Seminář Hořice - 30. 5. 2017 - část pro účetní

Změny rozpočtové skladby
Daňové příjmy
1) Daně z příjmů
U položek 1111, 1112, 1113 dochází ke změně názvu položky a mění se definice. Daně
budou nově sledovány podle osoby, která podává daňové přiznání.
1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (je to daň z příjmů ze závislé
činnosti)
1112 – Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (je to daň z příjmů dle
daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob – např. nezahrnuje pouze daň z
podnikatelské činnosti, ale i ze závislé, pokud poplatník podniká pouze na přivýdělek
apod.)
1113 – Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (není podstatné, z jaké činnosti
daň plyne – např. ze závislé, z kapitálového majetku apod.)
2) Daně v oblasti hazardních her
Vzniká nové podseskupení 138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v
oblasti hazardních her. Zavádějí se nové položky 1381 až 1384 a zároveň se ruší
položky 1351, 1352 a 1355. Ke změnám dochází v návaznosti na přijetí zákona o
hazardních hrách. Ostatní odvody z loterií a výherních hracích přístrojů budou pouze
dobíhat.
Zrušeno:
1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
1352 – Odvod za státní dozor
1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů
Nové položky:
1381 – Daň z hazardních her – obsahuje daň dle nového zákona č. 187/2016 Sb., o dani
z hazardních her,
který je účinný ode dne 1. ledna 2017.
1382 – Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů
– dobíhající odvody, dříve pol. 1351
1383 – Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – dobíhající odvody, dříve pol.
1355
1384 – Zrušený odvod za státní dozor – dobíhající odvody, dříve pol. 1352
Jak správně má obec postupovat v roce 2017 s tímto rozpočtem, aby položky neplatné v roce
2017 nahradila správnými? Musí provést v roce 2017 rozpočtovou změnu?
Vyjádření MF ČR:
V tomto případě nejde o změnu rozpočtu, ale změnu čísla položky rozpočtové skladby,
kterou přinesla novela vyhlášky Ministerstva financí. Mění se číslo položky, ale objem na ní
se nemění. Proto se schválený rozpočet opraví, použijí se nové položky; o této změně se
vytvoří záznam s legendou, proč k tomu došlo a zastupitelstvo tuto opravu vezme na vědomí
při nejbližším zasedání. Záznam o takové změně se zveřejní na úřední desce a na internetu.

3) Další změny položek daňových příjmů
Nová položka 1356:
1356 – Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p oplatků za geologické práce – u obcí
obsahuje příjmy z úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých prostorů a
dále příjmy z poplatků za oprávnění provádět ložiskový průzkum. Stávající položka
2343 zůstane pouze pro dobíhající úhrady za rok 2016 a předcházející.

Investiční výdaje
U položek, na které se zařazují investiční výdaje, dochází k doplnění náplně. K
zásadním změnám dochází pouze u věcných břemen a práva stavby.
6111 – Programové vybavení – patří sem i výdaje na databáze
6127 – Kulturní předměty – náplň položky je nově definována, odkazuje se na jiné
právní předpisy. Na položku nepatří stavby a dále kulturní předměty, kterou jsou
nedílnou součástí stavby.
Nové podseskupení položek 621 Vklady do fundací a ústavů – položky se použijí
zejména pro vklady při zakládání následujících organizací:
6211 – Vklady do nadací
6212 – Vklady do nadačních fondů
6213 – Vklady do ústavů
Věcná břemena a právo stavby
Nové podseskupení položek 614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby
6141 – Právo stavby – položka obsahuje výdaje na pořízení práva stavby bez ohledu
na výši ocenění. Účetně se pořízené právo stavby zachycuje (přes účet pořízení 042)
na účet 021 a eviduje se na samostatné majetkové kartě.
6142 – Nadlimitní věcná břemena – položka obsahuje investiční výdaje (nad 40 tis.
Kč) na pořízení práv z věcných břemen (tj. práv k cizí věci), které nejsou součástí
ocenění pořizované stavby. Účetně se pořízené nadlimitní věcné břemeno zachycuje
(přes účet pořízení 042) na účet 029 a eviduje se na samostatné majetkové kartě.
Nové podseskupení položek 512 Podlimitní věcná břemena
5122 – Podlimitní věcná břemena – položka obsahuje neinvestiční výdaje (do 40 tis.
Kč) na pořízení práv z věcných břemen (tj. práv k cizí věci), které nejsou součástí
ocenění pořizované stavby. Účetně se pořízené podlimitní věcné břemeno zachycuje na
účet 558 a eviduje na majetkovém účtu 028.
2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti – příjmová položka kromě jiných příjmů
zachycuje příjmy za zřízení věcných břemen a práva stavby v případě, kdy obec je
osobou povinnou – tj. obec smluvně zatížila svůj majetek právem jiné osoby

Převody prostředků uvnitř organizace
Zařazují se nové položky, které se využijí při převodech prostředků uvnitř
organizace na přelomu rozpočtového roku. Zejména půjde o případy, kdy se výdaj
a příjem převáděných prostředků neuskuteční v jednom roce.
Nové položky:
4140 – Převody z vlastních fondů přes rok
5350 – Převody do vlastních fondů přes rok
Změnou rozpočtové skladby se také zpřesňuje úprava převodů uvnitř organizace,
peněžních fondů a mezi bankovními účty a oddělenými pokladnami. Kromě zpřesnění k
zásadním změnám v běžné praxi nedochází.
Položky převodů lze shrnout následovně:
Výdaj z účtu, z peněžního fondu nebo z oddělené pokladny se při převodech uvnitř
organizace zařazuje na položky (dle toho, kam převáděné prostředky směřují):
•
•
•
•
•
•

5341 – Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti –
převod na účet 241
5342 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí
a krajů beze změny
5344 – Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů – beze
změny
5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům – při převodu na rozpočtový účet
231
5348 – Převody do vlastní pokladny – při převodu do oddělené pokladny
(261 s RS), položka se použije také při převodu prostředků z jedné oddělené
pokladny do druhé
5349 – Ostatní převody vlastním fondům – při převodu na účet 236 (s
výjimkou sociálního fondu pol. 5342 a rezervního fondu pol. 5344), i v
případě převodů mezi peněžními fondy

Změna položky 5343 – položka není od 1. 1. 2017 určena ÚSC.
Příjem účtu, peněžního fondu nebo oddělené pokladny se při převodech uvnitř
organizace zařazuje na položky (dle toho, odkud se prostředky převádí):
•
•
•
•
•
•

4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti –
příjem z účtu 241
4132 – Převody z ostatních vlastních fondů – při příjmu z účtů, které
nepodléhají rozpočtové skladbě 245 a 241 (s výjimkou fondu hospodářské
činnosti, viz pol. 4131)
4133 – Převody z vlastních rezervních fondů – beze změny
4134 – Převody z rozpočtových účtů – při převodu z účtů 231 (nepatří sem
příjem prostředků z oddělené pokladny, viz pol. 4138)
4138 – Převody z vlastní pokladny – při převodu z oddělené pokladny (261 s
RS), položka se použije také při příjmu prostředků z jedné oddělené pokladny
do druhé
4139 – Ostatní převody z vlastních fondů – při převodu z účtu 236 (s výjimkou
rezervního fondu pol. 4133), i v případě převodů mezi peněžními fondy

Běžné výdaje
Došlo k zpřesnění některých položek běžných výdajů. Vybírám pouze významnější
změny:
5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - zpřesnění náplně – položka obsahuje
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání – hradí se České pojišťovně nebo Kooperativě
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený položka nadále obsahuje nákup
materiálu nezařaditelného do jiných položek, včetně nákupu dezinfekčních prostředků,
propagačních materiálů atd.
- nově položka obsahuje i výdaje na nákup květin a smutečních a dekorativních
věnců – nepatří sem květiny, které mají být někomu předány, ty patří na položku
5194 – Věcné dary
5173 – Cestovné nadále položka obsahuje výdaje na pracovní a služební cesty
hrazené zaměstnancům. Nepatří sem náhrady výdajů za cestovné občanům a
externím osobám dle jiných právních předpisů při plnění občanské povinnosti, v
obecném zájmu nebo externím poradcům (svědkům, znalcům) apod. – náhrady výdajů
se zachycují na položku 5192
- nově se na položku zahrnují výdaje povahy cestovních náhrad a přímé výdaje na
zajištění cest osob, které pro organizaci vykonávají nějakou činnost – např. letenka
pro tlumočnici na mezinárodní setkání obcí (letenku pro tlumočnici zakoupí obec)
- položka neobsahuje výdaje na cestovné dodavatelům uvedené na došlé faktuře
(např. tlumočnice fakturuje své služby a letenku obci)
- nově na položku nepatří výdaje na jízdenky, stravování, ubytování a vstupné
nesouvisející s činností organizace a vynakládané ze společenských důvodů (např.
exkurze se zahraničními hosty, zájezdy pro občany) – takové výdaje patří na položku
5169, v případě vstupenek na položku 5194
5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené - dochází ke zpřesnění náplně v případě
členských příspěvků
- členské příspěvky se zařazují na tuto položku pouze tehdy, jsou-li poskytovány
jako protihodnota za členská práva. Na položku nepatří příspěvky, které mají povahu
transferů
- nově na položku patří i členské příspěvky spolkům a profesním komorám placené
za zaměstnance ÚSC – např. svazu tajemníků, svazu účetních apod. (Pokud si je
zaměstnanec hradí sám a obec mu následně poskytuje náhradu, patří výdaj na
položku 5192). Důvodová zpráva ale také uvádí, že hrazení členských příspěvků za
zaměstnance je obvykle neoprávněné (povinnost nevyplývá z žádného právního
předpisu).
5192 – Poskytnuté náhrady - na položku nově patří náhrady zaměstnancům za
pracovní úraz nebo nemoc z povolání, nově položka zahrnuje také náhrady
vyplácené oprávněně či neoprávněně zaměstnancům za členské příspěvky
spolkům a profesním komorám, jejichž jsou členy – svazu tajemníků, svazu účetních
apod.
5222 – Neinvestiční transfery spolkům - do náplně položky se doplňují transfery
euroregionům. Položka obsahuje neinvestiční transfery spolkům i neinvestiční

transfery tzv. euroregionům, jsou –li spolky nebo zájmovými sdruženími právnických
osob se sídlem v ČR (mají-li sídlo mimo ČR, patří na položku 5532).

Paragrafy

Vkládá se nový paragraf 2292 – Dopravní obslužnost. Další změny v paragrafech jsou
pro praxi ÚSC nevýznamné.
2292 – Dopravní obslužnost - obsahuje výdaje na dopravní obslužnost veřejnými
službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou
linkovou dopravou (dle zákona 194/2010 Sb.) Patří sem přímé výdaje, výdaje dle
smluv s dopravci i výdaje na převody peněžních prostředků právnickým osobám
pověřeným plněním úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných
služeb v přepravě cestujících

Přenesení daňové povinnosti – pro plátce DPH
Zásadní změnou je zachycení odvodu daně v režimu přenesení daňové povinnosti
(dále jen „PDP“) pro plátce DPH, a to zejména v případě stavebních a montážních
prací. Vypouští se ustanovení, že na položku 5362 nepatří daň z přidané hodnoty
placená z přenesené daňové povinnosti, protože to, zda se na ni zařadí či ne,
rozhodne její plátce (obec se může rozhodnout).
Obec se s účinností od 1. 1. 2017 může rozhodnout, jakým způsobem bude DPH v
režimu PDP zachycovat v rozpočtu:
1) zachycení na pol. 5362
Odvod DPH i v případě režimu PDP lze zachytit na výdajovou položku 5362.
Příjmy z odpočtu DPH i v případě režimu PDP lze zachytit na položku 5362
minusem.
Způsob 1) se uplatní zejména v případech, kdy obec má povinnost odvést daň a
současně uplatňuje nárok na odpočet daně.
2) zachycení na položku výdajů za stavební a montážní práce
Obec se může rozhodnout, že výdaje na odvod DPH v režimu PDP bude zachycovat na
stejnou položku, na niž patří výdaj za nákup. V případě stavebních a montážních prací
se jedná zejména o položky:
5171 – Opravy a udržování
6121 – Stavby
Způsob 2) se uplatní zejména v případech, kdy obec nemá nárok na odpočet daně.
Způsob zachycení odvodu DPH v režimu PDP je od 1. 1. 2017 plně na rozhodnutí
konkrétní obce.
Příklady:
1) Stavba kanalizace s nárokem na odpočet daně
Obec zachytí výdaj dodavateli na položku 6121 v částce základ daně. V režimu PDP
vypočte daň, přizná ji, uplatní nárok na odpočet daně. Výdaj na daň již není nutné
povinně proúčtovat na položku 6121 (obce použijí pouze dobrovolně na základě
vlastního rozhodnutí). S ohledem na tuto skutečnost je tedy možné stavbu kanalizace
rozpočtovat na položku 6121 pouze v základu daně (výdaj na daň nevzniká, protože

bude uplatněn nárok na odpočet – výdaj na daň by patřil na položku 5362, nárok na
odpočet by se na položku 5362 zahrnul s minusem.).
2) S tavební práce bez nároku na odpočet DPH
Stavba obecního bytu (bez nároku na odpočet DPH). Obec zachytí výdaj dodavateli na
položku 6121 v částce základ daně. V režimu PDP vypočte daň, přizná ji a daň odvede
(v rámci daňového přiznání za příslušné daňové období). Výdaj na daň lze proúčtovat
dle rozhodnutí konkrétní obce na položku 6121. Při volbě tohoto způsobu je možné
stavbu obecního bytu rozpočtovat na položku 6121 v částce celkem včetně DPH
(protože nárok na odpočet obci nevzniká).

Toto je hodně zásadní změna, která má velký vliv na rozpočet roku 2017 a také na
pracnost s PDP. Od 1.1.2017 si tedy může účetní jednotka vybrat, zda bude značit DPH
stejnou položkou jako základ daně, nebo zda bude DPH z PDP značit položkou 5362.
V tomto duchu jsou u položek 5171,6121 a 5362 doplněna novelizovaná ustanovení. V praxi
by toto byl významný argument pro neřešení v rozpočtu vůbec DPH z PDP tam, kde je
zároveň nárok na odpočet. Nedochází k výdaji - není třeba značit – nebude pak vstupovat
do výkazu FIN 2-12M. V případech povinnosti odvodu DPH z PDP bychom mohli volit
položku 5362, takže by v praxi odpadla potřeba využívat položku 8901 jako pomocnou.
Vliv na rozpočet by byl u jednotlivých položek, kdy by již nebylo správné rozpočtovat položky
v hodnotách výdajů včetně DPH, ale muselo by se rozpočtovat na položky ve výši základu
daně a DPH z PDP by se rozpočtovala na položku 5362. Jednalo by se o položky pro základ
daně především 5169, 5171, 6121. Takové rozpočtové úpravy by se však rozhodně vyplatily
s ohledem na sníženou pracnost při účtování výdajů.
Příklad zaúčtování před novelou (varianta povinnosti odvodu DPH z PDP bez nároku na
odpočet):
Příklad 1: Faktura za opravu komunikace – stavební práce, základ daně 1 mil. Kč, DPH 200
tis. Kč. Obec nemá nárok na odpočet DPH.
Předpis faktury
SU
511
321
343 (z PDP) ř.10

AU
0XXX
0XXX
0XXX

odpa

položka

MD
1 200

D
1 000
200

Úhrada faktury (i položka 890x se zaúčtuje při úhradě)
SU
321(jen ZD)
231 ZD+DPH/D
231 jen DPH /D

AU
0XXX
0XXX
0XXX

odpa

položka

2212

5171
8901

MD
1 000

D
1 200

200

Odvod finančnímu úřadu DPH z PDP
SU
343
231

AU
0XXX
0XXX

odpa

Položka

MD
200

8901

D
200

Po novele:
Příklad 1: Faktura za opravu komunikace – stavební práce, základ daně 1 mil. Kč, DPH 200
tis. Kč. Obec nemá nárok na odpočet DPH.
Předpis faktury
SU
511
321
343 (z PDP) ř.10

AU
0XXX
0XXX
0XXX

odpa

položka

MD
1 200

D
1 000
200

Úhrada faktury
SU
321(jen ZD)
231 ZD+DPH/D

AU
0XXX
0XXX

odpa

položka

2212

5171

MD
1 000

D
1 000

Odvod finančnímu úřadu DPH z PDP
SU
343
231

AU
0XXX
0XXX

odpa

Položka

6399

5362

MD
200

D
200

Pozn. Odvod finančnímu úřadu by se neúčtoval dle PDP k jednotlivým fakturám, ale najednou
v celé výši odvodu DPH dle přiznání k DPH.
Postup účtování DPH z PDP po novele je jednodušší, ale hlavně podstatně logičtější a více
souladný s postupy podnikatelského účetnictví.

Změny rozpočtu u přijatých transferů.
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky z jiného rozpočtu jsou územnímu
samosprávnému celku poskytovány převodem z účtu poskytovatele na účet územního
samosprávného celku, měl by být schválený rozpočet územního samosprávného celku
změněn rozpočtovým opatřením až po obdržení finančních prostředků na účet
územního samosprávného celku, popř. na základě „aviza“ (oznámení) obdrženého od
poskytovatele, že ze svého účtu poskytl na účet územního samosprávného celku
konkrétní výši finanční prostředků.

V tom případě nemůže nastat situace, že územní samosprávný celek rozpočtovým
opatřením zvýší příjmy rozpočtu v rozporu s reálnou skutečností. Pro provedení změny
schváleného rozpočtu rozpočtovým opatřením tedy není rozhodující, že finanční
prostředky byly územnímu samosprávnému celku de facto přislíbeny, ale že byly
územnímu samosprávnému celku skutečně poskytnuty.
Pokud by nastala situace, kdy územní samosprávný celek obdrží dotaci před koncem
kalendářního roku, může být rozpočtové opatření provedeno podle § 16 odst. 4 věty
druhé zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dodatečně až po obdržení
dotace.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vztahy k jiným veřejným rozpočtům, kdy musí být
ve smyslu zákona provedena rozpočtová opatření povinně, měl by se upravený
rozpočet u třídy 4 shodovat se skutečností, tzn., že rozpočet by měl být v závěru
roku upraven v rámci jednotlivých položek třídy 4xxx, na rozdíl od tříd 1xxx až
3xxx, u nichž „dorovnání“ rozpočtu se skutečností není potřebné (a v některých
případech ani možné).

Aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2017
Vláda ČR na svém zasedání dne 28. listopadu 2016 usnesením č. 1047 schválila nařízení
vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev (dále též „novela“), a to s účinností od 1. 1. 2017.
Předmětná novela mění s účinností od 1. 1. 2017 stávající nařízení vlády pouze v přílohách
(č. 1, č. 2 a č. 3), které stanoví jednotlivé kalkulační prvky (pevné složky a příplatky podle
počtu obyvatel) pro výpočet konkrétní výše měsíční odměny. Částky uvedené v těchto
přílohách byly zvýšeny o 4 %.
Nařízením vlády č. 414/2016 Sb. se k 1. 1. 2017 nárokově automaticky zvyšují odměny
jen uvolněným členům zastupitelstev. Pro neuvolněné členy zastupitelstev zvýšení odměn
nárokové není; zvyšuje se jen maximální výše odměn za jednotlivé funkce.
U neuvolněných členů ZO se výše odměny přezkoumá – zejména při snížení počtu
obyvatel nesmí být poskytovaná odměna vyšší než maximum povolené nařízením vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev – novou výši odměny
schvaluje zastupitelstvo obce.
Změna počtu obyvatel v průběhu roku je pro výpočet odměny nepodstatná.
Rozhodným údajem je vždy počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. lednu příslušného
kalendářního roku.
V praxi v souvislosti s novelou nařízení mohou nastat následující typické situace:
a) Stávající usnesení zastupitelstva stanoví výši měsíčních odměn pro jednotlivé
neuvolněné funkce nebo jmenovitě pro jednotlivé neuvolněné členy zastupitelstva
konkrétní částkou (byť i částkou na úrovni maxima dle právní úpravy platné do 31.
12. 2016):
Další postup závisí na vůli obce a dle toho přichází v úvahu jedna z následujících variant:

1) Zastupitelstvo se předmětnou záležitostí vůbec nebude zabývat i po 1. 1. 2017 budou
nadále poskytovány měsíční odměny v částkách, které svým usnesením zastupitelstvo
(např. už z ustavujícího zasedání zastupitelstva nebo pozdějšího v průběhu roku 2016)
stanovilo, tj. v nezměněné výši.
2) Zastupitelstvo věc projedná a rozhodne se, že nechce odměny navyšovat a chce zachovat
stávající výši odměn – není třeba dělat nic, tj. není nutné přijímat k výši odměn
usnesení zastupitelstva (případné projednání bodu či hlasování by však mělo být
zaznamenáno v zápise) i v těchto případech budou po 1. 1. 2017 nadále poskytovány
měsíční odměny v částkách, které svým předchozím usnesením zastupitelstvo stanovilo,
tj. v nezměněné výši.
Poznámka: Shora uvedené postupy dle bodu 1) a 2) jsou však možné jen za předpokladu, že
je v obci de facto konstantní počet trvale bydlících obyvatel, resp. že se počet obyvatel obce
k 1. 1. 2016 a počet obyvatel obce k 1. 1. 2017 po zaokrouhlení na celé stovky
nahoru rozhodným způsobem nezměnil. To bude nutné po 1. lednu 2017 ověřit a dále
postupovat dle zjištěné skutečnosti – viz varianty u bodu 3, které se užijí analogicky.
3) Zastupitelstvo věc projedná a rozhodne se, že chce odměny navýšit
Pokud zastupitelstvo rozhodne na svém zasedání o nové výši odměn ještě v průběhu
prosince 2016, je možno tak stanovit s účinností od 1. 1. 2017 – to se však pojí s
podmínkou následného prověření, zda po zaokrouhlení na celé stovky nahoru budou
údaje o počtu v obci trvale bydlících obyvatel k 1. 1. 2016 a k 1. 1. 2017 stejné nebo různé.
To bude nutné po 1. lednu 2017 (i zpětně) ověřit a dále pak postupovat dle zjištěné
skutečnosti:
➢údaj o počtu obyvatel hlášených v obci k trvalému pobytu k 1. 1. 2016 a k 1. 1. 2017
je po zaokrouhlení na celé 100 nahoru stejný není nutné žádných dalších kroků
➢počet obyvatel hlášených v obci k trvalému pobytu po zaokrouhlení na celé 100
nahoru k 1. 1. 2017, ve srovnání se stavem k 1. 1. 2016, rozhodným způsobem vzrostl
není nutné přijímat žádná opatření a je možné vyplácet odměny dle usnesení
zastupitelstva obce z prosince 2016 (event. staršího);
➢počet obyvatel hlášených v obci k trvalému pobytu po zaokrouhlení na celé 100
nahoru k 1. 1. 2017, ve srovnání se stavem k 1. 1. 2016, poklesl tak, že zastupitelstvem
stanovené odměny překračují maximální částky odměn stanovené prováděcím právním
předpisem (nařízením vlády č. 37/2003 ve znění platném k 1. 1. 2017, pro obce viz příloha
č. 1) od 1. 1. 2017 lze vyplácet měsíční odměny jen do maximální výše stanovené
prováděcím právním předpisem (podle ustanovení § 72 zákona o obcích, i když
zastupitelstvo obce dotčenému členovi zastupitelstva stanovilo odměnu vyšší) a
zastupitelstvo musí na svém nejbližším zasedání znovu stanovit odměny
neuvolněným členům nově, a to tak, aby nepřevyšovaly maximální částky, které zákon
a nařízení vlády připouští.
Pokud zastupitelstvo rozhodne o zvýšení měsíčních odměn svým neuvolněným členům
na zasedání zastupitelstva, které se bude konat po 1. 1. 2017, bude se zvýšená měsíční
odměna dotčeným členům zastupitelstva poskytovat nejdříve ode dne konání
zasedání zastupitelstva, pokud zastupitelstvo přímo nestanovilo, že se odměny v
nové výši budou poskytovat od data ještě pozdějšího.
Odměny nelze stanovovat zpětně ani v rámci kalendářního měsíce.

Upozornění:
Pokud se k 1. 1. 2017 snížil počet obyvatel ve srovnání s rokem 2016 a
zastupitelstvo rozhodne o nové výši odměn např. až s účinností od 20. 1. 2017, i v
tomto případě platí pro výplatu odměny po 1. 1. 2017 (v období od 1. 1. 2017 do 19.
1. 2017) podmínka vyplývající z ustanovení § 72 zákona o obcích, že maximální výši
měsíční odměny stanoví prováděcí právní předpis.
Pokud počet obyvatel hlášených v obci k trvalému pobytu po zaokrouhlení na celé
100 nahoru k 1. 1. 2017 ve srovnání se stavem k 1. 1. 2016 poklesl tak, že
zastupitelstvem obce schválené odměny překračují maximální částky odměn
stanovené prováděcím právním předpisem od 1. 1. 2017 lze vyplácet měsíční
odměny jen do maximální výše stanovené prováděcím právním předpisem (bez ohledu
na výši odměny schválenou zastupitelstvem obce nad rámec „možného maxima“).
b) Zastupitelstvo mělo záměr stanovit odměny jako maximální i pro budoucí možné
situace navýšení maximálních částek v nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a tuto svou vůli
vyjádřilo svým usnesením, ze kterého je možno tuto skutečnost dovodit
Dikce těchto usnesení mohou mít různou podobu, nicméně z usnesení by měla výše
uvedená skutečnost a záměr jednoznačně vyplývat.
Příklad usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty obce a neuvolněného předsedy kontrolního nebo finančního výboru
v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., vždy v platném znění (nebo
…ve znění pozdějších předpisů).
Bylo-li tedy cílem zastupitelstva stanovit odměny v maximální výši i pro případ změny
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., je dle našeho názoru takto formulované usnesení adekvátní.
Dalším příkladem může být, že v usnesení je stanoveno: „ … v maximální výši dle přílohy
č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.“
apod.
Obdobně může být výše odměny stanovena i jako určitý podíl z maximální možné částky
pro příslušnou funkci dle nařízení vlády v platném znění (např. ve výši 80 %, 50 %
nebo ve výši 4/5, 1/2 z maximální možné výše odměn pro danou funkci.
Příklad: Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty ve výši 80 % z maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003
Sb., vždy v platném znění (nebo …ve znění pozdějších předpisů).
V těchto případech bude i neuvolněným členům zastupitelstev náležet od 1. 1. 2017 (tj.
poprvé ve výplatě za měsíc leden) měsíční odměna ve zvýšené výši bez nutnosti přijímat
další usnesení. I v tomto případě však musí výše měsíční odměny současně reagovat na
eventuální změnu počtu obyvatel obce k 1. 1. 2017.
Pokud z dosavadního usnesení nevyplývá možnost automaticky navýšit odměny
neuvolněným členům zastupitelstva a zastupitelstvo nyní chce odměny navyšovat, musí
přijmout nové usnesení. Nové usnesení je možno doporučit i v případě, že je dikce
stávajícího usnesení nepřesná, způsobuje výkladové pochybnosti apod.

Konkrétní dopady
I. Uvolněný člen zastupitelstva
Uvolnění členové zastupitelstva - nutno jim poskytovat odměnu ve výši, kterou stanoví
právě platné nařízení vlády, a to bez možnosti jakéhokoliv „odchýlení“.
S účinností od 1. 1. 2017 (tj. poprvé za měsíc leden 2017) bude poskytována všem
uvolněným členům zastupitelstev nová, zvýšená měsíční odměna. Zastupitelstva
nepřijímají žádná usnesení, ke změně dochází automaticky ze zákona.
Odměny za výkon funkce, které budou po 1. 1. 2017 vypláceny uvolněným členům
zastupitelstev, musí reagovat jak na předmětnou novelu nařízení vlády, tak na změnu
počtu obyvatel příslušné obce k 1. 1. 2017, a to současně.
II. Neuvolněný člen zastupitelstva
Neuvolnění členové zastupitelstva nemají ze zákona právní nárok na poskytování měsíční
odměny za výkon funkce. Nařízení vlády 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.
Pro neuvolněné členy zastupitelstva tedy představuje novela jen zvýšení maximální částky
měsíční odměny, kterou jim lze poskytnout na základě rozhodnutí zastupitelstva (buď
dřívějšího a dosud platného usnesení zastupitelstva nebo na základě nového usnesení
zastupitelstva). Další postup se bude odvíjet od dikce stávajícího usnesení a související
vůle zastupitelstva obce.

UPOZORNĚNÍ!!!!!
Jak u uvolněných, tak i neuvolněných členů zastupitelstva jsou pro stanovení výše
odměny určující 2 základní faktory, které působí oba současně. Je to výše odměn,
resp. maximální výše odměn stanovená v dané době platným nařízením vlády a počet
obyvatel obce s trvalým pobytem k 1. lednu příslušného roku.
Proto je nezbytně nutné vždy k 1. lednu ověřit, zda se počet obyvatel obce
k tomuto datu předchozího a současného roku po zaokrouhlení na celé stovky
nahoru rozhodným způsobem nezměnil. Pokud by došlo k rozhodnému snížení,
musí být přepočítány – sníženy odměny jak uvolněných, tak i neuvolněných
členů zastupitelstva. Při zvýšení musí být automaticky zvýšeny odměny
uvolněných zastupitelů, u neuvolněných na tuto skutečnost nemusí být
reagováno.
Změna počtu obyvatel v průběhu roku je pro výpočet odměny nepodstatná.
Rozhodným údajem je vždy počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. lednu příslušného
kalendářního roku.

