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Informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

 
Nařízením vlády č. XXX/2022 Sb.1 dochází k novelizaci nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 
Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % 
s účinností od 1. ledna 2023.  
 
Pro obce a kraje z hlediska odměňování členů zastupitelstev přijetí této novely 
znamená následující:  
 
A) Uvolnění členové zastupitelstva  
 
Výše odměny je stanovena ze zákona prováděcím nařízením vlády. Výše odměny tedy 
automaticky vyplývá z aktuálního nařízení vlády ve znění účinném od 
1. ledna 2023. Od 1. ledna 2023 se tedy všem uvolněným členům zastupitelstva 
automaticky navýší jejich odměny za výkon funkce. Příslušné (nové) částky jejich 
odměn se zjistí v příloze nařízení vlády účinné od 1. ledna 2023, a to v průsečíku 
„řádku“ pro příslušnou velikostní kategorii obce a „sloupce“ (1 nebo 2, 3, 4) podle 
zastávané uvolněné funkce. 
 
Zastupitelstva o výši odměny uvolněných členů zastupitelstva nikterak 
nerozhodují. 
 
Pro zařazení obce (městské části či městského obvodu územně členěného 
statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, dále jen „městská část“) 
do velikostní kategorie pro účely odměňování členů zastupitelstev je rozhodující počet 
obyvatel obce, včetně cizinců, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu 
v roce voleb. V převážné většině případů tak bude rozhodující počet obyvatel obce 
evidovaných v obci k trvalému pobytu k 1. lednu 2022. Pro případ, že by v některé 
obci ještě k 1. lednu 2023 vykonávali dosavadní pravomoci (podle § 107 nebo § 102a 
zákona o obcích2) členové zastupitelstva z minulého funkčního období, upozorňujeme, 
že těch by se zvýšení odměn od 1. ledna 2023 netýkalo – dle speciální úpravy3 mají 

                                                 
1 Číslo nařízení bude známo až po publikaci ve Sbírce zákonů. Přiložená tabulka odpovídá výši odměn, 
které budou zveřejněny ve Sbírce zákonů. ÚSC již mohou (ještě před publikací ve Sbírce zákonů) 
přijímat na svých zasedáních případné změny výše odměn neuvolněným členům zastupitelstev. Číslo 
nařízení bude zveřejněno na webových stránkách www.mvcr.cz/odk, resp. na 
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. 

2 Viz též § 69a a § 75 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o Praze“). 

3  Viz § 74 odst. 3 až 5 zákona o obcích a § 56 odst. 2 až 4 zákona o Praze. 

http://www.mvcr.cz/odk
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


 

3 
 

nárok na „dosavadní odměnu“, která jim náležela ke dni voleb až do zvolení nových 
orgánů obce. 
 
B) Neuvolnění členové zastupitelstva 
 
Novela nařízení vlády změnila (navýšila) jen maximální možnou výši odměn, jež 
může zastupitelstvo schválit pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon jednotlivých 
funkcí. Neuvolněným členům zastupitelstev se odměny automaticky nezvyšují. 
Je jen na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí, zda přistoupí k navýšení 
odměn pro své neuvolněné členy, zda je navýší všem, jen za výkon některých 
funkcí nebo je nezvýší nikomu. Připomínáme, že ze zákona se výše odměny 
stanoví částkou v celých korunách a změněnou výši je možné schválit nejdříve 
s účinností ode dne přijetí příslušného usnesení zastupitelstvem obce (podrobněji § 72 
zákona o obcích). 
 
Obce mohou změnit výši odměn pro rok 2023 již před nabytím účinnosti novely 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., tzn., že zastupitelstva mohou přijmout příslušné 
usnesení již v průběhu prosince 2022 „s účinností od 1. ledna 2023“. Pokud 
přistoupí ke změně výše odměn až v roce 2023, může být účinnost takového 
usnesení nejdříve ode dne jeho přijetí (např. bude-li zastupitelstvo obce jednat 
o odměnách 15. ledna 2023, prvním dnem, od kterého mohou platit 
navýšené/změněné částky odměn, je 15. leden 2023). Avšak zastupitelstvo může 
stanovit zvýšené částky odměn i s pozdější účinností (např. od 1. února/dubna 2023), 
nemusí je zvyšovat vůbec, může je i snížit. 
 
Poznámka:  
Očekává se, že obce a kraje stanovují odměnu pro své neuvolněné členy 
zastupitelstva konkrétním číslem vyjádřenou částkou v celých korunách, jak to 
předpokládá § 72 odst. 3 zákona o obcích, § 47 odst. 3 zákona o krajích a § 53 odst. 3 
zákona o Praze. Pokud tomu tak není, doporučujeme nově stanovit odměny pro 
neuvolněné členy zastupitelstev od 1. ledna 2023 (resp. nejdříve dnem přijetí 
usnesení, pokud bude zastupitelstvo odměny projednávat po začátku roku) částkou 
vyjádřenou numericky v celých korunách, při respektování maximální výše odměn 
k 1. lednu 2023. Také stanovení výše odměn jakýmkoliv vzorcem (např. ve výši jedné 
poloviny z …) je nepřípustné. 
 
 
C) Neuvolněný starosta obce 
 
Na rozdíl od ostatních neuvolněných členů zastupitelstva obce neuvolněnému 
starostovi obce vzniká ode dne zvolení do funkce automaticky nárok na odměnu 
za měsíc alespoň v zákonem stanovené minimální výši. 
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Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne usnesením jinak (příp. nepřijme v dané 
záležitosti žádné usnesení), bude obec povinna vyplácet neuvolněnému starostovi 
odměnu alespoň ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému 
starostovi (30 % odměny, která by náležela uvolněnému starostovi v dané velikostní 
kategorii obce). Odměnu v této výši nemůže zastupitelstvo obce snížit, může ji však 
svým usnesením navýšit. 
 
Konkrétní částky maximální výše odměn neuvolněných starostů stanovuje nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, ve své příloze ve sloupci č. 5. Pokud by obec 
přijala usnesení, které by stanovilo neuvolněnému starostovi odměnu nižší, než je 
zákonem stanovená minimální výše (stejně tak, kdyby mu odměnu zastupitelstvo obce 
vůbec nestanovilo), i tak mu bude náležet odměna ve výši 0,3násobku výše odměny, 
která by v dané obci náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává 
funkci starosty. Pro úplnost poznamenáváme, že i neuvolněnému starostovi obce je 
třeba stanovit odměnu v celých korunách (tedy např. 15 000 Kč a nikoli 
„0,35násobek výše odměny uvolněného starosty“, nikoliv „odměnu v maximální výši 
dle nařízení vlády“ apod.).  
 
Na základě novelizovaného nařízení vlády se tedy současně zvyšuje i zákonná 
minimální výše odměny pro neuvolněné starosty. Pokud měl neuvolněný starosta 
schválenou odměnu za měsíc na spodní hranici, bude mu od 1. ledna 2023 náležet 
ze zákona a novelizovaného nařízení vlády odměna ve výši 0,3násobku výše 
odměny, která by náležela uvolněnému starostovi v dané velikostní kategorii. Pro 
kategorie obcí do 300 obyvatel od 1. ledna 2023 činí výše minimální odměny 
neuvolněného starosty obce 14 177 Kč.  
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  Příloha k bodu č. 1: Text nařízení vlády 
 připravovaný k publikaci do Sbírky zákonů 
 
 

XXX 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 30. listopadu 2022, 
 
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona 
č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.: 
  
 
 

Čl. I 
 

      Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a nařízení vlády č. 338/2019 Sb., 
zní: 
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 „Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč 
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o 
ve

lik
os

tn
í k

at
eg

or
ie

 
úz

em
ní

ho
 s

am
os

pr
áv

né
ho

 c
el

ku
 

Počet obyvatel s trvalým pobytem 
na území územního samosprávného 
celku, městské části hlavního města 

Prahy nebo městské části nebo 
městského obvodu územně členěného 

statutárního města 

Uvolnění členové zastupitelstva Neuvolnění členové zastupitelstva  

starosta,  místostarosta, člen rady  uvolněný člen starosta, místostarosta, člen rady předseda člen  neuvolněný člen  

primátor, náměstek  (neuvedený zastupitelstva primátor, náměstek  (neuvedený výboru výboru zastupitelstva  

hejtman  primátora, ve sl. 1 a 2) (neuvedený  hejtman primátora, ve sl. 5 a 6) zastupitelstva, zastupitelstva, (neuvedený 

  náměstek   ve sl. 1 až 3)   náměstek   komise rady, komise rady, ve sl. 5 až 9) 

  hejtmana      hejtmana   zvláštního zvláštního   

             orgánu orgánu   

                   

                   

                   

číslo sloupce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

ob
ec

, m
ěs

ts
ká

 č
ás

t n
eb

o 
ob

vo
d 

  

do 300  47 255 41 584 36 859 32 134 28 352 25 518 5 671 2 835 2 363 1 418 

2 od 301 do 600 53 068 46 701 41 393 36 086 31 841 28 656 6 368 3 183 2 653 1 593 

3 od 601 do 1 000 59 495 52 356 46 406 40 457 35 696 32 127 7 139 3570 2 974 1 785 

4 od 1 001 do 3 000  66 206 58 260 51 640 45 020 39 723 35 751 7 945 3 972 3 311 1 986 

5 od 3 001 do 5 000 72 915 64 165 56 873 49 583 43 748 39 375 8 749 4 376 3 645 2 188 

6 od 5 001 do 10 000 79 626 70 070 62 108 54 145 47 775 42 998 9 556 4 777 3 981 2 388 

7 od 10 001 do 20 000  86 287 75 934 67 305 58 675 51 772 46 596 10 354 5 178 4 315 2 588 

8 od 20 001 do 50 000 94 179 82 877 73 460 64 042 56 507 50 857 11 301 5 651 4 709 2 826 

9 

od 50 001 do 100 000 
a územně nečleněná 
statutární města do 100 000 
obyvatel  

102 308 90 032 79 800 69 570 61 384 55 246 12 277 6 138 5 116 3 070 

10 
od 100 001 do 200 000 
a územně členěná statutární 
města do 200 000 obyvatel 

111 051 97 724 86 620 75 514 66 630 59 967 13 325 6 664 5 553 3 331 

11 nad 200 000 134 677 118 516 105 049 91 582 80 806 72 725 16 161 8 081 6 734 4 040 

12 kraj do 500 000 141 766 124 753 113 412 96 401 85 059 76 553 17 012 9 923 8 506 7 088 

13 kraj od 500 001 do 1 000 000 146 491 128 912 117 193 99 615 87 894 79 105 17 579 10 255 8 789 7 324 

14 kraj nad 1 000 000  151 217 133 071 120 974 102 827 90 730 81 657 18 147 10 585 9 073 7 561 

15 hlavní město Praha 155 943 137 229 124 753 106 041 93 565 84 208 18 713 10 915 9 357 7 797 

“. 
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Čl. II 

 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

Předseda vlády: 

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r. 
 
 
 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra: 

Mgr. Bc. Vít Rakušan, v. r. 
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