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dozoru a kontroly

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

Aktuální legislativa
Aktuální legislativa:
Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC
účinný od 1.1.2018:
 zákon č. 99/2017 Sb. - změna zákonů o obcích, krajích a hl.
městě Praze, zákoníku práce a dalších právních předpisů
v oblasti odměňování členů zastupitelstev
 nařízení vlády č. 318/2017 Sb. - stanovení výše odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků (nahradilo
nařízení vlády č. 37/2003 Sb.)

2

Výpočet odměn
Nové prvky (pozitiva)
 Zjednodušení výpočtu – zrušení „příplatku za počet obyvatel“;
výše odměny pouze v jednom čísle, uvedeném v tabulce
 Nově stanovení výše odměn konkrétní částkou a jen pro „své“
zastupitelstvo (po volbách vždy nově)
 Možnost zohlednit v odměně individuální úkoly a případně
i neúčast na jednání orgánu
 Pro celé funkční období je rozhodný počet obyvatel v roce
voleb,
 pak zohlednění jen zásadní změny počtu obyvatel + - 20%;

v roce 2018 – NOVÉ VOLBY - rozhodný počet obyvatel K 1.1.
2018
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Mimořádné odměny


Navrácení institutu mimořádných odměn
„Za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce“



Při dodržení zákonem stanovených podmínek:
- zveřejnění v programu zastupitelstva obce v „pozvánce“,
- projednána jako samostatný bod na zasedání zastupitelstva obce
- odůvodnění v usnesení



Uvolněný člen ZO



Neuvolněný člen ZO - ročně max. 2násobek nejvyšší možné odměny stanovené

- ročně max. 2násobek odměny

nařízením vlády (v souhrnu se souběhy)
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Odchodné
 Precizace institutu :

„Odchodné“

– při skončení funkčního období či zániku mandátu

1 + až 3

– v případě vzdání se/odvolání z funkce

1 + až 3

Ve všech případech „nárokové“ - při splnění podmínek se jedná

automatický nárok ze zákona , nebude o tom rozhodovat zastupitelstvo
(neplatí se sociální ani zdravotní pojištění)
Kdo má nárok na odchodné

- všichni uvolnění, neuvolněný starosta a
nově také neuvolněný místostarosta

Přechodné ustanovení – odměna při skončení funkčního období dle „staré“
právní úpravy (tzn. ti, co byli k 1. 1. 2018 ve funkci a budou končit po volbách v r.
2018 a budou-li mít ze zákona nárok, mohou dostat až 6-násobek měsíční odměny)
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Další změny
 Garance minimální výše odměny pro neuvolněného starostu –
minimálně 30 % odměny uvolněného starosty v dané obci a to i bez
rozhodnutí ZO ( ZO může rozhodnout o navýšení do 60 %)
 Nově nastavená pravidla pro kumulaci odměn za jednotlivé funkce pro
neuvolněné – nově možnost jen max. za 3 funkce
 Garance „zástupného“ místostarostovi do výše odměny starosty při jeho
zastupování více než 4 týdny
 Možnost navýšit odměnu neuvolněnému
za „oddávání“ a řízení obecní police o 2000,- Kč

členu

zastupitelstva

 Rozhodování
o
záležitostech
spojených
s
odměňováním
a uzavíráním pracovně-právních vztahů se členy zastupitelstev jen do
vyhrazené kompetence zastupitelstva
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Možné nároky v souvislosti s výkonem
funkce (nově taxativně vymezeno)
• Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve vybraných
případech (např. uzavírání manželství)
 Příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce
 Odměnu při významném životním výročí
Jen pro uvolněné členy zastupitelstev:
 Příspěvek na stravování
 Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce
 Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní
spoření nebo životní pojištění,
 Příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit
 Příspěvek na rekreaci
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Dovolená
Právo vzdát se odměny
Nová jasná pravidla pro institut dovolené:
 Délka dovolené zůstává 5 týdnů (ale možno čerpat jen 25 „pracovních“ dnů)
 Převod nevyčerpané dovolené jen do následujícího roku s přednostním
čerpáním
 Preference čerpání a omezena možnost proplácení nevyčerpané dovolené
(jen při ukončení výkonu funkce)

Právo vzdát se odměny:
 Pokud bude stanovena, bude muset být vyplacena (až po odvodech ji bude
moci člen ZO „darovat“)
 Vymezení dalších vztahů se zákoníkem práce (např. splatnost a výplata
odměny, odpovědnost za škodu způsobenou členem zastupitelstva v
souvislosti s výkonem funkce dle ZP aj.)
8

Odměňování – rozeslání
metodiky č. 5.4
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Odměňování – další metodika
Webové stránky:

www.mvcr.cz/odk

 Právní předpisy
 Metodické doporučení 5.4 (el. verze)
 Dotazy a odpovědi – průběžně aktualizovány
Možnost zasílání dotazů:

 E-mailem:

odbordk@mvcr.cz

 Telefon:

974 816 411
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Příprava novely NV č. 318/2017 Sb.
AKTUÁLNĚ

UV ČR č. 627 z 11. září 2017 bylo mj. také uloženo ministru vnitra,
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 %.
 dle předběžných údajů na webu ČSÚ nárůst ukazatele o 7%

 bude snaha předložit vládě ještě v průběhu I. pol. 2018
 předpokládaná účinnost 1.1.2019
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Další diskutované změny
Sociální pojištění neuvolněných starostů a místostarostů
 požadavek některých starostů a místostarostů
 je ustavena pracovní skupina k řešení této problematiky
(zástupci samospráv, MV, MPSV, MF, MZdr.)
 budou diskutovány přínosy a negativa a posuzováno zejména
finanční hledisko
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Připravovaná metodická doporučení
odborem
veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra

Zveřejněné …
Metodické doporučení č. 4.1.

Tvorba OZV - Úprava místních záležitostí
veřejného pořádku
aktualizace ke dni 1. března 2018
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V přípravě…
Metodické doporučení č. 13

Obecní úřad
Formou velmi jednoduchých dotazů a odpovědí základní
informace o fungování obecního řádu.
Předpoklad vydání květen 2018.
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V přípravě…
Metodické doporučení č. 6.2 (aktualizace)

Správa obce v době mezi konáním voleb do
zastupitelstva obce a zvolením nových
obecních orgánů
(včetně pravidel pro svolání ustavujícího
zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce)
Předpoklad vydání červen 2018
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V přípravě…
Metodické doporučení č. 1.1.

Proces tvorby a vydávání obecně závazných
vyhlášek obcí
Předpoklad vydání aktualizace září 2018
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Děkuji za pozornost
Marie Kostruhová
www.mvcr.cz/odk
odbordk@mvcr.cz
974 816 411
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