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Co se aktuálně připravuje… 

Změna zákonů o obcích, krajích a hl. městě Praze 

• Na základě analýzy a nové koncepce odměňování 

(usnesení vlády č. 757 ze dne 15. září 2014)  

• Spolupráce MF, MPSV, Svaz měst a obcí ČR, Asociace 

krajů, Sdružení místních samospráv, Spolek pro obnovu 

venkova a zástupce HMP 

• Pracovní skupina se schází od r. 2013 

• Materiál zveřejněn na www.mvcr.cz/odk 

   

http://www.mvcr.cz/odk


Základní zjištěné nedostatky 

stávajícího systému 

• Nejednotná právní úprava pro obce, kraje a HMP  

• Časté změny NV č. 37/2003 Sb.  

• Nejasná právní úprava (možnost více odlišných  výkladů)  

• Nevyhovující dělení územní struktury pro výpočet odměn 

• Aplikační problémy 

 



Co se navrhuje ? 

Obecně  

• Sjednocení právní úpravy pro všechny ÚSC,   

precizace jednotlivých ustanovení a institutů.   

• Současně se navrhuje přijmout právní předpis – 

nařízení vlády – stanoví aktuální výši odměn členům 

ZO 

• Výsledkem bude  komplexní sjednocená úprava –  jedna 

tabulka 



Co se navrhuje ? 

• Výše odměny bude zakotvena pro celé volební období 

– Hledisko - počet obyvatel trvale bydlících k rozhodnému dni 

– Ke změně – při zásadní změně počtu obyvatel - + 20% 

• Konkrétní výše odměn pro jednotlivé kategorie funkcí se 

bude odvíjet od  základní hodnoty pomocí koeficientů 

• Při jakékoliv změně tak bude možná diskuse jen o 

základní hodnotě, ostatní se automaticky přepočtou podle 

koeficientů 

• Zákon rozšíří počet velikostních kategorií obcí z 8 na 

11 (kategorie do 1 000 obyvatel rozdělena na 3) 



Zjednodušení 

  

• Výpočet odměn - zejména pro obce 

• Nově stanovení výše odměn jen konkrétní částkou pro 

funkční období zastupitelstva 

• Zastupitelstvo rozhoduje je o odměnách za „své“ 

zastupitelstvo nikoli pro nově vzniklá na základě voleb 

• Možnost zohlednit v odměně za výkon funkce  neúčast 

člena ZO na jednání ZO 

 

 

 

 



Další navrhované změny 

• Navrácení institutu mimořádných odměn 

 

• Odchodné 

– při skončení funkčního období     1 + 2  

– v případě vzdání se/odvolání z funkce   1 + 2   

– zániku mandátu v průběhu funkčního období   1 + 2 

ve všech případech „nárokové“ 

 



Co se dále navrhuje ? 

 

• Minimální výše odměny pro neuvolněného starostu 

• Garance odměny místostarostovi ve výši odměny starosty 

při jeho zastupování více než 4 týdny    

• Nově se nastavují pravidla pro kumulaci odměn za 

jednotlivé funkce pro neuvolněné – nově jen za  2 funkce 

• Možnost navýšit odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva 

za oddávání. 

 

 

 



Co se navrhuje ? 

Pravidla pro institut dovolené: 

• Délka dovolené 5 týdnů – 25 prac. dnů 

• Převod nevyčerpané dovolené jen do následujícího roku  

• Proplácet lze jen poslední rok funkce 

Právo vzdát se odměny : 

Odměna bude muset být vždy vyplacena  a až po odvodech ji 

bude moci člen ZO vrátit 

 

 

 

 



Co se navrhuje ? 

Demonstrativní výčet dalších nároků pro členy 

zastupitelstev (z peněžního fondu nebo rozpočtu)  

Příspěvek: 

- na podporu vzdělávání  - uvolněný i neuvolněný   

- na úhradu nákladů na úpravu zevnějšku -  např. svatby, veřejné 

občanské obřady 

-    na závodní stravování – uvolněný 

-    na penzijní připojištění – uvolněný 

-    na rekreaci- uvolněný 

- na zdravotní, kulturní, sportovní aktivity – uvolněný 

- odměnu při významném životním výročí – uvolněný i neuvolněný 

 

 

 

 



Další postup (aktuální stav) 

• Ukončeno vnitroresortní připomínkové řízení na MV 

• Materiál předán odboru LG k rozeslání do meziresortního 

připomínkové řízení - cca přelom října/listopadu 2015 

• V rámci meziresortu bude materiál zaslán i Řídícímu výboru pro 

optimalizaci veřejné správy ( RVVS) 

• Materiál předán k seznámení i pracovní skupině   

 

• Předložení návrhu změn zákonů o obcích, krajích a hl. městě 

Praze nejpozději do 31. března 2016 (vyplývá z usnesení vlády) 

 



 

Děkuji za pozornost 

 
 

www.mvcr.cz/odk 

odbordk@mvcr.cz 

http://www.mvcr.cz/odk
http://www.mvcr.cz/odk
mailto:odbordk@mvcr.cz
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Zřízené výbory a komise ve statutárních městech v roce 2014  


