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VOLBY a odměňování v roce  2012 - 2013 
 
V textu článku je uvedena mzdová složka (MS) platná od verze 8.00 „Odměny členů 
volebních komisí“. 
 
Novelizací § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přestal být 
člen okrskové volební komise plátcem pojistného zdravotního pojištění. Výše 
uvedené ustanovení zákona bylo novelizováno zákonem č. 298/2011 Sb. a následně 
zákonem č. 365/2011 Sb. Členové volebních komisí nejsou na základě této výjimky 
považováni pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance a z odměny za výkon 
této funkce nebude hrazeno pojistné na zdravotní pojištění. 
 
Stejným způsobem bude postupováno i při volbě prezidenta republiky, která se bude 
konat ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (vyhláška č. 294/2012 ze dne 30. srpna 2012 o 
provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, odbor správní 
a legislativní, oddělení správní). 
 
 
Důležité údaje pro pořízení odměny v programu KEO Mzdy: 

 Karta PP – pořídí se pomocný typ “pracovního vztahu“ 13 – odměny členů 
komisí. 

 Osobní karta – nastaví se zdravotní pojištění dle skutečnosti 3 – není ZP. 

 Pro vyplacení odměny se použije MS 6882 „Odměna čl. volebních komisí“ 
platná od r. 2012. 

Poznámka: jestliže jsou zaměstnanci obce členy volební komise, nestačí jim ke 
stávajícímu pracovnímu poměru pořídit jen MS 6882, ale musí se pořídit nový 
pracovní vztah 13 – Odměny členů komisí. 
 

Odměňování zastupitelů obcí 

a) Poměrná část měsíční odměny u končících zastupitelů 
V kartě pracovního vztahu se vyplní datum ukončení (datum zániku mandátu). Podle 
toho program úměrně zkrátí MS 1210 u uvolněných zastupitelů a MS 6890 u 
neuvolněných zastupitelů.  
Příklad krácení odměny u neuvolněných zastupitelů: 
Pro výpočet poměrné části odměny zastupitelů lze použít sloupec H (nastavit A) ve 
stálých mzdových složkách. Tedy odměna je nastavena jako stálá mzdová složka (2. 
Pořízení akt. období - 6.stálé mzdové složky - zde u zastupitele složka 6890, částka 
v plné měsíční výši, sloupce H a ? nastavit  na A). Sloupec H znamená krácení dle 
hodin, potom při nastavení A a ukončení PP se automaticky krátí částka odměny. 
 
b) Odměna při skončení funkčního období (§ 75 odst. 1 a 2 zákona o obcích) 
náleží: 

 neuvolněnému členu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty a 

 uvolněnému členu zastupitelstva obce 
při splnění dvou podmínek: 

1. jestliže jim ke dni voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíční odměna, 



Volby a odměňování  2 
 

2. pokud jim nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu. 
 
Odměna při skončení funkčního období nenáleží, pokud byl uvolněný člen 
zastupitelstva obce nebo neuvolněný člen zastupitelstva obce vykonávající funkci 
starosty pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. 
 
Odměna při skončení funkčního období se vypočítá jako měsíční odměna, k níž se 
přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu 
funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce. Maximální výše odměny při 
skončení funkčního období může tedy činit šestinásobek měsíční odměny. Odměnu 
lze vyplatit najednou nebo postupně. 
 

Pořízení této odměny v programu KEO-Mzdy 

Pro vyplacení odměny se použije MS 6970 „Odm. skonč. funkč. obd.“ (zdr. 
pojištění a soc. pojištění se neodvádí, podléhá dani). 
Příklad: 
Uvolněný starosta zvolen do funkce 15. 11. 2002, ve volbách 2006 znova kandidoval 
a 15. 11. 2006 opět zvolen uvolněným starostou. Po volbách 2006 do ustavujícího 
zasedání zastupitelstva 15. 11.2006 vykonával pravomoci dle § 107 odst. 1 zák. o 
obcích. Do voleb v roce 2010 již nekandiduje. Výše měsíční odměny činí 20 400 Kč. 
Odměna při skončení funkčního období se vypočítá jako 20 400 + (20400*5) = 
122400 Kč. 
Tím, že starosta po volbách 2006 vykonával pravomoc dle § 107 odst. 1, lze 
započítat maximální počet 5 let výkonu funkce. 
 
c) Odměňování starosty ode dne voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva 
(§ 75 odst. 5 zákona o obcích). 
Pokud dosavadní starosta vykonává do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
pravomoc podle § 107 odst. 1, náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši. 
Příklad: 
Uvolněný starosta vykonává pravomoci dle § 107 odst. 1 ode dne voleb do 
ustavujícího zasedání dne 10.11. 2010. Dosavadní výše jeho měsíční odměny činí 
20 400 Kč. 
Za říjen se vyplatí celá měsíční odměna (do voleb poměrná část podle bodu a) a 
poměrná část od voleb podle bodu b) činí celou měsíční odměnu). 
Za listopad se vyplatí měsíční odměna za 10 kalendářních dní: (20400 : 30) * 10 = 
6800 Kč. 
Jsou dvě možnosti pořízení: 
1. Pokud se datum ukončení (v kartě pracovního poměru) vyplní až dnem 
ustavujícího zasedání nového zastupitelstva, bude se MS 1210 generovat 
automaticky. 
2. Pokud se datum ukončení (v kartě pracovního poměru) vyplní ke dni nových voleb, 
pak se odměna dle bodu c) musí vypočítat ručně a pořídit na MS 1290. 

Dovolená končících uvolněných zastupitelů 

Dovolenou uvolněných zastupitelů řeší § 79 zákona o obcích. 
Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce dovolenou před skončením svého 
funkčního období, je povinností zaměstnavatele, u něhož byl uvolněn pro výkon 
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funkce a u něhož pokračuje v pracovním poměru, aby mu poskytl i tu část dovolené, 
kterou měl vyčerpat v průběhu svého funkčního období. 
Dovolenou by měl uvolněný zastupitel vyčerpat do dne voleb. Pokud dovolenou 
nevyčerpá a má uvolňujícího zaměstnavatele, vyčerpá si dovolenou po návratu k 
původnímu zaměstnavateli. 
Pokud má však ještě nevyčerpanou dovolenou z roku 2009, může požádat obec o 
náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou. Nelze žádat o proplacení 
náhrady za nevyčerpanou dovolenou aktuálního roku. Možnost proplacení 
nevyčerpané loňské dovolené řeší odst. 5 § 79. 
Pro proplacení náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou slouží MS 
5280 „Dov. propl. loň. - uv. zas. “. A pro čerpání dovolené uvolněných zastupitelů 
slouží MS 5170 „Dovol. řádná uvol. zast.“ a MS 5180 „Dovol. loň. uvol. 
zastupitele“. 
 
 


