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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 26   dne 13.12.2017 STA261701Z 

 

 

Stanovení odměn za výkon funkce člena zastupitelstva s účinností od 01.01.2018  

 

 

Právní rámec: 

Zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků. 

Předkladatel:          Ing. Ivan Radosta, starosta města Milevska                ….………………….. 

Zpracovatel:           Bc. Ivana Peterková, personalistka MěÚ Milevsko    ….………………….. 

                               Vendula Černá, mzdová účetní MěÚ Milevsko          ……………………...                                                                                                  

Vztah k rozpočtu:   

Navýšení o 135.480 Kč za rok pro uvolněné členy zastupitelstva. Pro neuvolněné členy 

zastupitelstva v závislosti na znění schváleného usnesení. 

Souhlas pověřeného člena rady:   Ing. Ivana Radosty                                .….……………….... 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. bere na vědomí 

s účinností od 01.01.2018 dle přílohy č. 1 (Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) zvýšení 

částek stávajících měsíčních odměn u uvolněných členů zastupitelstva. 

 

II. stanovuje  

v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích s účinností 

od 01.01.2018 dle přílohy č. 1 (Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) maximální výši 

měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 

 

III. rozhodlo 

Varianta č. 1 

v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích s účinností 

od 01.01.2018 dle přílohy č. 2 (Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva) poskytnout odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva do výše souhrnu 

odměn, a to maximálně za tři různé funkce. 

Varianta č. 2 

v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích s účinností 

od 01.01.2018 poskytnout odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva pouze za funkci, 

za kterou mu náleží nejvyšší schválená odměna, a to bez možnosti souběhu výkonu více 

funkcí. 
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2. Důvodová zpráva  
Od 01.01.2018 nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dále od 01.01.2018 nabývá účinnosti 

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

celků, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Stávající usnesení ZMM č. 11/14 ze dne 

26.11.2014, které určuje podmínky a výši odměňování, nebude tak od 01.01.2018 v souladu s 

platným zákonem, a proto je nutné jej nahradit novým usnesením. Předmětné nařízení vlády 

zvyšuje jak odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva, tak zvyšuje 

maximální částky, které lze poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva. Přičemž v 

případě uvolněných členů zastupitelstva ke změně dochází automaticky ze zákona, a 

neuvolněným členům zastupitelstva pak může být poskytnuta odměna v rozsahu od nuly do 

maximální výše stanovené tímto nařízením vlády. Podle ustanovení zákona o obcích 

konkrétní výše odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva a možná kumulace dle § 74 odst. 

3 zákona č. 99/2017 Sb. podléhá schválení zastupitelstvem města. Odměny za výkon funkce 

zastupitelstev se od 01.01.2018 řídí právě nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelstev územně samosprávných celků, které se vztahuje na uvolněné i 

neuvolněné členy zastupitelstev. 

 

Upřesnění k variantě č. 1 

Podle § 74 odst. 3 zákona č. 99/2017 Sb. do výše souhrnu odměn maximálně za tři různé 

funkce lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena 

výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena 

zvláštního orgánu obce. Možné zákonem stanovené kumulace funkcí jsou uvedeny v příloze 

č. 2 (Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva), tabulkový 

přehled 1. Měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva platné od 01.01.2018 

s možností kumulace funkcí. 

 

Upřesnění k variantě č. 2 

V případě, že zastupitelstvo města usnesením výslovně neprojeví vůli odměňovat souběh více 

funkcí (viz varianta č. 1), ale rozhodne poskytnout odměnu neuvolněnému členovi 

zastupitelstva pouze za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší schválená odměna, lze pro 

upřesnění této varianty uvést konkrétní příklad: Neuvolněnému členovi zastupitelstva města, 

který vykonává funkci předsedy finančního výboru a zároveň funkci člena kontrolního 

výboru, bude poskytována odměna pouze za výkon funkce předsedy finančního výboru, 

a to za předpokladu, že předsedové výborů budou mít schválenou vyšší odměnu než členové 

výboru. 
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Příloha č. 1 – Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

Příloha č. 2 – Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

Příloha č. 3 – Přehled o čerpání mzdových prostředků uvolněnými a neuvolněnými členy 

zastupitelstva  


