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Nová právní úprava odměňování a
zastupitelstev územních samosprávných celků (se zaměřením na

 

Odpovědi a vzory uvedené v metodických doporučeních Ministerstva vnitra nejsou právně závazné
neboť závazný výklad právních předpisů přísluší v konkrétních případech pouze soudům
 
Podle právní stavu k 1. 1. 2018

Dotaz 5.4/48 – Je doba použití přechodného ustanovení nějak omezena?

Přechodné ustanovení zákona č.
členy zastupitelstva obce, kteří 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
právní úpravy odměna při skončení funkčního období podle zákona o
účinném přede dnem nabytí 
předmětné přechodné ustanovení aplikovat, je časově omezena 1. volbami do
obce, jež se uskuteční po 1. lednu 2018 (tzn. v
Bude-li člen zastupitelstva, který (např.) vykonává funkci uvolněného starosty k
2018, vykonávat tuto funkci nepřetržitě i
bude mít po  skončení výkonu funkce v
právní úpravy (tj. až 1+3 odměny)
sice bude vykonávat „nepřetržitě“, nicméně bude již členem „nového“ zastupitelstva (tzn., že 
již nebude splňovat zákonnou podmínku zvolení do
ustaveno dle nových zákonných mantinelů. 

?? Příklad (doplňující dotaz) č.

Po volbách do zastupitelstev obcí na
(p.  Novotný), uvolněný místostarosta (p.
Tyto funkce zastávali již k 1. lednu 2018, ale na
Budou mít nárok na „odměnu při skončení funkčního období“ dle dosavadní právní úpravy 
nebo na  odchodné dle nové právní úpravy?

Pan Novotný a pan Veselý budou mít nárok 
dosavadní právní úpravy (na 
nové právní úpravy (na odměnu při
neměl nárok, přechodné ustanovení se neuvolněných místostarostů netýká).

?? Příklad (doplňující dotaz) č.

Po volbách do zastupitelstev obcí na
dosavadní uvolněný starosta p.
funkce vykonávali už k 1. lednu 2018. Dále končí i
pro výkon funkce uvolněný, ale do
uvolněným předsedou kontrolního výboru). Budou mít nárok na
funkčního období dle dosavadní právní úpravy nebo na
Podmínku bezúhonnosti plní všichni tři. 

Uvolněný starosta pan Novotný bude mít nárok na
dle dosavadní právní úpravy (na

Neuvolněný místostarosta pan Veselý bude mít nárok 
(na odměnu při skončení funkčního období dle dosavadní právní úpravy neměl nárok, 
přechodné ustanovení se neuvolněných místostarostů netýká). 

Uvolněný místostarosta pan Zima, který ke
předsedy výboru zastupitelstva (tj. funkci s

  Metodické doporučení
k činnosti územních samosprávných celků č. 

Nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků (se zaměřením na

Odpovědi a vzory uvedené v metodických doporučeních Ministerstva vnitra nejsou právně závazné
neboť závazný výklad právních předpisů přísluší v konkrétních případech pouze soudům

1. 1. 2018 

doba použití přechodného ustanovení nějak omezena?

ákona č.  99/2017 Sb. dopadá na neuvolněné starosty a
y zastupitelstva obce, kteří ke dni 1.  ledna 2018 vykonávali funkci, do

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona – těm náleží namísto odchodného podle nové 
právní úpravy odměna při skončení funkčního období podle zákona o
účinném přede dnem nabytí účinnosti novely (zákona č. 99/2017 Sb.). Doba, po
předmětné přechodné ustanovení aplikovat, je časově omezena 1. volbami do

1. lednu 2018 (tzn. v případě většiny obcí na podzim roku 2018).
zastupitelstva, který (např.) vykonává funkci uvolněného starosty k

uto funkci nepřetržitě i po následující celé nové volební období 2018
skončení výkonu funkce v předmětné souvislosti nárok na odchodné dle nové

právní úpravy (tj. až 1+3 odměny). Pro zdůvodnění uvedeného výkladu doplňujeme, že funkci 
sice bude vykonávat „nepřetržitě“, nicméně bude již členem „nového“ zastupitelstva (tzn., že 
již nebude splňovat zákonnou podmínku zvolení do funkce před 1. 1. 2018)
ustaveno dle nových zákonných mantinelů.  

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 32  

zastupitelstev obcí na podzim roku 2018 končí dosavadní uvolněný starosta 
Novotný), uvolněný místostarosta (p.  Veselý) a  neuvolněný místostaros

1. lednu 2018, ale na další volební období už nekandidovali. 
„odměnu při skončení funkčního období“ dle dosavadní právní úpravy 

odchodné dle nové právní úpravy? Podmínku bezúhonnosti plní všichni tři. 

n Veselý budou mít nárok na odměnu při skončení funkční
  základě přechodného ustanovení), p. Zima na

odměnu při skončení funkčního období dle dosavadní právní úpravy 
neměl nárok, přechodné ustanovení se neuvolněných místostarostů netýká).

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 33  

zastupitelstev obcí na podzim v roce 2018 končí (dále už nekandidovali) 
dosavadní uvolněný starosta p. Novotný a neuvolněný místostarosta p. Veselý, kteří stejné 

1. lednu 2018. Dále končí i první místostarosta p.
pro výkon funkce uvolněný, ale do této funkce byl zvolen až k 1. březnu 2018 (před tím byl 

ontrolního výboru). Budou mít nárok na  odměnu při skončení 
funkčního období dle dosavadní právní úpravy nebo na odchodné dle nové právní úpravy?
Podmínku bezúhonnosti plní všichni tři.  

Uvolněný starosta pan Novotný bude mít nárok na odměnu při skončení f
(na základě přechodného ustanovení). 

Neuvolněný místostarosta pan Veselý bude mít nárok na  odchodné dle nové právní úpravy
odměnu při skončení funkčního období dle dosavadní právní úpravy neměl nárok, 

dné ustanovení se neuvolněných místostarostů netýká).  

Uvolněný místostarosta pan Zima, který ke  dni 1. ledna 2018 vykonával funkci uvolněného 
předsedy výboru zastupitelstva (tj. funkci s  nárokem na  odměnu při skončení funkčního 

Metodické doporučení 
činnosti územních samosprávných celků č. 5.4 

peněžitých plnění členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků (se zaměřením na problematiku obcí) 

Odpovědi a vzory uvedené v metodických doporučeních Ministerstva vnitra nejsou právně závazné, 
neboť závazný výklad právních předpisů přísluší v konkrétních případech pouze soudům.  

doba použití přechodného ustanovení nějak omezena? 

na neuvolněné starosty a uvolněné 
ledna 2018 vykonávali funkci, do které byli zvoleni 

těm náleží namísto odchodného podle nové 
právní úpravy odměna při skončení funkčního období podle zákona o obcích ve znění 

Doba, po kterou lze 
předmětné přechodné ustanovení aplikovat, je časově omezena 1. volbami do  zastupitelstva 

podzim roku 2018). 
zastupitelstva, který (např.) vykonává funkci uvolněného starosty k 1. lednu 

sledující celé nové volební období 2018-2022, 
odchodné dle nové 

. Pro zdůvodnění uvedeného výkladu doplňujeme, že funkci 
sice bude vykonávat „nepřetržitě“, nicméně bude již členem „nového“ zastupitelstva (tzn., že 

funkce před 1. 1. 2018), které bude 

podzim roku 2018 končí dosavadní uvolněný starosta 
neuvolněný místostarosta (p. Zima). 

další volební období už nekandidovali. 
„odměnu při skončení funkčního období“ dle dosavadní právní úpravy 

í všichni tři.  

na odměnu při skončení funkčního období dle 
Zima na odchodné dle 

dosavadní právní úpravy 
neměl nárok, přechodné ustanovení se neuvolněných místostarostů netýká). 

roce 2018 končí (dále už nekandidovali) 
Veselý, kteří stejné 

první místostarosta p. Zima, který byl 
1. březnu 2018 (před tím byl 

odměnu při skončení 
odchodné dle nové právní úpravy? 

odměnu při skončení funkčního období 

odchodné dle nové právní úpravy 
odměnu při skončení funkčního období dle dosavadní právní úpravy neměl nárok, 

dni 1. ledna 2018 vykonával funkci uvolněného 
odměnu při skončení funkčního 
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Nová právní úprava odměňování a
zastupitelstev územních samosprávných celků (se zaměřením na

 

Odpovědi a vzory uvedené v metodických doporučeních Ministerstva vnitra nejsou právně závazné
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období dle dosavadní právní úpravy, do
a k 1. březnu 2018 bez přetržky přešel do
při skončení funkčního období dle dosavadní právní úpravy
právní úprava v přechodném ustanovení. 

?? Příklad (doplňující dotaz) č.

V  únoru 2018 zastupitelstvo obce odvolá uvolněného starostu (p.
místostarostu (p. Zimu) z dosavadních funkcí, které zastávali už 1. ledna 2018. 
Dosavadního místostarostu 
p. Novák zůstane jen členem zastupitelstva bez dalších funkcí. Budou mít nyní nárok 
na odchodné? Bude mít dosavadní místostarosta a
(p. Zima), který už na nové volební
skončení funkčního období“ dle dosavadní právní úpravy nebo na
právní úpravy?  

Panu Novákovi vznikne nárok na
nejedná o případ pokrytý přechodným ustanovením. 

Panu Zimovi vznikne nárok na
úpravy, neboť na tento případ dopadá právní úprava v
(ke dni 1. ledna 2018 vykonával funkci uvolněného mís
na odměnu při skončení funkčního období dle dosavadní právní úpravy, do
před účinností zákona č. 99/2017).

  Metodické doporučení
k činnosti územních samosprávných celků č. 

Nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků (se zaměřením na

Odpovědi a vzory uvedené v metodických doporučeních Ministerstva vnitra nejsou právně závazné
neboť závazný výklad právních předpisů přísluší v konkrétních případech pouze soudům

1. 1. 2018 

vní úpravy, do které byl zvolen před účinností zákona č.
1. březnu 2018 bez přetržky přešel do jiné uvolněné funkce) bude mít 

při skončení funkčního období dle dosavadní právní úpravy, neboť na tento případ dopadá 
přechodném ustanovení.  

?? Příklad (doplňující dotaz) č. 34  

únoru 2018 zastupitelstvo obce odvolá uvolněného starostu (p.  Nováka) a
dosavadních funkcí, které zastávali už 1. ledna 2018. 

Dosavadního místostarostu (p. Zimu) na tomtéž zasedání zvolí uvolněným starostou, 
Novák zůstane jen členem zastupitelstva bez dalších funkcí. Budou mít nyní nárok 
odchodné? Bude mít dosavadní místostarosta a poté až do nových voleb starosta 

nové volební období vůbec nekandidoval, nárok na
skončení funkčního období“ dle dosavadní právní úpravy nebo na odchodné dle nové 

Panu Novákovi vznikne nárok na odchodné v únoru 2018 dle nové právní úpravy
ytý přechodným ustanovením.  

nárok na odměnu při skončení funkčního období dle dosavadní právní 
tento případ dopadá právní úprava v přechodném ustanovení             

dni 1. ledna 2018 vykonával funkci uvolněného místostarosty, tj. funkci s
odměnu při skončení funkčního období dle dosavadní právní úpravy, do

99/2017). 

Metodické doporučení 
činnosti územních samosprávných celků č. 5.4 

peněžitých plnění členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků (se zaměřením na problematiku obcí) 

Odpovědi a vzory uvedené v metodických doporučeních Ministerstva vnitra nejsou právně závazné, 
neboť závazný výklad právních předpisů přísluší v konkrétních případech pouze soudům.  

které byl zvolen před účinností zákona č. 99/2017 
jiné uvolněné funkce) bude mít nárok na odměnu 

tento případ dopadá 

Nováka) a uvolněného 
dosavadních funkcí, které zastávali už 1. ledna 2018. 

tomtéž zasedání zvolí uvolněným starostou, 
Novák zůstane jen členem zastupitelstva bez dalších funkcí. Budou mít nyní nárok 

nových voleb starosta 
období vůbec nekandidoval, nárok na  „odměnu při 

odchodné dle nové 

únoru 2018 dle nové právní úpravy, jelikož se 

odměnu při skončení funkčního období dle dosavadní právní 
přechodném ustanovení             

tostarosty, tj. funkci s nárokem 
odměnu při skončení funkčního období dle dosavadní právní úpravy, do které byl zvolen 


