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vedoucí oddělení metodiky a kontroly 
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Odměna  za výkon funkce neuvolněného místostarosty - stanovisko k aplikaci 
§ 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích   
 
 Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo Vaši 
žádost o stanovisko k problematice odměňování neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve funkci místostarosty obce (města), a to v návaznosti na při přezkoumávání 
hospodaření obcí zjištěný konkrétní případ, kdy byla místostarostovi města 
vyplácena souhrnná odměna za souběžný výkon dvou funkcí, a to jednak za výkon 
funkce místostarosty (zastupitelstvo ji schválilo ve výši 15 000 Kč), a dále za výkon 
funkce člena rady města (schválena ve výši 1 650 Kč) – na základě usnesení 
zastupitelstva města, že „odměny za jednotlivé funkce se sčítají“, tj. s užitím úpravy 
v § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“.  K předmětné problematice zastává 
zdejší odbor následující nezávazný právní názor.   

 Považujeme za vhodné uvést v úvodu základní principy související právní 
úpravy, které je nutné dále akceptovat. Neuvolněným členům zastupitelstva obce 
může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna; její maximální výši stanoví 
prováděcí právní předpis, přičemž stanovit výši odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva obce je vyhrazeno zastupitelstvu obce (§ 72 a § 84 odst. 2 písm. n/  
zákona o obcích). Měsíční odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce je 
peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané funkce a podle 
počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis 
(viz § 73 odst. 1 věta první zákona o obcích a dále nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
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o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v znění pozdějších předpisů, 
dále jen „nařízení vlády“), nikoliv peněžitým plněním podle jednotlivých 
vykonávaných „činností.“ Proto je dle našeho názoru nutné chápat měsíční odměnu 
členovi zastupitelstva obce jako paušální odměnu za komplexní výkon funkce 
příslušného druhu (tj. za plnění všech povinností, které se k dané funkci vážou, resp. 
za výkon všech činností, které z titulu této funkce vykonává). 

Součástí výkonu funkce místostarosty je mnoho dílčích činností. Ze zákona lze 
příkladmo uvést: „starostu zastupuje místostarosta“; „starosta spolu s místostarostou 
podepisuje právní předpisy obce“; „zastupitelstvo může zvolit více místostarostů 
a svěřit jim některé úkoly“; „radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) 
a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce“ (přičemž „je-li starosta 
nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být 
i členem rady obce“); zápis ze schůze rady obce podepisuje starosta spolu 
s místostarostou nebo jiným radním (viz § 104, § 99 odst. 3 a 4, § 101 odst. 3), 
z titulu místostarosty je také součástí obecního úřadu, ale i oddává snoubence, je-li 
místostarostou obce s matričním úřadem (viz § 11a zákona č. 301/2000 Sb.) atd.  

 Na základě obsahu nařízení vlády (přílohy č. 1 v případě obcí), lze stanovit jen 
maximální výši měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí (starosty, 
místostarosty, člena rady atd.). Možnost poskytnout členovi zastupitelstva vyšší 
odměnu, pokud vykonává více funkcí, pak vyplývá z ustanovení § 77 odst. 3 písm. b) 
zákona o obcích, které umožňuje: „V případě souběhu výkonu několika funkcí lze 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše 
souhrnu odměn za jednotlivé funkce.“ V citovaném ustanovení je potřebné, dle 
našeho názoru, zdůraznit dvojí: 

1) výraz „lze… poskytnout až do výše“ ve spojení s vyhrazenou kompetencí 
zastupitelstva obce dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích „stanovit 
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva“ znamená, že se musí jednat 
o výslovnou vůli zastupitelstva obce poskytovat „souhrnnou odměnu“ právě v jím 
určených případech (což by mělo být pro účely výplaty odměn jednoznačně 
vyjádřeno v jeho usnesení),  

2)  ve vztahu k předmětné otázce zejména to, že tento postup přichází v úvahu jen 
„v případě souběhu výkonu několika funkcí…“.  

 Místostarosta obce je členem rady obce z titulu právě této funkce jako 
místostarosta, za člena rady volen ani zvolen nebyl (obdobně tak starosta), pokud 
byl z funkce místostarosty odvolán, automaticky přestává být i členem rady (viz už 
shora citované ustanovení § 99 odst. 3 a 4 zákona o obcích). Podle § 84 odst. 2 
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písm. m) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno volit z řad členů 
zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní). Z těchto 
a z některých už výše citovaných ustanovení zákon o obcích, dle našeho názoru, 
jednoznačně vyplývá, že povinnosti místostarosty týkající se rady obce vyplývají 
z funkce místostarosty, že jde o povinnosti, které jsou součástí výkonu funkce 
místostarosty. V daném případě tedy nejde o výkon dvou funkcí (1. funkce 
místostarosty a 2. funkce člena rady), nýbrž o výkon funkce jedné 
(místostarosty). Výše maximální odměny za výkon funkce místostarosty, stanovená 
v příloze nařízení vlády č. 37/2003 Sb., přihlíží k náročnosti výkonu funkce 
místostarosty v celém jejím rozsahu včetně toho, že každý místostarosta je mj. 
i členem rady. Stejně tak, pokud stanovuje zastupitelstvo obce výši měsíčních 
odměn za výkon funkce místostarosty, jen v rámci této odměny lze přihlédnout 
k tomu, že je i členem rady. Aplikovat postup dle ustanovení § 77 odst. 3 písm. b) 
zákona o obcích, který přichází v úvahu jen při výkonu několika funkcí, 
způsobem, že by docházelo i ke kumulaci zastupitelstvem obce stanovených 
odměn „za výkon funkce místostarosty“ a „za výkon funkce člena rady obce“, 
dle našeho názoru není možné a odporuje zákonu. (Pro úplnost poznamenáváme, 
že taková právní úprava platila v únoru 2014 a stejně tak v listopadu 2010.) Každé 
jednotlivé obci lze jen doporučit, aby zastupitelstvo obce, pokud stanovuje měsíční 
odměnu za výkon funkce místostarosty, aby ji stanovilo jako komplexní měsíční 
odměnu za výkon příslušné funkce (včetně jeho povinností v radě obce, pokud je 
v obci zřízena), přičemž jím stanovená částka nesmí překročit maximální výši, kterou 
za výkon funkce místostarosty stanovuje platné znění nařízení vlády (v příloze č. 1).  

 Pokud jde o Vámi uvedený konkrétní příklad, pokud by se jednalo o město 
s počtem trvale bydlících obyvatel k 1. 1. 2014 ve výši 3 200 (po zaokrouhlení na 
celé stovky nahoru), mohlo zastupitelstvo města v únoru 2014 stanovit měsíční 
odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty až do výše 24 587 Kč (za 
výkon funkce neuvolněného člena rady až do výše 1 910 Kč). Pokud však stanovilo 
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 15 000 Kč, 
náležela místostarostovi (v souladu se zákonem a zřejmě v souladu s usnesením 
zastupitelstva obce, jeho přesné znění však nemáme k dispozici, jen informace 
uvedené v podání) měsíční odměna za výkon dané funkce právě v této výši. Pokud 
byla ve městě zřízena 5členná rada města (složená dle ustanovení § 99 odst. 3 
zákona o obcích ze starosty, místostarosty a dalších 3, zde neuvolněných členů 
rady), náležela výplata zastupitelstvem obce stanovené měsíční odměny 1 650 Kč za 
výkon funkce jen 3 neuvolněným členům rady, nikoliv místostarostovi, event. 
starostovi.  
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 Ministerstvo vnitra má maximální zájem na tom, aby jednotlivé obce 
postupovaly při odměňování svých členů za výkon funkce v souladu se zákonem 
a aby zastupitelstva jednotlivých obcí stanovila odměny svým neuvolněným členům 
dodatečně nenapadnutelným způsobem (z důvodu nezákonnosti příslušného 
usnesení zastupitelstva). Pokud už v určité obci došlo k určitému pochybení, 
považujeme za žádoucí, aby bylo pochybení zjištěno a odstraněno co nejdříve (též 
v zájmu samotných členů zastupitelstva, neboť event. vracení nezákonných 
přeplatků na odměnách je vždy nepříjemné). Vítáme proto vzájemnou spolupráci 
v předmětné oblasti. Pokud krajský úřad při přezkoumávání hospodaření obce zjistí 
okolnosti nasvědčující možné nezákonnosti konkrétního usnesení zastupitelstva 
obce, lze zaslat podnět zdejšímu odboru Ministerstva vnitra, aby zvážilo možnost 
uplatnit dozorové kompetence dle ustanovení § 124 zákona o obcích.   

 Závěrem poznamenáváme, že shora uvedené stanovisko není právně 
závazné, neboť k závazným výkladům je oprávněn pouze příslušný soud. 

 Děkujeme za spolupráci. 

 

 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

podepsáno elektronicky 
 
 
Na vědomí: 

Ministerstvo financí 
odbor kontroly  
Letenská 15  
118 10 Praha 1 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Ing. Jana Krumlová 
tel. č.: 974 816 646 
e-mail: jana.krumlova@mvcr.cz 
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