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Nová právní úprava odměňování a
zastupitelstev 

 

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 5.4/47 – V  jaké výši a
odměna při skončení funkčního období na
po 1. lednu 2018? 
 

V  případech předpokládaných shora citovaným přechodným ustanovením se bude aplikovat 
dosavadní právní úprava daná §
prosinci 2017, tj. bude se postupovat zcela stejným způsobem, jako by důvod pro vý
nastal už v roce 2017.  

Výše odchodného v  těchto případech tak bude moci činit až 
poskytované odměny za výkon funkce ke
která se členovi zastupitelstva obce vyplácela k
dle nové právní úpravy ke dni voleb), a
jdoucích let výkonu funkce, pokud dotyčný splní ostatní tehdejší podmínky nároku 
na odchodné a jeho výplatu (v
V podrobnostech odkazujeme na
č. 5.3 Odměňování a ostatní související nároky a
(podle právního stavu k 1. srpnu 2016)

  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
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jaké výši a  za  jakých dalších podmínek se bude vyplácet 
odměna při skončení funkčního období na základě přechodného ustanovení 

případech předpokládaných shora citovaným přechodným ustanovením se bude aplikovat 
dosavadní právní úprava daná § 75 odst. 1, 2 a 7 zákona o obcích ve znění účinném k
prosinci 2017, tj. bude se postupovat zcela stejným způsobem, jako by důvod pro vý

těchto případech tak bude moci činit až 6násobek (1+5) výše měsíčně 
výkon funkce ke dni voleb (tj. nebude se počítat z

která se členovi zastupitelstva obce vyplácela k 31. prosinci 2017, ale jaká mu bude příslušet 
dni voleb), a to v závislosti na počtu celých ukončených po

jdoucích let výkonu funkce, pokud dotyčný splní ostatní tehdejší podmínky nároku 
jeho výplatu (v tomto případě ještě s možností výplaty formou splátek). 

podrobnostech odkazujeme na metodické doporučení pro územní samosprávné celky 
ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce 

1. srpnu 2016) a dosavadní praxi. 

Metodické doporučení 
činnosti územních samosprávných celků č. 5.4 

peněžitých plnění členů 
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.  

jakých dalších podmínek se bude vyplácet 
základě přechodného ustanovení 

případech předpokládaných shora citovaným přechodným ustanovením se bude aplikovat 
znění účinném k 31. 

prosinci 2017, tj. bude se postupovat zcela stejným způsobem, jako by důvod pro výplatu 

6násobek (1+5) výše měsíčně 
(tj. nebude se počítat z měsíční odměny, 

1. prosinci 2017, ale jaká mu bude příslušet 
počtu celých ukončených po sobě 

jdoucích let výkonu funkce, pokud dotyčný splní ostatní tehdejší podmínky nároku 
možností výplaty formou splátek). 

metodické doporučení pro územní samosprávné celky 
peněžitá plnění členů zastupitelstva obce 


