Volby a odměňování v KEO4 v roce 2018
Kompletní informace týkající se správy obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a
zvolením nových obecních orgánů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR v metodikách č.
5.4 - Nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů
zastupitelstev územních samosprávných celků (se zaměřením na problematiku obcí) a č. 6.2 Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů
(včetně pravidel pro svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce)

Správa obce v době ode dne voleb do zvolení nových orgánů obce
Stávajícím členům zastupitelstva obce zaniká mandát prvním dnem voleb do zastupitelstva obce
(tj. 5.10.2018). Do zvolení nového starosty, případně místostarosty a nové rady obce správu obce
zajišťují dosavadní starosta a místostarosta (popř. místostarostové) a dosavadní rada obce.
Taktéž případné výbory zanikají prvním dnem voleb do obecních zastupitelstev. Naopak zánik
komisí, jakožto orgánů rady obce, je dán až volbou nové rady obce (popř. volbou starosty či
místostarosty).
Dle výše uvedeného vyplňte na kartě pracovního vztahu „Datum ukončení“ - tj. buď
5.10.2018 nebo datum zvolení nového starosty (místostarosty) a nové rady obce. Alikvótní část
měsíční odměny za výkon funkce u pracovních vztahů „Uvolněný zastupitel“ a „Neuvolněný
zastupitel“ a „Člen komise, který je zastupitel“ vypočítá program automaticky. U „Člena komise,
který není zastupitel“ je třeba případné krácení odměny provést ručně (Měsíční evidence – Odměny
z dohod/funkční odměny).
Odměna při skončení funkčního období a odchodné
Po novele zákona o obcích jsou od 1.1.2018 sjednoceny odměny související s ukončováním funkcí
v tzv. odchodné. Odchodné je poskytováno v souvislosti se zánikem mandátu (jak v průběhu
funkčního období tak při jeho skončení), při odvolání člena zastupitelstva obce z funkce v průběhu
funkčního období a při vzdání se člena zastupitelstva funkce v průběhu funkčního období.
Odchodné je poskytováno uvolněným členům zastupitelstva obce a neuvolněným členům, kteří
vykonávají funkci starosty nebo místostarosty. Nicméně přechodné ustanovení zákona č.99/2017
Sb. zachovává členům zastupitelstva obce, kteří vykonávali funkci před 1.1.2018 namísto
nároku na odchodné nárok na výhodnější odměnu při skončení funkčního období, pokud se jich
nárok dle dosavadní úpravy týkal (nedopadá tedy na neuvolněné místostarosty obcí, byť byli ve
funkci již před 1.1.2018, protože těch se dosavadní právní úprava odměny při skončení funkčního
období netýkala. Už se jich však týká nová právní úprava odchodného.)
„Odměnu po skončení funkčního období“ (stejně tak i „Odchodné“) pořídíte v měsíční
evidenci nabídce „Benefity a odměny“.
Nevyčerpaná/přečerpaná dovolená uvolněného zastupitele
Poměrná část dovolené uvolněného zastupitele v případě, že funkce netrvá po celý kalendářní rok,
činí za každý (i započatý) kalendářní měsíc jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Zákon
umožňuje nevyčerpanou dovolenou (nebo její poměrnou část) proplatit. To však pouze za

kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení výkonu funkce – tj. nevyčerpanou dovolenou z roku
2017 proplácet již nelze.
Uvolněnému členovi zastupitelstva, který je ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním (nebo
jiném obdobném) poměru může na základě jeho žádosti obec nevyčerpanou dovolenou (nebo
její část) proplatit. Uvolňující zaměstnavatel poskytne zbývající část dovolené, která nebyla
vyčerpána nebo nahrazena.
U člena zastupitelstva obce, který ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním poměru není,
poskytuje obec náhradu za nevyčerpanou dovolenou automaticky (náhrada mu náleží ze
zákona).
Dojde-li naopak k přečerpání dovolené, posuzuje se odměna za každý den čerpání dovolené nad
rámec zákonného nároku jako přeplatek poskytnuté odměny, který by obec měla v příštím zúčtování
odměny za výkon funkce odečíst. Pokud na přeplatek odměna nestačí, měl by přeplacený člen
zastupitelstva obce sám přeplatek vrátit, jinak ho obec může vymáhat.
Alikvotní část dovolené za rok 2018 se uvolněným zastupitelům automaticky přepočítá na
základě data ukončení pracovního vztahu. Při výpočtu je nevyčerpaný nárok automaticky
proplacen. Pokud nechcete dovolenou proplatit, protože bude převáděna k jinému zaměstnavateli je
třeba na kartě pracovního vztahu (záložka „Dovolená“) odškrtnout „Proplatit po skončení“.
Pokud již došlo k výpočtu před odškrtnutím, je nutno smazat záznam o proplacení v Měsíční
evidenci – Proplacená dovolená.
Pokud uvolněný zastupitel dovolenou přečerpá, program automaticky vygeneruje MS 5240
Přečerpaná dovolená. Částku, která odpovídá přeplatku poskytnuté odměny je třeba na mzdové
složce vyplnit ručně.

Pořízení nových zastupitelů (pracovních vztahů) do programu KEO4
Při kumulaci funkcí (např. člen rady a člen komise) je třeba do programu KEO4 Mzdy pořídit jako
samostatné pracovní vztahy (se samostatnými odměnami). V opačném případě, kdy je zadáno
jedním vztahem je třeba počítat s tím, že bude třeba ručních úprav na konci funkčního období (kdy
jednotlivé funkce mohou zanikat v jinou dobu).
Poslední úprava 30. 10. 2018

