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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 právn
neboť závazný výklad právních předpisů přísluší v konkrétních případech pouze soudům
 
Podle právní stavu k 1. 1. 2018

Dotaz 5.4/46 – Koho se bude týkat nárok na
úpravy, tedy ještě nárok na
a za jakých situací? 

Přechodné ustanovení směřuje ve
neuvolněného starosty nebo uvolněného člena zastupitelstva obce ještě před 1. lednem 
2018, tedy ještě za  podmínek dosavadní právní úpravy účinné do
Směřuje k tomu, aby byl zachován, v
nárok na odměnu při skončení funkčního období
odměny).  

Přechodné ustanovení de facto 
skončení funkčního období, tj. ke
definovaných v § 75 odst. 1, tak z
výplaty dle § 75 odst. 7 zákona o
do 31. prosince 2017.  

Přechodné ustanovení tak dopadá na
zastupitelstva obce, kteří získali funkci do
ještě ve funkci. 

Naproti tomu přechodné ustanovení: 

 neprodlužuje aplikaci dosavadní právní úpravy o
po dobu 3 měsíců v průběhu funkčního (volebního) období
stávajícího § 75 odst. 3 a
právní úprava (prodloužení nároku na
v situacích, kdy se výlučně jen starosta nebo místostarosta (uvolněný i
vzdal mandátu ještě v
funkce nebo byl z funkce odvolán. 

 nedopadá na  neuvolněné místostarosty
2018, protože těch se dosavadní právní úprava „odměny při skončení funkčního 
období“ netýkala – neuvolnění místostarostové na
však týká nová právní úprava odchodného). 

 se neaplikuje v  případě těch členů zastupitelstva obce, kteří se stanou 
neuvolněným starostou nebo kteří budou zvoleni do
lednu 2018 nebo později.
na odchodné dle nové právní úpravy, samozřejmě pokud splní zákonné podmínky.

  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 právn
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Koho se bude týkat nárok na odchodné dle dosavadní právní 
úpravy, tedy ještě nárok na  odměnu při skončení funkčního období, 

Přechodné ustanovení směřuje ve prospěch těch členů zastupitelstev obcí, kteří získali funkci 
neuvolněného starosty nebo uvolněného člena zastupitelstva obce ještě před 1. lednem 

podmínek dosavadní právní úpravy účinné do 31. prosince 
tomu, aby byl zachován, v případě právní úpravy dle zákona o

odměnu při skončení funkčního období (tj. až do výše 6násobku dosavadní měsíční 

Přechodné ustanovení de facto prodlužuje použití dosavadní právní úpravy odměny při 
skončení funkčního období, tj. ke dni voleb, a to jak z hlediska dotčených osob a

75 odst. 1, tak z hlediska výše odměny dle § 75 odst. 2 a
75 odst. 7 zákona o obcích ve znění, které by bylo jinak aplikovatelné jen 

Přechodné ustanovení tak dopadá na neuvolněné starosty a všechny uvolněné členy 
kteří získali funkci do  31. prosince 2017 a k 1. lednu 2018 budou stále 

u přechodné ustanovení:  

aplikaci dosavadní právní úpravy o  poskytování odměny ještě 
průběhu funkčního (volebního) období, tj. neprodlužuje aplikaci 

75 odst. 3 a 4 zákona o obcích. Pro úplnost poznamenáváme, ž
právní úprava (prodloužení nároku na  odměnu) ošetřovala finanční nároky 

situacích, kdy se výlučně jen starosta nebo místostarosta (uvolněný i
vzdal mandátu ještě v průběhu funkčního období nebo se v jeho průběhu vzdal 

funkce odvolán.  
neuvolněné místostarosty obcí, byť byli ve  funkci před i

2018, protože těch se dosavadní právní úprava „odměny při skončení funkčního 
neuvolnění místostarostové na  ni vůbec neměli nárok (už s

však týká nová právní úprava odchodného).  
případě těch členů zastupitelstva obce, kteří se stanou 

neuvolněným starostou nebo kteří budou zvoleni do  nějaké uvolněné funkce k
lednu 2018 nebo později. Tito členové zastupitelstva obce budou mít nárok 

odchodné dle nové právní úpravy, samozřejmě pokud splní zákonné podmínky.

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.  

odchodné dle dosavadní právní 
odměnu při skončení funkčního období, 

prospěch těch členů zastupitelstev obcí, kteří získali funkci 
neuvolněného starosty nebo uvolněného člena zastupitelstva obce ještě před 1. lednem 

31. prosince 2017. 
případě právní úpravy dle zákona o obcích, výhodnější 

výše 6násobku dosavadní měsíční 

ávní úpravy odměny při 
hlediska dotčených osob a podmínek 

75 odst. 2 a podmínek 
y bylo jinak aplikovatelné jen 

všechny uvolněné členy 
1. lednu 2018 budou stále 

poskytování odměny ještě 
, tj. neprodlužuje aplikaci 

obcích. Pro úplnost poznamenáváme, že tato 
odměnu) ošetřovala finanční nároky 

situacích, kdy se výlučně jen starosta nebo místostarosta (uvolněný i neuvolněný) 
jeho průběhu vzdal 

funkci před i po 1. lednu 
2018, protože těch se dosavadní právní úprava „odměny při skončení funkčního 

ni vůbec neměli nárok (už se jich 

případě těch členů zastupitelstva obce, kteří se stanou 
nějaké uvolněné funkce k 1. 

Tito členové zastupitelstva obce budou mít nárok 
odchodné dle nové právní úpravy, samozřejmě pokud splní zákonné podmínky. 


