva v průběhu funkčního 

období zastupitelstva zastávat různé (starosta, člen rady, 

předseda výboru atd.).   

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

+ Konfederace 

zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů 

ČR 

K § 74 odst. 1 

V návrhu je uvedeno: 

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je 

oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství 51), může zastupitelstvo obce 

s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit 

měsíční odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši měsíční 

odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto 

zákona a prováděcího právního předpisu. 

Navrhujeme: 

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je 

oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství 51), může zastupitelstvo obce 

Akceptováno.  

Text návrhu zákona byl upraven podle připomínky.  
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s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit 

měsíční odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši měsíční 

odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto 

zákona a prováděcího právního předpisu.  

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je 

pověřen řízením obecní policie X), může zastupitelstvo 

obce s přihlédnutím k časové náročnosti této činnosti zvýšit 

měsíční odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši měsíční 

odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto 

zákona a prováděcího právního předpisu. 

Odůvodnění:  

Funkce zastupitele pověřeného řízením obecní policie (viz 

§ 3 odst. 1 zákona o obecní policii) je věcně i časově 

náročná, jde výrazně nad rámec běžné činnosti zastupitele 

a není podřaditelná pod funkce uvedené v tabulce 

navrženého prováděcího nařízení vlády. Proto by si 

zasloužila možnost navýšení odměny za výkon funkce 

obdobně jako funkce oddávajícího. 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

+ Konfederace 

zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů 

ČR 

K návrhu § 74 odst. 3 

V návrhu je uvedeno: 

V případě souběhu výkonu více funkcí může být 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta 

měsíční odměna až do výše souhrnu měsíčních odměn za 

dvě různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze 

měsíční odměny za výkon funkce člena rady obce, 

předsedy výboru zastupitelstva obce, předsedy komise rady 

obce, předsedy zvláštního orgánu obce, člena výboru 

zastupitelstva obce, člena komise rady obce nebo člena 

zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo obce 

nerozhodne o poskytnutí měsíční odměny podle věty první, 

náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Připomínková místa s vypořádáním souhlasí.  

Poslední věta navrhovaného § 74 odst. 3 zákona 

o obcích nic nemění na tom, že neuvolněný člen 

zastupitelstva nemá nárok na poskytnutí měsíční odměny 

ze zákona (s výjimkou neuvolněného starosty), ale že mu 

měsíční odměna náleží až ode dne, kdy o tom rozhodlo 

zastupitelstvo obce.   

Pokud je však neuvolněný člen zastupitelstva zvolen do 

více funkcí, zastupitelstvo obce rozhodne o tom, že za 

výkon těchto funkcí neuvolněným členům zastupitelstva 

obce náleží měsíční odměna, ale nerozhodne v případě 
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odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší měsíční 

odměna schválená zastupitelstvem obce.  

Navrhujeme: 

V případě souběhu výkonu více funkcí může být 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta 

měsíční odměna až do výše souhrnu měsíčních odměn za 

dvě různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze 

měsíční odměny za výkon funkce člena rady obce, 

předsedy výboru zastupitelstva obce, předsedy komise rady 

obce, předsedy zvláštního orgánu obce, člena výboru 

zastupitelstva obce, člena komise rady obce nebo člena 

zvláštního orgánu obce.  

Odůvodnění:  

Poslední věta uvedeného odstavce je v rozporu 

s nenárokovostí odměny u neuvolněných členů 

zastupitelstva – viz § 72 odst. 2. 

daného člena zastupitelstva o poskytnutí souhrnu 

měsíčních odměn, zákon stanoví pravidlo, že v takovém 

případě neuvolněnému členovi zastupitelstva náleží 

měsíční odměna za tu funkci, za kterou mu náleží 

nejvyšší měsíční odměna schválená zastupitelstvem 

obce.  

 

Sdružení místních 

samospráv ČR 

Obecná připomínka k předkládané problematice 

v kontextu zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení): 

Sdružení žádá učinit takové legislativní kroky, které by 

zásadním způsobem rozšířily možnosti odměňovat 

uvolněné a neuvolněné zastupitele obce, a které by 

stanovily nepodkročitelné standardy pro odměňování 

u jednotlivých velikostních kategorií obcí. Za základ 

stanovení výše odměny by měl být určen rozpočet obce. 

Výše odměny by měla reflektovat odměňování na jiných 

manažerských pozicích (obdobného rozsahu 

a zodpovědnosti) v nepodnikatelské sféře. Je nutno 

upozornit na skutečnost, že již nyní se dostáváme do 

situace, kdy řada manažerů a vedoucích pracovníků 

příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, mají 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Předkládaný návrh právní úpravy odměňování členů 

zastupitelstev vychází z vládou schváleného materiálu 

„Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce 

odměňování členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků“. Na přípravě samotného návrhu 

právní úpravy se významně podílela pracovní skupina 

složená mimo jiné ze zástupců územních samosprávných 

celků včetně zástupců Sdružení místních samospráv ČR. 

Koncepce, na které je návrh právní úpravy odměňování 

členů zastupitelstev založen, nebyla v průběhu jednání 

pracovní skupiny ze strany Sdružení místních samospráv 

ČR zpochybňována. Všechny v průběhu přípravy návrhu 

zvažované varianty právní úpravy jsou popsány a 
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zákonný nárok na plat rámcově vyšší než je odměna 

starosty či jiného uvolněného člena zastupitelstva obce, 

který zřizovatele (obec) v této věci zastupuje.  

Sdružení je připraveno k další konstruktivní spolupráci při 

narovnání této zjevné diskrepance. 

vyhodnoceny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace. Pokud jde o připomínku směřující k odvození 

výše odměny od rozpočtu obce, pracovní skupina 

konstatovala, že výkon funkce v obci s nedostatkem 

finančních prostředků není jednodušší než v obci 

s dostatkem finančních prostředků. 

Stanovení konkrétní výše měsíčních odměn bude 

nicméně věcí prováděcího nařízení vlády, nikoliv právní 

úpravy na úrovni zákona (konkrétní částky uvedené 

v tezích nařízení vlády jsou v tuto chvíli spíše 

informativní, diskuze o přesných částkách bude vedena 

zejména až v průběhu přípravy samotného nařízení 

vlády). 

Sdružení místních samospráv ČR v uplatněné 

připomínce nenavrhuje konkrétní změny, jejichž 

případné zapracování do návrhu by bylo možné zvážit. 

Připomínku v její obecnosti tedy akceptovat nelze.  

Sdružení místních 

samospráv ČR 

K § 76 zákona č. 128/2000 Sb.   

Návrh veřejného projednávání odměny uvolněným členům 

zastupitelstva obce nepovažujeme za vhodný.  

Tato pravomoc by měla spadat do kompetence rady obce, 

tam kde je zřízena. V ostatních případech by náležela 

zastupitelstvu obce.  

V případě zavedení institutu explicitně veřejného 

projednání hrozí situace, které instrument odměn dle par. 

76 navrhovaného předpisu zcela znehybní a znefunkční.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Koncepčně rozhodování ve všech věcech, které se týkají 

odměňování členů zastupitelstva nebo které mají 

charakter rozhodování o jiných finančních plněních pro 

členy zastupitelstva v souvislosti s výkonem jejich 

funkce, náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, a 

to i v zájmu transparentnosti rozhodování a kontroly ze 

strany občanů. 

Sdružení místních 

samospráv ČR 

K § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.   Neakceptováno. Vysvětleno.  

Ustanovení § 77 odst. 1 a 2 nejsou totožná. Odstavec 1 
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Odstavce jsou totožné, patrně došlo k omylu. upravuje odchodné v případě zániku mandátu člena 

zastupitelstva obce, odstavec 2 upravuje odchodné 

v případě odvolání nebo vzdání se funkce v průběhu 

funkčního období.  

 

Sdružení místních 

samospráv ČR 

K § 77 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 

K odchodnému: SMS ČR trvá na zachování modelu 

maximálně pětinásobku podle započtených let, a to podle 

fixního klíče – (tedy za dva roky jednonásobek mzdy, za 

deset let pětinásobek mzdy). U výše odchodného 

považujeme za vhodné alikvotně zohlednit obce prvního 

typu, které mají matriku a stavební úřad.  

Částečně akceptováno.  

Připomínka změněna na doporučující.  

Jedním z hlavních cílů navrhované právní úpravy je 

sjednocení právní úpravy odměňování v zákoně o 

obcích, v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě 

Praze, a to na nediskriminačním principu. Předkladatel 

tedy považuje za nezbytné zachovat shodnou právní 

úpravu pro obce, kraje i hlavní město Prahu.  

Jako kompromisní řešení byl tedy pro stanovení výše 

odchodného (a to bez rozdílu u nároku na odchodné 

v souvislosti s volbami a u nároku, který vznikne 

v průběhu funkčního období) zvolen princip 1 + 3, tzn. 

že pro všechny územní samosprávné celky bude výše 

odchodného stanovena jako součet výše měsíční 

odměny, která členovi zastupitelstva náležela ke dni 

zániku mandátu nebo ke dni odvolání nebo vzdání se 

funkce, a násobku této částky a počtu celých ukončených 

po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří 

ukončených let výkonu funkce.  

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WADVAQ)



 36 

 

 

 

 

Tabulky k zásadní připomínce SMO ČR 

 

velikostní 

kategorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 1,000 0,855 0,748 0,673 0,600 0,513 0,201 0,100 0,075 0,035 
 2 1,123 0,960 0,840 0,756 0,674 0,576 0,226 0,112 0,084 0,039 
 3 1,259 1,076 0,942 0,847 0,755 0,646 0,253 0,126 0,094 0,044 
 4 1,401 1,198 1,048 0,943 0,841 0,719 0,282 0,140 0,105 0,049 
 5 1,543 1,319 1,154 1,038 0,926 0,792 0,310 0,154 0,116 0,054 
 6 1,684 1,440 1,260 1,133 1,010 0,864 0,338 0,168 0,126 0,059 
 7 1,826 1,561 1,366 1,229 1,096 0,937 0,367 0,183 0,137 0,064 
 8 1,993 1,704 1,491 1,341 1,196 1,022 0,401 0,199 0,149 0,070 
 9 2,165 1,851 1,619 1,457 1,299 1,111 0,435 0,217 0,162 0,076 
 10 2,350 2,009 1,758 1,582 1,410 1,206 0,472 0,235 0,176 0,082 
 11 2,566 2,194 1,919 1,727 1,540 1,316 0,516 0,257 0,192 0,090 
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Přepočtený návrh k tezím nařízení vlády 

 Vzor - návrh Svazu měst a obcí ČR 

Základna 
37 

123,38 25 254,00 Kč 
         

Od Do 
starosta,  
primátor 

 Místostarosta 

náměstek 

primátora  Člen rady 

 Předseda 

výboru, 

komise, zvl. 

Orgánu, ostatní 

uvolnění 

Neuvolněný 

starosta, 

primátor 

 Neuvolněný 

místostarosta, 

náměstek 

primátora 
 Neuvolněný 

člen rady 

 Neuvolněný 

předseda 

výboru, 

komise, zvl. 

orgánu 

 Neuvolněný 

člen výboru, 

komise, zvl. 

Orgánu  
 Člen 

zastupitelstva 

1 300 37 123,38 Kč 31 740,49 Kč 27 768,29 Kč 24 984,03 Kč 22 274,03 Kč 19 044,29 Kč 7 461,80 Kč 3 712,34 Kč 2 784,25 Kč 1 299,32 Kč 

301 600 41 689,56 Kč 35 638,44 Kč 31 183,64 Kč 28 065,28 Kč 25 021,16 Kč 21 383,07 Kč 8 389,88 Kč 4 157,82 Kč 3 118,36 Kč 1 447,81 Kč 

601 1 000 46 738,34 Kč 39 944,76 Kč 34 970,22 Kč 31 443,50 Kč 28 028,15 Kč 23 981,70 Kč 9 392,22 Kč 4 677,55 Kč 3 489,60 Kč 1 633,43 Kč 

1 001 3 000 52 009,86 Kč 44 473,81 Kč 38 905,30 Kč 35 007,35 Kč 31 220,76 Kč 26 691,71 Kč 10 468,79 Kč 5 197,27 Kč 3 897,95 Kč 1 819,05 Kč 

3 001 5 000 57 281,38 Kč 48 965,74 Kč 42 840,38 Kč 38 534,07 Kč 34 376,25 Kč 29 401,72 Kč 11 508,25 Kč 5 717,00 Kč 4 306,31 Kč 2 004,66 Kč 

5 001 10 000 62 515,77 Kč 53 457,67 Kč 46 775,46 Kč 42 060,79 Kč 37 494,61 Kč 32 074,60 Kč 12 547,70 Kč 6 236,73 Kč 4 677,55 Kč 2 190,28 Kč 

10 001 20 000 67 787,29 Kč 57 949,60 Kč 50 710,54 Kč 45 624,63 Kč 40 687,22 Kč 34 784,61 Kč 13 624,28 Kč 6 793,58 Kč 5 085,90 Kč 2 375,90 Kč 

20001 50 000 73 986,90 Kč 63 258,24 Kč 55 350,96 Kč 49 782,45 Kč 44 399,56 Kč 37 940,09 Kč 14 886,48 Kč 7 387,55 Kč 5 531,38 Kč 2 598,64 Kč 

50001 100 000 80 372,12 Kč 68 715,38 Kč 60 102,75 Kč 54 088,76 Kč 48 223,27 Kč 41 244,08 Kč 16 148,67 Kč 8 055,77 Kč 6 013,99 Kč 2 821,38 Kč 

100001 200 000 87 239,94 Kč 74 580,87 Kč 65 262,90 Kč 58 729,19 Kč 52 343,97 Kč 44 770,80 Kč 17 522,24 Kč 8 723,99 Kč 6 533,71 Kč 3 044,12 Kč 

200001  a více 95 258,59 Kč 81 448,70 Kč 71 239,77 Kč 64 112,08 Kč 57 170,01 Kč 48 854,37 Kč 19 155,66 Kč 9 540,71 Kč 7 127,69 Kč 3 341,10 Kč 

 

 

Výsledná částka je stanovena na základě 1,47 násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené 

podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok 2013 a koeficientu v tabulce. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8WADVAQ)


