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Nová	právní	úprava	odměňování	a	ostatních	souvisejících	nároků	a	peněžitých	plnění	členů	
zastupitelstev	územních	samosprávných	celků	(se	zaměřením	na	problematiku	obcí)	

	

Odpovědi	 a	 vzory	 uvedené	 v	metodických	 doporučeních	Ministerstva	 vnitra	 nejsou	právně	 závazné,	
neboť	závazný	výklad	právních	předpisů	přísluší	v	konkrétních	případech	pouze	soudům.		
	
Podle	právní	stavu	k	1.	1.	2018	

Dotaz	5.4/6	–	Jak	výši	odměny	ovlivní	velikost	obce	a	jak	se	stanoví		
rozhodný	počet	obyvatel	obce?	
	
Zákon	 stanovuje	 tzv.	 velikostní	 kategorie	 ÚSC,	 z	 nichž	 11	 je	 určeno	 obcím,	 3	 krajům	
a	 1	 hlavnímu	městu	 Praze	 (1.	 velikostní	 kategorie	 obcí	 zahrnuje	 obce	 do	 300	 obyvatel,	 2.	
velikostní	kategorie	obce	od	301	do	600	obyvatel	atd.).		

Poznámka:		

Tzv.	dvousložkový	princip	stanovování	odměny	za	výkon	funkce	členům	zastupitelstva	obce,	
tj.	formou	pevné	složky	a	příplatku	podle	počtu	obyvatel	se	složitou	diferenciací	výše	odměn	
za	každých	100	obyvatel,	byl	opuštěn.		

Pro	všechny	obce,	které	patří	do	příslušné	velikostní	kategorie	(např.	v	1.	velikostní	kategorii	
je	nerozhodné,	zda	jde	o	obec	s	99,	199	nebo	299	trvale	bydlícími	obyvateli),	bude	náležet	
za	 výkon	 stejných	 uvolněných	 funkcí	 stejná	 výše	 odměny,	 resp.	 bude	 stanovena	 stejná	
maximální	 výše	 odměny	 za	 výkon	 jednotlivých	 neuvolněných	 funkcí,	 a	 to	 v	 konkrétních	
částkách,	které	jsou	uvedeny	v	příslušném	řádku	přílohy	nařízení	vlády	č.	318/2017	Sb.		

Pro	 zařazení	 obce	 do	 příslušné	 velikostní	 kategorie,	 potažmo	 pak	 pro	 určení	 výše	 odměn	
členům	zastupitelstva	konkrétní	obce	se	bude	vycházet	zásadně	jen	z	počtu	obyvatel	obce,	
kteří	byli	hlášeni	v	obci	k		trvalému	pobytu	k		1.	lednu	kalendářního	roku	v	roce	voleb.	Odměny	
tak	nebude	nutné	každoročně	revidovat.	Výjimkou	bude	jen	případ,	když	se	počet	obyvatel	
obce	změní	o	více	než	20%	(srov.	§	73	odst.	5	zákona	o	obcích).	
	

??	Příklad	(doplňující	dotaz)	č.	3		

Zastupitelstvo	 obce	 A	 bylo	 zvoleno	 ve	 volbách	 do	 zastupitelstev	 obcí,	 které	 proběhly	 dne	
10.		a	11.	října	2014.		

Zastupitelstvo	obce	B	bylo	zvoleno	v	nových	volbách	dne	20.	května	2017.		

1)	Pro	stanovení	odměn	členům	zastupitelstva	těchto	obcí	k	1.	lednu	2018	se	bude	vycházet	
z	údajů	o	počtu	obyvatel	k	jakému	datu?		

V	obci	A	se	bude	vycházet	z	údaje	o	počtu	obyvatel,	kteří	byli	hlášeni	v	obci	k	trvalému	pobytu	
k	1.	lednu	2014.	V	obci	B	se	bude	vycházet	z	údaje	o	počtu	obyvatel,	kteří	byli	hlášeni	v	obci	
k	trvalému	pobytu	k	1.	lednu	2017.		

2)	 Pro	 stanovení	 odměn	 členům	 zastupitelstva	 těchto	 obcí,	 kteří	 budou	 zvoleni	 až	
v	podzimních	volbách	v	roce	2018,	se	bude	vycházet	z	údajů	o	počtu	obyvatel	k	jakému	datu?		

Po	volbách	do	zastupitelstev	obcí,	které	proběhnou	v	roce	2018,	se	bude	vycházet	z	počtu	
obyvatel	k	1.	lednu	2018.		

??	Příklad	(doplňující	dotaz)	č.	4		

Započítávají	se	do	rozhodného	počtu	obyvatel	i	cizinci?		
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Do	 rozhodného	 počtu	 obyvatel	 se	 započítávají	 pouze	 cizinci,	 kteří	 jsou	 v	 obci	 hlášeni	
k	trvalému	pobytu.		

??	Příklad	(doplňující	dotaz)	č.	5		

Z	jakých	zdrojů	lze	vycházet	při	zjišťování	počtu	obyvatel?		

Ustanovení	§		73	odst.	4	zákona	o		obcích	odkazuje	v		poznámce	pod	čarou	na	§	3	odst.	3	písm.	
g)	zákona	o	evidenci	obyvatel	a	§	158	odst.	8	písm.	g)	zákona	o	pobytu	cizinců	na	území	ČR.		

Správa	 základních	 registrů	 poskytuje	 v	 mezích	 příslušného	 zákona	 službu	 umožňující	
hromadný	výdej	údajů	z	registru	obyvatel	a	z		agendového	informačního	systému	evidence	
obyvatel,	 přičemž	 získávání	 příslušných	 údajů	 je	 možné	 prostřednictvím	 elektronického	
formuláře	„Žádost	o	využití	údajů	z	Registru	obyvatel	a	agendového	 informačního	systému	
evidence	 obyvatel“	 dostupného	 na	 	 Portálu	 veřejné	 správy	
(http://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/jjqjqih/	agendy/13721.html).		
	
Pokud	 jde	 o	 zjišťování	 počtu	 cizinců	 s	 trvalým	 pobytem	 na	 území	 obce,	 lze	 vycházet	
z	informačního	systému	cizinců,	jehož	provozovatelem	a	správcem	je	Policie	ČR	−	Ředitelství	
služby	cizinecké	policie	(prostřednictvím	žádostí	adresovaných	na	Policii	ČR	−	Ředitelství	služby	
cizinecké	policie).		

Pokud	 jde	 o	 počet	 cizinců	 s	 trvalým	 pobytem	 na	 území	 obce,	 v	 současné	 době	 probíhá	
testování	funkcionality	zapojení	elektronického	formuláře	„Žádost	o	využití	údajů	z	Registru	
obyvatel	a	agendového	 informačního	systému	evidence	obyvatel“	 i	pro	 informační	systém	
cizinců.	 Spuštění	 nového	 formuláře	 (tj.	 i	 pro	 údaje	 týkající	 se	 cizinců)	 lze	 (s	 velkou	
pravděpodobností)	očekávat	nejpozději	do	1.	ledna	2018.	

Výše	uvedené	údaje	 jsou	 rovněž	dostupné	na	 internetových	 stránkách	Ministerstva	 vnitra,	
v	 sekci	 Informační	 servis	 –	 Statistiky	 (viz	 www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-
obcich.aspx),	na	nichž	jsou	každoročně	zveřejňovány	informativní	počty	občanů	ČR	a	cizinců	
v	jednotlivých	obcích	k	1.	lednu	příslušného	kalendářního	rodu.	

??	Příklad	(doplňující	dotaz)	č.	6		

Lze	vycházet	z	údajů	o	počtu	obyvatel	obcí,	které	zveřejňuje	Český	statistický	úřad?		

Údaje	 o	 počtu	 obyvatel	 v	 jednotlivých	 obcích,	 které	 zveřejňuje	 Český	 statistický	 úřad,	
představují	statistický	demografický	ukazatel	bez	přímé	vazby	na	evidenci	(registr)	obyvatel,	
kdy	tyto	údaje	zahrnují	mj.	také	cizince	s	vízy	nad	90	dnů,	cizince	s	přiznaným	azylem,	občany	
zemí	EU	s	přechodným	pobytem	na	území	ČR	a	občany	třetích	zemí	s	dlouhodobým	pobytem	
(blíže	viz	https://www.czso.cz/csu/	czso/pocet-obyvatel-v-obcich).	Ministerstvo	vnitra	použití	
tohoto	 statistického	 ukazatele	 pro	 účely	 stanovení	 odměny	 za	 výkon	 funkce	 členům	
zastupitelstev	 obcí	 nedoporučuje,	 neboť	 by	 mohlo	 vést	 ke	 stanovení	 odměny	 v	 rozporu	
se	zákonem,	např.	v	důsledku	započtení	vyššího	počtu	cizinců.	
	


