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VI. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků.  

1.2 Definice problému 

Nároky členů zastupitelstev územních samosprávných celků na odměnu za výkon těchto 

veřejných funkcí určuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. Stanovit konkrétní výši odměn za jednotlivé funkce pak zákon svěřuje vládě 

prováděcím právním předpisem. Konkrétní výše odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků tedy není zákonem stanovena a není ani např. navázána na statistický 

ukazatel průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře jako 

v zákoně č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 

parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Změny výše odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků tak závisí zcela na rozhodnutí vlády. Pokud nedojde ke změně nařízení 

vlády, nebude výše odměn členů zastupitelstev obcí reflektovat změnu výše průměrné hrubé 

mzdy v národním hospodářství, z jejíž výše primárně vychází. Odměny uvolněných členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků jsou nařízením vlády stanoveny pevně 

konkrétní částkou a tyto de facto nahrazují jejich plat nebo mzdu. U neuvolněných členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků je stanovena maximální výše odměny a její 

konkrétní výše závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce.  

S ohledem na uvedené bylo usnesením vlády č. 627 z 11. září 2017, kterým bylo schváleno 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků (dále též „nařízení vlády“), vydané na základě ustanovení § 153 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 98 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 120 odst. 1 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o hlavním městě Praze“), současně ministru vnitra uloženo, aby:  

předložil vládě legislativní návrh zvýšení odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků vždy k 1. lednu kalendářního roku následujícího po 1. lednu 2018, 

pokud se statistický ukazatel o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty 

zaměstnanců v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok zvýší nejméně o 2,5 %. 

Usnesení vlády tedy počítá s růstem výše odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků při růstu statistického ukazatele o průměrné hrubé měsíční nominální 

mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.  

Dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem byla v roce 2016 průměrná hrubá 

měsíční mzda zaměstnanců v ČR na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství 

27 575 Kč, v roce 2017 poté činila 29 504 Kč. Nárůst hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v ČR 

na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství mezi roky 2016 a 2017 dosáhl 

7 %.  
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Dle uvedeného je ministru vnitra uloženo ke splnění usnesení vlády předložit legislativní 

návrh zvýšení odměn členů zastupitelstev územích samosprávných celků k 1. lednu 2019. 

Podotýkáme však, že při stanovování výše odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků v nařízení vlády k 1. lednu 2018 bylo vycházeno nikoliv ze 

statistického ukazatele o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty 

zaměstnanců v národním hospodářství, ale z průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské 

sféře za rok 2016, která byla ve srovnání s průměrnou mzdou v národním hospodářství za rok 

2016 podstatně vyšší a činila 28 076 Kč. Statistický ukazatel průměrné mzdy 

v nepodnikatelské sféře však ČSÚ již nezveřejňuje, ostatně neodkazuje na něj ani výše 

zmíněné usnesení vlády.  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Základy právní úpravy v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků (obcí, krajů a hlavního města Prahy) jsou, jak je již zmíněno výše, obsaženy v obecním 

zřízení, v krajském zřízení a v zákoně o hlavním městě Praze. Prováděcím předpisem 

k uvedeným zákonům je nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků. V něm jsou stanoveny pevné výše odměn u uvolněných 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků a maximální výše odměn u neuvolněných 

členů těchto zastupitelstev. V případě uvolněných členů zastupitelstev je na odměnu v částce 

vyplývající z nařízení vlády zákonný nárok a nelze ji měnit, v případě neuvolněných členů 

zastupitelstev se pak jedná pouze o stanovení maximálních limitů, přičemž stanovení 

konkrétní výše odměny v rámci nařízením daných limitů je ponecháno (vyhrazeno) 

k rozhodnutí zastupitelstva daného územního samosprávného celku. 

Je třeba zároveň poznamenat, že stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva (včetně určení 

konkrétních uvolněných funkcí) je věcí výlučné samostatné působnosti jednotlivých 

územních samosprávných celků s možností kdykoliv daný stav změnit. 

Konstrukce odměn 

Při stanovování výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v nařízení 

vlády k 1. lednu 2018 nebylo vycházeno ze statistického ukazatele o průměrné hrubé měsíční 

nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, ale z průměrné 

hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za rok 2016, která činila 28 076 Kč.  

V návaznosti na ustanovení § 73 odst. 3 obecního zřízení, § 48 odst. 3 krajského zřízení  

a § 54 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze bylo pro stanovení výše odměny členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků za jednotlivé funkce užito „nejnižší částky 

odměny“ ve smyslu výchozí kalkulační jednotky (dále jen „výchozí kalkulační jednotka“), 

a to na úrovni odměny za výkon funkce uvolněného starosty v obci nejnižší velikostní 

kategorie, tj. v obci do 300 obyvatel, od níž se odvíjí stanovování (propočet) odměn za výkon 

funkce členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Tato výchozí jednotka byla 

stanovena ve výši 36 499 Kč (odměna uvolněného starosty v obcích do 300 obyvatel), což 

představuje 1,300násobek částky 28 076 Kč, tj. hodnoty ukazatele „průměrná měsíční mzda 

(na přepočtené počty zaměstnanců) v nepodnikatelské sféře“ za rok 2016.  

Odměny za výkon funkce členů zastupitelstev územních samosprávných celků pro jednotlivé 

zákonem stanovené velikostní kategorie územních samosprávných celků se stanoví s užitím 

tzv. „vertikálních a horizontálních koeficientů“ tak, že:  

 odměna uvolněného primátora statutárního města ve velikostní kategorii nad 200 000 

obyvatel (tj. v Brně a v Ostravě) musí činit nejméně 2,5násobek odměny uvolněného 
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starosty v obci do 300 obyvatel a současně nesmí být vyšší než odměna uvolněného 

hejtmana v kraji do 500 000 obyvatel;  

 odměna uvolněného hejtmana v kraji do 500 000 obyvatel se stanoví tak, aby činila 

nejméně 2,5násobek odměny uvolněného starosty v obci do 300 obyvatel;  odměna 

uvolněného hejtmana v kraji nad 1 000 000 obyvatel se stanoví tak, aby nebyla vyšší 

než odměna uvolněného primátora hlavního města Prahy; 

 odměna uvolněného primátora hlavního města Prahy se stanoví tak, aby činila 

nejméně 3násobek odměny uvolněného starosty v obci do 300 obyvatel;  

Dle současné právní úpravy tak jsou odměny za výkon funkce starostů, primátorů  

a hejtmanů pro jednotlivé, zákonem stanovené velikostní kategorie územních samosprávných 

celků stanoveny progresivně, přiměřeně tomu, jak roste rozhodný počet obyvatel 

(s užitím nezměněných „vertikálních koeficientů“ větších než 1).  

Odměny uvolněných primátorů největších měst ČR (Brna a Ostravy) tak činí 2,850násobek  

(285 %) odměny uvolněného starosty v obci do 300 obyvatel, odměny uvolněných hejtmanů 

3,0 až 3,2násobek a odměna uvolněného primátora hlavního města Prahy 3,3násobek (330 %) 

odměny uvolněného starosty v obci do 300 obyvatel. 

Prostřednictvím „horizontálních koeficientů“ menších než 1 je nastaveno snížení odměny 

uvolněných místostarostů (náměstků primátora nebo náměstků hejtmana), odměny 

neuvolněných starostů (primátorů, hejtmanů), odměny neuvolněných místostarostů (náměstků 

primátora nebo náměstků hejtmana), a dále členů rady, předsedů a členů výborů či komisí 

a řadových členů zastupitelstva ve srovnání s nárokovou odměnou uvolněného starosty 

(primátora, hejtmana) u obce (kraje) v dané velikostní kategorii.   

Odměny uvolněných místostarostů (náměstků primátora nebo náměstků hejtmana) tak činí 

0,88násobek (88 %) odměny uvolněného starosty (primátora, hejtmana) u téže obce (kraje), 

maximální odměny neuvolněného starosty (primátora, hejtmana) 0,6násobek (60 %) odměny 

uvolněného starosty (primátora, hejtmana) atd.  

Podotýkáme, že současná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a respektuje 

princip rovnosti žen a mužů.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenou skupinou jsou členové zastupitelstev územních samosprávných celků, tedy členové 

zastupitelstev obcí, krajů a hlavního města Prahy, včetně členů zastupitelstev městských částí 

hlavního města Prahy a městských částí nebo městských obvodů územně členěných 

statutárních měst, uvolnění i neuvolnění k výkonu funkce. Okruh a kvantifikace dotčených 

subjektů je zpřehledněn v následující tabulce:   

                                                                                                                                    Tabulka č. 1 

Přehled o počtu územních samosprávných celků a získaných mandátů 

Typ územního samosprávného celku a počet obyvatel 
Počet 

obcí a krajů 

Počet 

městských 

částí  

Počet mandátů 

z posledních 

voleb 

Obce včetně hlavního města Prahy 6 254 140 62 254 

Kraje 13 x 675 

Zdroj: internetové stránky www.volby.cz (Volby do zastupitelstev obcí - aktuální stav k 3. 5. 2018; Volby do 

zastupitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016).  
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1.5 Popis cílového stavu 

Cílem navržené úpravy je zajistit, aby výše odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků reflektovala vývoj výše hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené 

počty zaměstnanců v národním hospodářství v ČR a motivovala k výkonu funkcí 

v zastupitelstvech územních samosprávných celků.  

Cílem navrženého opatření je tedy navýšit částky odměn poskytovaných za měsíc za výkon 

funkce uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků a navýšit maximální 

možnou výši odměn za měsíc za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních 

samosprávných celků. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Nepřijetí navržené úpravy povede k zachování stávajících výší odměn uvolněných členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků a maximálních výší odměn neuvolněných 

členů zastupitelstev obcí, které byly stanoveny s ohledem na výši průměrné hrubé měsíční 

mzdy v nepodnikatelské sféře v roce 2016. Tímto může dojít k nežádoucímu snížení motivace 

k výkonu funkcí v zastupitelstvech územních samosprávných celků a pocitu neocenění 

náročnosti práce, zejména u uvolněných členů zastupitelstev a to v době před konáním 

komunálních voleb do zastupitelstev obcí a městských obvodů a částí v roce 2018. Vzhledem 

k výše uvedenému znění usnesení vlády č. 627 z 11. září 2017 členové zastupitelstev 

územních samosprávných celků mohou nárůst výše odměn legitimně očekávat. 

Navýšení odměn bude mít dopad především do rozpočtů jednotlivých územních 

samosprávných celků. Je třeba zdůraznit, že plošně se toto opatření dotkne pouze 

uvolněných členů zastupitelstev, kteří mají na odměnu, a to ve výši stanovené nařízením 

vlády č. 318/2017 Sb., nárok stanovený obecním zřízením, krajským zřízením a zákonem 

o hlavním městě Praze. U neuvolněných členů zastupitelstev pak zejména menší obce už ani 

v současnosti neposkytují odměny v maximální možné výši, nedá se tudíž předpokládat, že by 

plošně docházelo ke zvyšování všech odměn v této kategorii.  

Navíc je nutné brát v potaz rozpočtovou odpovědnost jednotlivých zastupitelstev, neboť 

každý územní samosprávný celek sám nejlépe ví, jaké jsou priority a limity jeho rozpočtu.  

Současně je třeba dodat, že zvýšení stávajících částek odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků nejen že nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu, ale zároveň 

tímto mírným zvýšením dojde též k jistému zvýšení příjmů státního rozpočtu tvořených 

odvody (daní, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení) 

z těchto odměn.  

2. Návrh variant řešení 

Varianta 0 

Odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků budou zachovány ve stávající 

výši účinné od 1. ledna 2018.   

Bližší informace k současnému stavu viz bod č. 1.2 a 1.3. 

Varianta I.  

Spočívá v návrhu zvýšit tabulkové odměny členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků o 5 %, tj. představuje zvýšení výchozí kalkulační hodnoty (odměny 
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uvolněného starosty v obci do 300 obyvatel) a následně všech ostatních hodnot odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků o 5 %, se zachováním principu výpočtu výše 

jednotlivých odměn systémem k 1. lednu 2018 stanovených koeficientů. S ohledem na 

zaokrouhlování výsledných částek na celé koruny (dle matematických pravidel) může finální 

zvýšení konkrétní odměny kolem sazby 5 % oscilovat.  

Výchozí kalkulační hodnota (odměna uvolněného starosty v obcích do 300 obyvatel) se 

tak navrhuje ve výši 38 324 Kč (36 499 + 5 %). To představuje 1,299 násobek průměrné 

hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním 

hospodářství v roce 2017.  

Tato varianta v návrhu odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků do určité 

míry analogicky reaguje na aktuální rozhodnutí vlády předložit Poslanecké sněmovně návrh 

zmrazit pro rok 2019 nárůst platové základny pro výpočet platu poslanců, senátorů a 

představitelů státní moci, tj. zbrzdit růst jejich platů. Tato varianta bude mít menší dopady 

na povinné výdaje obcí a krajů.  

Tabulka č. 2 

Příklady výše odměn dle varianty I.: 

 

 Stávající odměna Zvýšená odměna o 5 % Rozdíl (zvýšení)  

Uvolněný starosta obce 

v nejmenší velikostní kategorii 

do 300 obyvatel 
36 499 38 324 1 825 

Neuvolněný starosta obce do 

300 obyvatel – minimální 

odměna  
10 950 11 498 548 

Uvolněný starosta obce do  

10 000 obyvatel (středová 

velikostní kategorie obcí)  
61 501 64 576 3 075 

Uvolněný primátor Brna 104 022 109 223 5 201 

Uvolněný hejtman 

Středočeského kraje 
116 797 122 637 5 840 

Uvolněný primátor Prahy 120 447 126 469 6 022 

 

Varianta II.  

Spočívá v návrhu zvýšit tabulkové odměny členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků o 7 %, tj. představuje zvýšení výchozí kalkulační hodnoty (odměny 

neuvolněného starosty v obci do 300 obyvatel) a následně všech ostatních hodnot odměn 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 7 %, se zachováním principu výpočtu 

výše jednotlivých odměn systémem k 1. lednu 2018 stanovených koeficientů. S ohledem na 

zaokrouhlování výsledných částek na celé koruny (dle matematických pravidel) může finální 

zvýšení konkrétní odměny kolem sazby 7 % oscilovat.  

Výchozí kalkulační hodnota (odměna uvolněného starosty v obcích do 300 obyvatel) se 

tak navrhuje ve výši 39 054 Kč (36 499 + 7 %), což představuje 1,344 násobek průměrné 

hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním 

hospodářství v roce 2017.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB3FHHNES)



6 

 

Varianta II. reaguje na meziroční vývoj hodnoty statistického ukazatele o průměrné hrubé 

měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v letech 

2016 (27 575 Kč) a 2017 (29 504 Kč), která v tomto období vzrostla o 7 %. 

Tabulka č. 3 

Příklady výše odměn dle varianty II.: 

 Stávající odměna Zvýšená odměna o 7 % Rozdíl (zvýšení) 

Uvolněný starosta obce 

v nejmenší velikostní kategorii 

do 300 obyvatel 
36 499 39 054 2 555 

Neuvolněný starosta obce do 

300 obyvatel – minimální 

odměna  
10 950 11 717 767 

Uvolněný starosta obce do 10 

000 obyvatel (středová 

velikostní kategorie obcí)  
61 501 65 806 4 305 

Uvolněný primátor Brna 104 022 111 304 7 282 

Uvolněný hejtman 

Středočeského kraje 
116 797 124 973 8 176 

Uvolněný primátor Prahy 120 447 128 878 8 431 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Přínosy 

Přínosy navrhovaného řešení, byť nekvantifikovatelné, lze očekávat zejména v kvalitě výkonu 

samosprávy jednotlivých územních samosprávných celků a vyšším zájmu z řad veřejnosti 

aktivně se podílet na samosprávě obcí a krajů. Lze očekávat, že zvýšené odměny umožní 

nahradit kvantitu kvalitou v četnosti zřizovaných uvolněných funkcí, výborů zastupitelstva 

a komisí rady apod. Pokud jde o personální obsazení jednotlivých funkcí, zvýšení možné výše 

odměn za výkon funkce neuvolněného starosty a místostarosty umožní nezřizovat uvolněné 

funkce jen proto, aby byli dotyční funkcionáři adekvátně zaplaceni, v neposlední řadě umožní 

také větší diferenciaci poskytovaných odměn aktivním neuvolněným členům. Uvedené 

kvalitativní přínosy lze očekávat zejména v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí, které 

proběhnou právě ještě v průběhu roku 2018. Po volbách se ustaví nová zastupitelstva a další 

orgány jednotlivých obcí, na základě výsledků voleb se projeví personální změny.  Každé 

nově zvolené zastupitelstvo bude nově určovat, které funkce budou uvolněné, a bude 

stanovovat novou výši odměn za výkon jednotlivých neuvolněných funkcí. Po těchto volbách 

lze už očekávat, že se naplno projeví nový systém odměňování členů zastupitelstev obcí,  

a to ve formě racionalizace zřizovaných funkcí.  

3.2 Náklady 

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

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

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

dotčeny.  

Odměny členů zastupitelstev jsou vypláceny z rozpočtů jednotlivých územních 

samosprávných celků. Finanční dopady novelizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb. se proto 
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budou týkat výlučně jen rozpočtů jednotlivých obcí a krajů, a to diferencovaně. Finanční 

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

zastupitelstva příslušného územního samosprávného celku, nejsou primárně determinovány 

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

větším rozsahu konkrétními „politickými“ rozhodnutími zastupitelstva toho kterého územního 

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

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

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

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

příslušného územního samosprávného celku v jeho samostatné působnosti předurčuje, kolik 

uvolněných členů zastupitelstva bude platit a jaké funkce bude platit. Pro neuvolněné členy 

zastupitelstev právní úprava stanovuje jen maximální výši odměn a rozhodnutí o tom, zda 

budou odměny neuvolněným členům poskytovány a v jaké výši, je vyhrazeno zastupitelstvu 

daného územního samosprávného celku.  

Z údajů dostupných předkladateli od Ministerstva financí vyplývá, že souhrnné osobní výdaje 

na odměny, odchodné a související zákonné pojistné členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků byly v roce 2017 následující:  

      Tabulka č. 4 

Souhrnné osobní výdaje územních samosprávných celků v roce 2017 

Typ územního 

samosprávného 

celku 

Odměny 

členům 

zastupitelstev 

celkem 

Odměny 

uvolněných 

členů 

zastupitelstev 

(cca) 

Podíl odměn 

vyplacený 

uvolněným 

členům (cca) 

Odchodné 

Povinné 

pojistné dle 

zvl. zákonů 

Celkem osobní 

výdaje za členy 

zastupitelstva 

v tis. Kč % v tis. Kč 

Obce 4 098 850 2 312 760 56,42 678 944 959 5 044 487 

Kraje 225 798 155 267 68,76 2637 61 086 289 521 

Praha 193 916 139 375 71,87 155 50 518 244 589 

Celkem 4 518 564 2 607 402 57,70 3 470 1 056 563 5 578 597 

Zdroj: Ministerstvo financí 

Pro další kalkulaci dopadů navrhované právní úpravy lze ze shora uvedených stavů vycházet 

jen omezeně, a to s ohledem na to, že se odměňování členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků k 1. lednu 2018 podstatně změnilo, dosavadní nařízení vlády 

o odměnách členům zastupitelstev bylo zcela zrušeno a nahradilo ho nové nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb. K 1. lednu 2018 se v souhrnu odměny členům zastupitelstev hrubým 

odhadem „tabulkově“ zvýšily v průměru o  cca 22 %. Ve skutečnosti bylo faktické zvýšení 

odměn v konkrétních obcích a v konkrétních krajích značně diferencované. Vyšší vypovídací 

schopnost má tabulkové zvýšení nárokových odměn uvolněných členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků – ty se k 1. lednu 2018 v průměru zvýšily o 13,5 %. Z toho 

lze usuzovat, že také u neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 

pro něž odměny za výkon funkce nejsou nárokové, ale stanovují je zastupitelstva jednotlivých 

obcí a krajů, došlo ke zvýšení jejich odměn v průměru stejně jako u uvolněných, tj. o 13,5 %. 
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Pro odhad dopadů navrhované právní úpravy se tak vychází z odhadu výdajů osobních výdajů 

za členy územních samosprávných celků v souhrnu za rok 2018 ve výši: 

         Tabulka č. 5 

Odhad souhrnných osobních výdajů územních samosprávných celků v roce 2018 

Typ územního 

samosprávného 

celku 

Odměny 

členům 

zastupitelstev 

celkem 

Odměny 

uvolněných 

členů 

zastupitelstev 

(cca) 

Podíl odměn 

vyplacený 

uvolněným 

členům (cca) 

Odchodné 

Povinné 

pojistné dle 

zvl. zákonů 

Celkem osobní 

výdaje za členy 

zastupitelstva 

v tis. Kč % v tis. Kč 

Obce 4 652 195 2 624 983 56,42 x 1 072 528 5 724 723 

Kraje 256 281 176 228 68,76 x 69 333 325 614 

Praha 220 095 158 191 71,87 x 57 338 277 433 

Celkem 5 128 571 2 959 402 57,70 x 1 199 199 6 327 770 

 

Na základě shora uvedených údajů, v důsledku přijetí předmětného návrhu na zvýšení odměn 

uvolněným členům zastupitelstev a maximální možné odměny neuvolněným členům 

zastupitelstev k 1. lednu 2019 je tedy nutné připustit možné zvýšení souhrnných ročních 

výdajů územních samosprávných celků na odměny a související zákonné pojistné členů 

jejich zastupitelstev velmi přibližným odhadem při 

VARIANTĚ I: na celkovou částku 6 644 mil Kč, tj. o 316 mil. Kč, z toho u obcí 

o 286 mil. Kč a u krajů a hlavního města Prahy o 30 mil Kč;  

VARIANTĚ II: na celkovou částku 6 771 mil Kč, tj. o 443 mil. Kč, z toho u obcí 

o 401 mil. Kč a u krajů a hlavního města Prahy o 42 mil Kč; 

Tabulka č. 6 

Odhad vývoje souhrnných ročních výdajů územních samosprávných celků na odměny 

a související zákonné odvody pojistného členů zastupitelstev územních samosprávných celků 

v mil. Kč 

 

Kvantifikace dopadů navrženého zvýšení odměn do rozpočtů jednotlivých územních 

samosprávných celků se bude lišit zejména v závislosti na počtu uvolněných členů 

zastupitelstva toho kterého územního samosprávného celku (pokud ho zastupitelstvo 

nepřehodnotí). 

Výdaje v roce 2017 Výdaje 2018 

(odhad) 

Výdaje 2019 při 

navýšení o 5% 

Výdaje 2019 při 

navýšení o 7%  

5 579 6 328 6 644 6 771 
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Pro skupinu neuvolněných členů zastupitelstva není zákonný dopad navrženého zvýšení 

odměn téměř žádný – výjimkou je zvýšení nárokové minimální odměny u neuvolněného 

starosty. Například tento minimální dopad zvýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstev, 

a to prostřednictvím zvýšení minimální odměny neuvolněnému starostovi v obci do 300 

obyvatel, bude představovat nárůst ročních výdajů takové obce o cca 7 200 Kč při variantě I 

a o cca 10 000 Kč při variantě II.  

Tabulka č. 7 

Příklady dopadů navrhované výše odměn uvolněných členů zastupitelstev do ročních 

rozpočtů  - odhad 

Typ územního 

samosprávného celku 

Počet 

uvolněných 

členů 

Roční výdaje na 

odměny 

uvolněných členů 

(v tis. Kč) -  

ODHAD ZA 2018 

Zvýšení ročních 

výdajů na odměny 

(v tis. Kč)   

VARIANTA I.  

Zvýšení ročních 

výdajů na odměny 

(v tis. Kč)   

VARIANTA II. 

návrh na 2018 v Kč 

obec 300 obyvatel 1 438 22 31 

obec 1 000 obyvatel 1 551 28 39 

obec 1 000 obyvatel 2 1 037 52 73 

obec 5 000 obyvatel 2 1 271 64 89 

město 10 000 obyvatel 3 2 037 102 143 

město 50 000 obyvatel 4 3 177 159 222 

územně nečleněné 

statutární město do 

100 000 obyvatel  

5 4 286 214 300 

územně členěné 

statutární město do 

100 000 obyvatel 

5 4 652 233 326 

kraj do 500 000 

obyvatel 
9 9 224  461 646 

kraj nad 1 000 000 

obyvatel 
9 10 249 512 717 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Pořadí variant dle předkladatele: 

1. Varianta II – zvýšení odměn uvolněných členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a maximálních výší odměn neuvolněných členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků o 7 %. Tuto variantu jednoznačně 

preferují územní samosprávné celky oslovené v meziresortním připomínkovém 

řízení.  

2. Varianta I – zvýšení odměn uvolněných členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a maximálních výší odměn neuvolněných členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků o 5 %. 

3. Varianta 0 – zachování současné výše odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a maximálních výší odměn neuvolněných členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků.  

Nejvhodnější řešení shledává předkladatel ve variantě II.   
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Územní samosprávné celky vystupují v právních vztazích (právní vztahy členů jejich 

zastupitelstev nevyjímaje) samostatně s odpovědností z toho vyplývající. Oblast odměňování 

a právních poměrů členů zastupitelstva je typickou záležitostí výlučně v samostatné 

působnosti příslušných orgánů jednotlivých územních samosprávných celků, kde jsou zásahy 

státu přípustné jen k ochraně zákona a jen způsobem, který zákon stanoví.  

V případě schválení navýšení odměn pro členy zastupitelstev územních samosprávných celků 

bude samotná realizace dopadů na těchto subjektech. Ministerstvo vnitra bude územní 

samosprávné celky informovat a připraví metodické materiály, které jim budou distribuovány 

a budou také zpřístupněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra.  

Vzhledem k tomu, že navrženým opatřením nedochází k zavedení nových práv a povinností, 

nýbrž pouze k technickoekonomickým úpravám, nepředpokládají se žádné změny z hlediska 

jeho vynucování. Pro úplnost lze pouze dodat, že stejně jako v současné době, podléhá 

hospodaření územních samosprávných celků každoročnímu přezkoumání. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti dané regulace bude probíhat zejména v rámci každoročního 

přezkoumávání hospodaření jednotlivých územních samosprávných celků v režimu zákona 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, mj. i z hlediska odměňování. 

Každá obec (osobně starosta) má za povinnost požádat o přezkoumání hospodaření obce za 

uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadat přezkoumání auditorovi nebo 

auditorské společnosti. Zprávu o výsledcích přezkoumávání (spolu se závěrečným účtem 

obce) má zastupitelstvo za povinnost projednat, přitom přijmout opatření k nápravě 

nedostatků, do 30. června následujícího kalendářního roku. Obdobnou povinnost má i kraj 

a hlavní město Praha. Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumává 

Ministerstvo financí, přičemž může přezkoumáním hospodaření kraje pověřit Generální 

finanční ředitelství nebo finanční úřad. Hlavní město Praha požádá o přezkoumání 

hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvo financí, anebo zadá přezkoumání 

auditorovi. Městská část hlavního města Prahy požádá o přezkoumání hospodaření Magistrát 

hlavního města Prahy, anebo zadá přezkoumání hospodaření auditorovi.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Navrhovaným řešením nedochází ke změně práv a povinností, nýbrž toliko k navýšení odměn 

členů zastupitelstev územích samosprávných celků, tak jak s ním počítalo usnesení vlády  

č. 627 z 11. září 2017. O návrhu byli informováni předsedové Rady Asociace krajů ČR, 

Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR. 

 

Zdroje dat: 

a)  vybrané souhrnné údaje o vyplacených odměnách členům zastupitelstev obcí a krajů, 

o odchodném a souvisejících zákonných odvodech pojistného za rok 2017 poskytnuté 

z údajové základny Ministerstva financí; 

b) údaje poskytnuté Českým statistickým úřadem o vývoji statistického ukazatele o průměrné 

hrubé nominální měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství 

v letech 2000 až 2017. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra 

tel.: 974 816 411, e-mail: odbordk@mvcr.cz  

9. Shrnutí závěrečné zprávy RIA 

 

1. Základní identifikační údaje  

Název návrhu nařízení vlády:  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků 

Zpracovatel:  

Ministerstvo vnitra 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte:  

1. 1. 2019  

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu nařízení vlády   

Cílem navržené úpravy je zajistit, aby výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků reflektovala vývoj výše hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců 

v národním hospodářství v ČR a motivovala k výkonu funkcí v zastupitelstvech územních 

samosprávných celků. Cílem navrženého opatření je tedy navýšit částky odměn poskytovaných za 

měsíc za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků a navýšit 

maximální možnou výši odměn za měsíc za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev 

územních samosprávných celků.  

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Návrh nemá přímé dopady na státní rozpočet (dotýká se ho jen prostřednictvím daně z příjmu a 

zákonných plateb pojistného, ty však navrženou právní úpravou dotčeny nejsou). Odměny a další 

plnění poskytované členům zastupitelstev v souvislosti s výkonem jimi zastávaných funkcí jsou 

hrazeny výlučně jen z rozpočtů jednotlivých územních samosprávných celků.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Návrh je směřován jen k obcím, krajům, hlavnímu městu Praze a městským částem – jeho 

výlučným obsahem je navýšení odměn za výkon příslušných funkcí pro uvolněné členy 

a maximální možné výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstev územních samosprávných 

celků.  

Návrh se může projevit zvýšením výdajů z rozpočtu obcí na odměny za výkon funkce členů 
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zastupitelstev na straně jedné (zejm. v závislosti na souvisejících politických rozhodnutích 

příslušného zastupitelstva), současně lze očekávat vyšší personální kvalitu v zastupitelstvech 

jednotlivých územních samosprávných celků zvýšením prostoru pro motivaci a ocenění náročnosti 

ve veřejném zájmu vykonávaných funkcí.  

3.5 Sociální dopady: Ne 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

3.10 Korupční rizika: Ne 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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