
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 14. 12. 2022

Informace o změně Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků od 01.01.2023

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Bláhová Radka (místostarostka neuvolněná)

Důvodová zpráva:
Popis problému:
Vláda stanovila nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“), výše odměny za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků. Nařízení stanoví pevnou výši odměn uvolněným členům ZM a maximální možnou výši 
odměn neuvolněným členům ZM za měsíc. Dne 30.11.2022 bylo schváleno Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 
Tímto byla zvýšena maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev o 10 % s účinností od 01.01.2023.

Výše odměny uvolněným členům zastupitelstva 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. Zastupitelstva o výši odměny 
uvolněných členů zastupitelstva nikterak nerozhodují.

Neuvolněnému členovi ZM může město poskytovat za výkon funkce měsíční odměnu. 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.

Dle přílohy k tomuto nařízení vlády lze od 01.01.2023 neuvolněnému členovi ZM za výkon funkce poskytnout odměnu za 
měsíc až do výše:
• místostarosta/místostarostka 42 998 Kč
• člen rady 9 556 Kč
• předseda výboru/komise 4 777 Kč
• člen výboru/komise 3 981 Kč
• člen ZM bez dalších funkcí 2 388 Kč
V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi ZM poskytnuta odměna až do výše souhrnu 
odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za funkce člena RM, předsedy nebo člena 
výboru ZM, předsedy nebo člena komise RM anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu města. Pokud ZM nerozhodne 
o poskytnutí souhrnné odměny, náleží mu odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená ZM.

Nařízením je stanovena pouze maximální výše odměny, je pouze na rozhodnutí zastupitelstva města, zda se rozhodne 
schválenou výši odměn upravit, či nikoli. Pokud zastupitelstvo města nepřijme jiné usnesení, kterým by změnilo výši 
odměn uvolněných zastupitelů, zůstává v platnosti usnesení ze dne 02.11.2022 č. 134.

Stanovisko k návrhu:
Návrh nebyl projednáván v žádné komisi ani výboru.

Vztah k rozpočtu:
Rozpočet města na rok 2023 s výplatou odměn počítá.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí



informaci o změně Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů

II. konstatuje
že výše odměn neuvolněných členů Zastupitelstva Města Lysá nad Labem nebude ke dni 1.1.2023 měněna.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 134
Zastupitelstvo města

I. schvaluje
a) svým neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
- místostarosta 39 089 Kč
- člen rady 8 687 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 171 Kč
- člen zastupitelstva, který je zároveň členem jednoho výboru či komise 3 619 Kč
- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou jednoho výboru či komise 4 343 Kč
- člen zastupitelstva, který je zároveň členem dvou výborů či komisí anebo členem jednoho výboru a současně jedné 
komise 5 067 Kč
- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise a zároveň členem jiného výboru či komise 5 791 Kč
- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise a zároveň předsedou jiného výboru či komise 6 515 
Kč
b) termín zahájení výplaty odměn od 2. 11. 2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 
zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce,

II. schvaluje
a) uvolněným členům zastupitelstva města poskytování příspěvku na stravování, příspěvku na penzijní připojištění se 
státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, dále příspěvku na podporu zdravotních, 
kulturních a sportovních aktivit a příspěvku na rekreaci v rozsahu a ve výši stanovené ve směrnici Města nad Labem 
upravující pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem,
b) termín pro poskytování příspěvků od 2. 11. 2022,
c) uvolněným členům zastupitelstva města a neuvolněné místostarostce poskytnutí cestovních náhrad v rozsahu a ve 
výši stanovené právními předpisy a ve směrnici Města Lysá nad Labem upravující provoz služebních a vlastních 
motorových vozidel a cestovních náhrad.


