
Příloha 7 

Odměny členů výborů a komisí 

 

Zákonem není upraveno poskytování peněžitých plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy 

zastupitelstva, ale vykonávají funkce členů výborů zastupitelstva nebo členů komisí rady. Forma 

případného peněžitého plnění není stanovena. V obou případech odměňování "nečlenů" 

zastupitelstva  zákon nijak neomezuje ani časovou frekvenci předmětného peněžitého plnění, které lze 

poskytovat např. měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně, případně i v jiných časových intervalech. Z toho 

vyplývá, že změna výše uvedených pravidel je možná.  

 

Z hlediska nákladovosti je však potřeba zmínit, že v případě stanovení intervalu vyplácení na 1 x ročně 

dojde ke zvýšení zákonných odvodů následovně: 

 

Náklady na předsedy a členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva 

Nyní: 

Hrubá mzda (odměna) ZP   SP  Celkem/měsíc  Celkem/rok 

116 030   10 442   5 858  132 330   1 587 960 

 

 

Po změně: 

Hrubá mzda  ZP   SP     Celkem/rok 

1 392 360  125 310   348 090     1 865 760 

    

Rozdíl: + 277 800,-Kč 
 
 
Při  změně vyplácení peněžitých plnění výše uvedeným osobám by došlo ke zvýšení výdajů 
rozpočtu města o 277 800,-Kč. Současně by uvedené osoby za výkon funkcí dostali méně, 
neboť by jejich hrubá mzda byla navíc zatížena zákonným odvodem pojistného na sociální 
pojištění 6,5% z hrubé mzdy a došlo by ke zvýšení superhrubé mzdy a tím i vyšší zálohové 
dani.   
 
Hranice odměny pro účast na nemocenském pojištění je 2 500,-Kč. Nebude-li členovi orgánu 
stanovena měsíční odměna ve výši aspoň 2 500,-Kč, je takový zaměstnanec účasten nemocenského 
pojištění pouze v tom kalendářním měsíci, do něhož mu byla zúčtována odměna ve výši aspoň 2 500,-
Kč. Z takové odměny musí být odvedeno pojistné. 
 
Variantou může být čtvrtletní vyplácení odměn ale jen členům výborů a komisí, pro předsedy by 
změna frekvence vyplácení znamenala další výdaje. To samé bude platit i pro souběh funkcí, kdy 
odměna za čtvrtletí dosáhne výše aspoň 2 500,-Kč.   
 
Pro členy zastupitelstva vždy platí zásady pro odměňování členů zastupitelstva obce v souladu 
se zákonem o obcích a dle nařízení vlády, pro všechny bez rozdílu. 
 
Vzhledem k výše popsaným skutečnostem je ekonomicky nejvýhodnější zůstat u stávajícího 
modelu odměňování, tedy měsíční frekvenci. Případně je možné použít krácení odměn 
v případě neúčasti nečlenů zastupitelstva na schůzi výboru či komise (příklad viz příloha). Toto 
krácení ale není možné použít u členů zastupitelstva, kdy měsíční odměnu je třeba chápat jako 
paušální odměnu za výkon veřejné funkce. Sankční prvky (krácení z důvodu neúčasti na 
jednání orgánů obce) nelze s poskytováním odměny nijak spojovat, neboť zákon o obcích ve 
vztahu k odměňování členů zastupitelstva žádné sankce neukládá, a v zásadě ani neumožňuje.  
 
Krácením odměny pouze nečlenům zastupitelstva by došlo k jisté „disproporci, kdy jedni musí 
a druzí ne.“ 
 
Návrh: zůstat u stávajícího modelu měsíčního vyplácení odměn bez krácení. 
 


