
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

Příloha č. 1: Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských 

částí hlavního města Prahy 

Počet obyvatel 

obce, 

městského 

obvodu nebo 

městské části 

územně 

členěného 

statutárního 

města, městské 

části hl. m. 

Prahy 

Uvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské 
části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy 

za výkon funkce (pevná složka) 

Neuvolnění členové 
zastupitelstva obce, 

městského obvodu nebo 
městské části územně 

členěného statutárního města 
a městské části hl. m. Prahy 

Příplatek podle počtu 
obyvatel obce, městského 

obvodu nebo městské části 
územně členěného 

statutárního města a městské 
části hl. m. Prahy 

poskytovaný k odměnám 
podle sloupce 1 až 5 ve výši a 

příplatek podle počtu 
obyvatel obce, městského 

obvodu nebo městské části 
územně členěného 

statutárního města a městské 
části hl. m. Prahy 

poskytovaný k odměnám 
podle sloupce 6 a 7  

až do výše 

Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské 
části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy 

starosty, 
primátora 

Místostaros-

ty, náměstka 
primátora 

předsedy 
zvláštního 

orgánu nebo 

komise rady 
pověřené 

výkonem státní 
správy 

člena 
rady 

předsedy výboru 
zastupitelstva 
nebo komise 

rady 

místostarosty, 

náměstka 
primátora 

předsedy 
zvláštního 

orgánu nebo 

komise rady 
pověřené 
výkonem 

státní správy 

za výkon funkce 

příplatek podle 
počtu obyvatel 
poskytovaný  
k odměnám 

podle sloupce  
9 až 12 

člena 
rady 

předsedy 
výboru 

zastupitel-
stva nebo 

komise 
rady 

člena výboru 
zastupitelstva, 

komise rady nebo 
zvláštního orgánu 

člena 
zastupi- 
telstva 

 

odměna Kč měsíčně odměna Kč měsíčně až do Kč měsíčně odměna a příplatek Kč měsíčně až do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

do 1000 

27 425 19 874 14 498 12 844 8 694 7 509 5 793 

1 304 Kč na každých 100 
obyvatel 

1 120 880 570 280 180 

nad 1000 do 

3000 
13 038 Kč + 194,90 Kč na 

každých 100 obyvatel nad 1000 
obyvatel 

1 300 1 120 880 360 180 

nad 3000 do 

10000 
16 933 Kč + 72,50 Kč na 

každých 100 obyvatel nad 3000 
obyvatel 

1 650 1 300 1 120 400 260 

nad 10000 do 

20000 
22 006 Kč + 50,10 Kč na 

každých 100 obyvatel nad 
10000 obyvatel 

1 990 1 650 1 300 460 360 

nad 20000 do 

50000 
27 014 Kč + 22,60 Kč na 

každých 100 obyvatel nad 
20000 obyvatel 

2 190 1 990 1 650 510 360 

nad 50000 do 

100000 
33 800 Kč + 8,10 Kč na každých 

100 obyvatel nad 50000 
obyvatel 

3 270 2 530 1 940 840 430 

statutární města 

a města nad 

100000 

37 860 Kč + 6,90 Kč na každých 
100 obyvatel nad 100000 

obyvatel 
4 570 3 270 2 970 1 120 660 

města Brno, 

Ostrava a Plzeň 
42 878 Kč + 6,70 Kč na každých 

100 obyvatel nad 100000 
obyvatel 

5 230 4 570 3 270 1 620 820 

 


