Město Žatec
Městský úřad

V Žatci dne 14. 01. 2020

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE
KONANÉHO DNE 23. 01. 2020
Název:

Odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů

Předkládá:

Ing. Helena Šmeráková – tajemnice úřadu
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Bc. Kateřina Černá, DiS – personalistka, asistentka tajemnice
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1. Usnesení
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízení vlády č. 338/2017 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních
celků, výši měsíčních odměn a příplatků za výkon funkce neuvolněných zastupitelů ve
zvolené variantě s účinností od 01.02.2020.
Výše stanovená
v závislosti na počtu
obyvatel

od 10 001 do 20 000
Současná výše
odměny
Maximální výše
odměny - Varianta A
nárůst o 10%
Maximální výše
odměny - Varianta B
nárůst o 7 %
Maximální výše
odměny - Varianta C
nárůst o 5%
Maximální výše
odměny - Varianta D
nárůst o 2,5 %

Neuvolněný člen zastupitelstva

člen rady
města

předseda
výboru ZM,
komise RM,
zvláštního
orgánu

člen výboru
ZM, komise
RM, zvláštního
orgánu

člen
zastupitelstva

8 557 Kč

4 279 Kč

3 566 Kč

2 139 Kč

9 413 Kč

4 707 Kč

3 923 Kč

2 353 Kč

9 156 Kč

4 579 Kč

3 816 Kč

2 289 Kč

8 985 Kč

4 493 Kč

3 744 Kč

2 246 Kč

8 771 Kč

4 386 Kč

3 655 Kč

2 192 Kč

T : 23.01.2020
O: Černá
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2. Zdůvodnění
Rada města Žatce projednala a přijala usnesení 28/20 ze dne 13.01.2020 a doporučuje
Zastupitelstvu města Žatce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích a nařízení vlády č. 338/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků stanovit, výši měsíčních
odměn a příplatků za výkon funkce neuvolněných zastupitelů v předloženém návrhu s
účinností od 01.02.2020 ve zvolené variantě A.
Výše stanovená
v závislosti na počtu
obyvatel

od 10.001 do 20.000

Neuvolněný člen zastupitelstva

člen rady
města

předseda
výboru ZM,
komise RM,
zvláštního
orgánu

člen výboru
ZM, komise
RM, zvláštního
orgánu

člen
zastupitelstva

Maximální výše
9.413 Kč
4.707 Kč
3.923 Kč
2.353 Kč
odměny – Varianta A
nárůst o 10 %
*Ve výše uvedených funkcích je vždy započtena odměna za neuvolněného člena ZM.
Neuvolnění členové zastupitelstva nemají ze zákona právní nárok na poskytování měsíční
odměny za výkon funkce. Od 1.1.2020 dochází k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb,
nařízením vlády č. 338/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 %.
Nařízení vlády č. 338/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků stanoví maximální výši měsíční odměny, kterou je možné neuvolněnému členovi
zastupitelstva v jedné příslušné funkci poskytnout, avšak až poté, co zastupitelstvo schválí
konkrétní výši měsíční odměny (v rozpětí nula až dané maximum dle nařízení) za výkon této
funkce. Zastupitelstvo současně rozhodne, od kdy bude schválená výše měsíční odměny
poskytována.
Jako výchozí údaj ke stanovení odměny je rozhodující počet obyvatel obce, kteří byli hlášeni
v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku v roce voleb, a to po celé funkční
období jednoho zastupitelstva (s výjimkou případu, že by se počet obyvatel dané obce zvýšil
či snížil o 20 %). Dle údajů uvedených Ministerstvem vnitra ČR činil stav obyvatel
k 01.01.2018 - 19.096. Na základě tohoto údaje spadá město Žatec do velikostní kategorie č. 7
tedy v rozmezí od 10.001 do 20.000 obyvatel.
Rada města Žatce na svém jednání dne 19.11.2018 přijala toto usnesení č. 733/18:
Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků stanovit
výši odměn a příplatků za výkon funkce neuvolněných zastupitelů v upraveném návrhu
s účinností od 01.12.2018 a následně od 01.01.2019.
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Schválená výše měsíční odměny za jednotlivé funkce od 01.01.2019.
Neuvolněný člen zastupitelstva
Počet obyvatel
od 10 001 do 20 000

maximální výše
odměny

člen rady
města

předseda výboru
ZM, komise RM,
zvláštního
orgánu

člen výboru
ZM, komise
RM, zvláštního
orgánu

člen
zastupitelstva

8.557,-*

4.279,-*

3.566,-*

2.139,-

*Ve výše uvedených funkcích je vždy započtena odměna za neuvolněného člena ZM.
Dále Rada města v předchozím období doporučila schválit měsíční odměny neuvolněným
členům ZM v maximální stanovené výši, přičemž v případě souběhu výkonu více funkcí
(např. 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) bude náležet neuvolněnému členovi ZM odměna za funkci, za kterou mu náleží
nejvyšší schválená odměna a to bez ohledu na počet jednání v daném měsíci.
Příklad: Neuvolněný člen ZM je předseda výboru a člen komise. V daném měsíci proběhne
jak jednání výboru ZM, tak i jednání komise RM. Neuvolněnému členovi ZM bude poskytnuta
odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší schválená odměna, tedy za funkci předsedy
výboru.
Součástí schváleného materiálu bylo i odsouhlasení krácení odměn v případě nepřítomnosti
funkcionáře na jednání:
•

Neomluvená neúčast na jednání rady, výboru, komise, zvláštního orgánu nebo
zastupitelstva je navržena jako srážka ve výši 100% měsíční odměny.

•

V případě, že předseda komise/výboru/zvláštního orgánu předem omluví, bude mu
poskytnuta odměna ve výši řadového člena.

•

V případě, že komise/výbor/zvláštní orgán nevykáže v kalendářním měsíci činnost,
nebude předsedovi a členům komise/výboru/zvláštního orgánu odměna za tyto funkce
přiznána. Přiznána bude pouze odměna za funkci neuvolněného člena ZM.

•

Pokud zastupitelstvo města nevykáže v kalendářním měsíci řádnou činnost
(neproběhne žádné jednání ZM), i přesto bude neuvolněným členům ZM měsíční
odměna za funkci bez dalšího přiznána.

Výňatek z Metodického doporučení k aktuálním změnám v oblasti odměňování členů
zastupitelstev ÚSC
„Od 1.1.2020 dochází k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb, nařízením vlády č.
338/2019 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Dosavadní
částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 %
Novela nařízení vlády změnila (navýšila) jen maximální možnou výši odměn, jež může
zastupitelstvo schválit pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí. Je
tedy na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí, zda přistoupí k navýšení odměn pro své
neuvolněné členy za výkon jednotlivých funkcí. Připomínáme, že dle zákona se výše odměny
stanoví v celých korunách a změněnou výši je možné schválit nejdříve s účinností ode dne
přijetí příslušného usnesení zastupitelstvem obce (podrobněji § 72 zákona o obcích).“
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Návrh variant maximálních výší odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč s účinností
pro neuvolněné zastupitele Města Žatec od 01.02.2020.
Výše stanovená v závislosti
na počtu obyvatel

Neuvolněný člen zastupitelstva
předseda výboru člen výboru ZM,
ZM, komise RM,
komise RM,
zvláštního
zvláštního orgánu
orgánu *
*

člen
zastupitelstva

od 10 001 do 20 000

člen rady
města *

Současná výše odměny

8 557 Kč

4 279 Kč

3 566 Kč

2 139 Kč

9 413 Kč

4 707 Kč

3 923 Kč

2 353 Kč

9 156 Kč

4 579 Kč

3 816 Kč

2 289 Kč

8 985 Kč

4 493 Kč

3 744 Kč

2 246 Kč

8 771 Kč

4 386 Kč

3 655 Kč

2 192 Kč

Maximální výše odměny Varianta A nárůst o 10%
Maximální výše odměny Varianta B nárůst o 7 %
Maximální výše odměny Varianta C nárůst o 5%
Maximální výše odměny Varianta D nárůst o 2,5 %

*Ve výše uvedených funkcích je vždy započtena odměna za neuvolněného člena ZM.

Rozpočet:
Při předpokládané realizaci výboru či komise minimálně jednou za měsíc budou náklady na
neuvolněné členy zastupitelstva na rok 2020 následující:
Roční rozpočet * při výpočtu

částky fixně zaokrouhleny na celé
koruny, při počtu 12ti měsíců

Maximální výše odměny Varianta A nárůst o 10%
Maximální výše odměny Varianta B nárůst o 7 %
Maximální výše odměny Varianta C nárůst o 5%
Maximální výše odměny Varianta D nárůst o 2,5 %
Při stávající výši

Člen
komise/
výboru (9
osob)

Člen ZM
bez další
funkce
(1 osoba)

Celkem za
rok v Kč

451 824 Kč 225 936 Kč

423 684 Kč

28 236 Kč

1 129 680 Kč

439 488 Kč 219 792 Kč

412 128 Kč

27 468 Kč

1 098 876 Kč

431 280 Kč 215 664 Kč

404 352 Kč

26 952 Kč

1 078 248 Kč

421 008 Kč 210 528 Kč

394 740 Kč

26 304 Kč

1 052 580 Kč

410 736 Kč 205 392 Kč

385 128 Kč

25 668 Kč

1 026 924 Kč

Člen RM
(4 osoby)

Předseda
komise/
výboru
(4osoby)
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Uvolnění členové
zastupitelstva
Souhrnný
přehled
přiznaných
odměn

Neuvolnění členové zastupitelstva

starostka

místostarosta

člen rady
města

předseda
výboru ZM,
komise RM,
zvláštního
orgánu

člen výboru
člen
ZM, komise
zastupitelstva
RM,
neuvedený ve
zvláštního
sloupci 1, 2, 3
orgánu

1

2

1

2

3

4

Výše odměny od
01. 12. 2018

66 647 Kč

58 650 Kč

7 998 Kč

3 999 Kč

3 332 Kč

1 999 Kč

Výše odměny od
01. 01. 2019
Výše odměny
2020 při
maximální
variantě

71 312 Kč

62 755 Kč

8 557 Kč

4 279 Kč

3 566 Kč

2 139 Kč

31 377 Kč

69 031 Kč

9 413 Kč

4 707 Kč

3 923 Kč

2 353 Kč

Výše odměny starostky je upravena podle zákona 263/2019 Sb. kterým se mění zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se mění takto:
V §72 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který
je poslancem, senátorem nebo členem vlády, poskytuje obec odměnu ve výši 0,4násobku
výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce."
V níže uvedené souhrnné tabulce je se sníženou odměnou již počítáno.
Funkce
Starostka
Místostarostové

Náklady za rok
376 524 Kč
1 656 744 Kč

Hamousová
Špička, Laibl

Příjmení

Člen RM

451 824 Kč

Antoni, Frýba, Pintr, Štross

Člen ZM
Předseda komise/výboru

28 236 Kč
225 936 Kč

Člen komise/výboru

423 684 Kč

Jánošík
Kubeš, Karas, Veselá, Kranda
Krčmárik, Hrbáček, Hodina, Grežo,
Veselý, Novotný, Hanzl, Malířová,
Kollmann

Celkové náklady bez starostky
a místostarostů

1 129 680 Kč

Celkem v roce 2020

3 162 948 Kč

Celkem v roce 2019

3 389 664 Kč

Rozdíl oproti roku 2019

-226 716 Kč

3. Příloha
1. Příloha k nařízení vlády č. 338/2017 Sb. - Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev
a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč
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Ročník 2019

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 143

Rozeslána dne 17. prosince 2019

Cena Kč 33,–

O B S A H:
338. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
339. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019
340. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města
konaných dne 14. prosince 2019
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Sbírka zákonů č. 338 / 2019

Částka 143

338
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

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., zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 338/2017 Sb.

Částka 143

Sbírka zákonů č. 338 / 2019
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Sbírka zákonů č. 338 / 2019

Částka 143

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.

Sbírka zákonů č. 339 / 2019

Částka 143
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339
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. prosince 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 14. prosince 2019

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 182/2019 Sb., č. 194/2019 Sb., č. 214/2019 Sb. a č. 235/2019 Sb.
se dne 14. prosince 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:

9

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

3 902

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

2 132

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

53

v tom podle volebních stran:
53

Občanská demokratická strana

1

80

Nezávislý kandidát

7

90

Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem

470

Sdružení STAN, NK

42
3

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.

Sbírka zákonů č. 340 / 2019
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Částka 143

340
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. prosince 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města
konaných dne 14. prosince 2019

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 215/2019 Sb. se dne 14. prosince 2019 konaly v souladu se
zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, opakované volby do zastupitelstva města.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

1
18 010

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

8 644
21

v tom podle volebních stran:
Komunistická strana Čech a Moravy

0

113

47

Volba pro město

0

742

Strakonická Veřejnost

766

JIHOČEŠI 2012

1

768

ANO 2011

0

771

politické hnutí Změna

0

1114

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

0

1189

Národní obroda

0

1227

Trikolóra hnutí občanů

0

1327

Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09

3

17

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.

Částka 143

Sbírka zákonů 2019

Strana 3495

Strana 3496

Sbírka zákonů 2019

Částka 143

19

8 591449 143011
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku
a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,
U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

