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Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,  

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 
 

Návrh nařízení vlády byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 21. června 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 16. července 2018. 

 

Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa:  

1. Jihočeský kraj; 2. Královéhradecký kraj; 3. Liberecký kraj; 4. Moravskoslezský kraj; 5. Pardubický kraj; 6. Plzeňský kraj; 7. Ústecký kraj; 8. Zlínský kraj; 9. Svaz 

měst a obcí České republiky; 10. Sdružení místních samospráv České republiky 

 

 

Autor Připomínka Vypořádání 

Zásadní připomínky:   

Jihočeský kraj 

 

 

Zásadní připomínka:  

 

Z předložených variant Jihočeský kraj preferuje variantu č. II, tj. 

zvýšení tabulkových odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků o 7 %. 

 

Odůvodnění: 

Jak je v předkládací zprávě k tomuto návrhu uvedeno, podle 

údajů zveřejněných ČSÚ nárůst hrubé měsíční mzdy 

zaměstnanců v ČR na přepočtené počty zaměstnanců 

v národním hospodářství mezi roky 2016 a 2017 dosáhl 7 %.  

Vzhledem k odpovědnosti, která je s výkonem funkce člena 

zastupitelstva územního samosprávného celku spojena, 

považujeme navýšení odměn členů zastupitelstev ve výši 7 % za 

odpovídající.  

Navýšení odměn je vhodné rovněž s ohledem navyšovaní platů 

v jiných oblastech veřejné správy a navyšující se inflaci. 

 

Akceptováno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Královéhradecký kraj 

 

  

 

Zásadní připomínka:  

 

Královéhradecký kraj požaduje schválit navrženou VARIANTU 

II., která přesně kopíruje meziroční zvýšení hodnoty 

statistického ukazatele o průměrné hrubé měsíční nominální 

mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním 

hospodářství v letech 2016 a 2017 o 7 %.   

Akceptováno.  
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Liberecký kraj 

 

 

Zásadní připomínka:  

 

Podporujeme variantu b) – navýšení o 7%. 

 

Toto navýšení odpovídá předpokládanému nárůstu inflace 

a navyšovaní platů v jiných oblastech veřejné správy, resp. 

tohoto navýšení ani nedosahuje.  

 

Akceptováno.  

 

Moravskoslezský kraj  

 

 

 

Zásadní připomínka:  

 

Moravskoslezský kraj jednoznačně preferuje VARIANTU II, 

tj. plošné zvýšení tabulkových odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků o 7 %. 

 

Odůvodnění: 

Jak je i v samotném předloženém materiálu uvedeno, podle 

údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem nárůst hrubé 

měsíční mzdy zaměstnanců v České republice na přepočtené 

počty zaměstnanců v národním hospodářství mezi roky 2016 a 

2017 dosáhl 7 %. VARIANTA II návrhu navýšení odměn členům 

zastupitelstev (o 7 %) tak oproti VARIANTĚ I (o 5 %) přesně 

kopíruje meziroční zvýšení hodnoty statistického ukazatele 

o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty 

zaměstnanců v národním hospodářství v letech 2016 a 2017. 

Toto odůvodnění je podle názoru Moravskoslezského kraje 

relevantní, zatímco pro přijetí návrhu ve VARIANTĚ I není 

v materiálu uveden žádný „silný“ argument, pouze proklamace 

trendu brzdění nárůstu platů politiků ve veřejných funkcích. 

 

Akceptováno.  

 

Pardubický kraj 

 

 

Zásadní připomínka:  

 

Ze dvou předložených variant se přikláníme k variantě č. II. 

spočívající v navýšení stávající výše odměn o 7 %. 

 

Vzhledem k odpovědnosti, která je s výkonem funkce člena 

zastupitelstva územního samosprávného celku spojena, 

považujeme navýšení odměn členů zastupitelstev v této výši za 

adekvátní. Navýšení odměn je nezbytné rovněž s ohledem na 

Akceptováno.  
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stoupající úroveň průměrné mzdy, rostoucí ekonomiku 

a stoupající úroveň cenové hladiny. 

 

Plzeňský kraj 

 

 

Zásadní připomínka: 

 

Plzeňský kraj podporuje variantu II., tj. navýšení odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků o 7%. 

 

Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem nárůst 

hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v České republice na 

přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství mezi 

roky 2016 a 2017 dosáhl 7 %. Považujeme za spravedlivé, aby 

nárůst odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků korespondoval s nárůstem mezd. 

 

Akceptováno.  

 

Ústecký kraj 

 

 

Zásadní připomínka: 

 

Navrhujeme Variantu II – navýšení odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků o 7%. 

 

Odůvodnění: 

V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace je uvedeno, 

cit.: „Nárůst hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v ČR na 

přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství mezi 

roky 2016 a 2017 dosáhl 7 %.“ Také proto považujeme za 

adekvátní navýšení odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků dle varianty II., tedy o 7%. 

 

Akceptováno.  

 

Zlínský kraj 

 

 

 

 

Zásadní připomínka: 

 

Z předložených variant Zlínský kraj preferuje VARIANTU II, 

tedy plošné zvýšení tabulkových odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků o 7 %. 

 

Odůvodnění: 

 

Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem dosáhl 

Akceptováno.  
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nárůst hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v České republice na 

přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství mezi 

roky 2016 a 2017 7 %. Existují-li spolehlivé statistické 

podklady o růstu mezd zaměstnanců v ČR, shledáváme zcela 

spravedlivé a tedy jako jedinou přijatelnou variantu, aby došlo k 

totožnému procentnímu zvýšení odměn členů zastupitelstev 

územně samosprávných celků. Nárůstu mezd zaměstnanců v ČR 

v národním hospodářství mezi roky 2016 a 2017 o 7 % 

odpovídá VARIANTA II návrhu. Neshledáváme žádný důvod, 

proč by navýšení odměn členům zastupitelstev nemělo 

odpovídat reálně dosaženému nárůstu hrubé měsíční mzdy 

zaměstnanců v České republice. VARIANTU I proto odmítáme.  

 

Svaz měst a obcí České republiky 

 

 

Zásadní připomínka: 

 

Svaz měst a obcí České republiky preferuje variantu II. návrhu, 

která spočívá v plošném zvýšení tabulkové odměny členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků o 7 %.  Cílem je 

přilákat do komunální politiky lidi odborně a profesně zdatné, 

což se musí odrážet i v jejich finančním ohodnocení. V situaci, 

kdy se zvýšily hrubé měsíční mzdy zaměstnanců o 7 % 

meziročně, nenacházíme relevantní důvod, pro navýšení odměn 

pouze o 5 %.  Výše odměn zastupitelů není nijak přemrštěná 

s ohledem na povinnosti, které jsou na ně nakládány. 

 

Akceptováno.  

 

Sdružení místních samospráv České republiky 

 

 

Zásadní připomínka: 

 

Sdružení místních samospráv ČR považuje předkladatelem 

navrhované varianty za nedostatečné. Jedním z hlavních cílů 

v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků by mělo být přibližování předmětných 

odměn k obvyklé výši mezd na manažerských pozicích 

v soukromém sektoru. Navýšení odměn realizované 

předkládanou změnou nařízení vlády tím pádem musí být 

výraznější než statistický nárůst průměrné mzdy zaměstnanců 

v národním hospodářství. SMS ČR z uvedených důvodů 

požaduje navýšení odměn nejméně o 10 %.  

 

Neakceptováno.  

Sdružení místních samospráv České 

republiky změnilo připomínku na 

doporučující.  

 

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 adekvátním způsobem, který bude 

současně pro územní samosprávné celky 

rozpočtově přijatelný, motivovala k výkonu 
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Zásadní připomínka: 

 

Obcím (zcela explicitně pak obcím cca do 250 obyvatel) může 

finanční zátěž, kterou toto navýšení bude znamenat, způsobit 

problémy, neboť už v současné době pociťují výrazný 

nedostatek finančních prostředků. Nedostatečná (či dokonce 

žádná) finanční kompenzace předmětných zvýšených výdajů ze 

strany státu by pro tyto obce byla doslova fatální. 

funkcí v zastupitelstvech územních 

samosprávných celků. S ohledem na 

většinové vyjádření preferencí variant řešení 

ze strany připomínkových míst je vládě 

předložena ke schválení právní úprava 

navyšující částky (resp. maximální částky) 

odměn členů zastupitelstev o 7 %. Toto 

navýšení odměn členům zastupitelstev přesně 

kopíruje meziroční zvýšení hodnoty 

statistického ukazatele o průměrné hrubé 

měsíční nominální mzdě na přepočtené počty 

zaměstnanců v národním hospodářství 

v letech 2016 a 2017 o 7 %. K výraznějšímu 

navýšení odměn členů zastupitelstev není 

relevantní důvod.  

V této souvislosti je na místě zmínit rovněž 

skutečnost, že k proporčnímu a systémovému 

narovnání výše odměn členů zastupitelstev 

došlo přijetím nové právní úpravy 

odměňování s účinností od 1. ledna 2018. 

Navíc je od 1. ledna 2018 možné přiznávat 

za mimořádné nebo zvlášť významné úkoly 

členům zastupitelstev mimořádné odměny. 

Nyní předkládaný návrh nařízení vlády 

plošně navyšující částky odměn reaguje 

v souladu s usnesením vlády č. 627 z 11. září 

2017 čistě na nárůst hrubé měsíční mzdy 

zaměstnanců v České republice na 

přepočtené počty zaměstnanců v národním 

hospodářství za předminulý kalendářní rok. 

 

Neakceptováno.  

Sdružení místních samospráv České 

republiky změnilo připomínku na 

doporučující.  

 

 

Připomínka směřuje nikoliv k návrhu novely 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ale k systému 
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V dlouhodobém výhledu SMS ČR požaduje kompenzaci ve výši 

50 % výdajů určené na odměny členů zastupitelstva územních 

samosprávných celků formou zvláštní kapitoly státního 

rozpočtu. Výkyv výdajů způsobený navýšením odměn 

navrhujeme pokrýt účelovým transferem finančních prostředků 

z vládní rozpočtové rezervy státního rozpočtu.   

 

financování územních samosprávných celků.  

Jako taková jde tedy nad rámec navrhované 

právní úpravy a zcela míjí účel 

předkládaného materiálu i působnost 

předkladatele. Předmětný návrh vyžaduje, 

aby prošel širokou diskusí, na jiné úrovni, 

v gesci Ministerstva financí a byl zastřešen 

politickým rozhodnutím. Vyžadoval by 

zohlednění dopadů na státní rozpočet, patrně 

i změnu zákonů v gesci Ministerstva financí 

a další změny koncepčního charakteru.  

Dopady navrženého zvýšení odměn 

do rozpočtů jednotlivých územních 

samosprávných celků se budou lišit zejména 

v závislosti na počtu uvolněných členů 

zastupitelstva toho kterého územního 

samosprávného celku. Pro skupinu 

neuvolněných členů zastupitelstva nemusí 

mít navržené zvýšení odměn bezprostřední 

zákonný dopad téměř žádný – s výjimkou 

zvýšení nárokové minimální odměny 

u neuvolněného starosty. Pro ilustraci: 

zvýšení minimální odměny neuvolněnému 

starostovi v obci do 300 obyvatel, bude 

představovat nárůst ročních výdajů obce 

o cca 10 000 Kč (při navýšení odměn o 7 %). 

U ostatních neuvolněných členů 

zastupitelstev je dána pouze maximální výše 

odměny a stanovení skutečné odměny je 

vyhrazeno konkrétnímu zastupitelstvu, které 

tak může přímo reagovat na danou situaci. 

Rozhodně tak není povinností všech 

zastupitelstev navyšovat odměny všem svým 

neuvolněným členům.  
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Doporučující připomínky: 
  

Českomoravská konfederace odborových svazů  
Českomoravská konfederace odborových svazů projednala 

návrh nařízení vlády, kterým se měn nařízení vlády č. 318/2017 

Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků na zasedání Legislativní rady 

Českomoravské konfederace odborových svazů. 

 

Českomoravská konfederace odborových svazů podporuje 

variantu II. návrhu. 

 

Akceptováno.  

Karlovarský kraj 

 

 

1) Karlovarský kraj nepreferuje žádnou variantu 

2) Karlovarský kraj obeslal s návrhem obce 

Karlovarského kraje a od nich je preferována varianta 

č. II 

 

Odůvodnění bodu č. 2 

Navýšení odměn zejména pro neuvolněné zastupitele je 

kompenzací za jejich výkon veřejné funkce, zejména v menších 

obcích se občané veřejného života nechtějí zúčastňovat. 

 

Akceptováno.  

 

Olomoucký kraj 
V rámci navrženého variantního řešení čl. I preferuje 

Olomoucký kraj variantu II, tj. plošné zvýšení tabulkové 

odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků 

o 7 %. 

 

Akceptováno.  

 

Kraj Vysočina 
V rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu 

nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků, Vám sdělujeme, že preferujeme variantu II. 

 

Akceptováno.  

 

Ministerstvo financí 

 

Návrh obsahuje dvě varianty řešení, a to od zachování stavu 

platného k 1. lednu 2018 přes navýšení tabulkových odměn 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 5 % resp. 

7%. 

Odměny členů zastupitelstev jsou vypláceny z rozpočtů 

jednotlivých územních samosprávných celků. Z hlediska 

finančních dopadů na jednotlivé rozpočty je podstatné to, že 

Na vědomí.  
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právní úprava řeší nárokově odměnu za výkon funkce jen pro 

uvolněné členy zastupitelstev. 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. rozhoduje výhradně zastupitelstvo 

konkrétního územního samosprávného celku. Pro neuvolněné 

členy zastupitelstev (s výjimkou starosty) právní úprava 

stanovuje jen maximální výši měsíčních odměn. Rozhodnutí 

o tom, zda budou odměny neuvolněným členům poskytovány 

a v jaké výši, je rovněž vyhrazeno zastupitelstvu konkrétního 

územního samosprávného celku. 

Na základě výše uvedeného se přikláníme k navrhované 

Variantě I., tzn. zvýšit tabulkové odměny členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků o 5 %. Tato varianta bude mít 

menší dopady na povinné výdaje obcí a krajů. Stěžejní by však 

mělo být stanovisko zástupců územních samospráv. Žádné 

připomínky k předloženému návrhu nenavrhujeme. 
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