
Pořadové číslo:  1/9 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 13.10.2022 

Návrh pro 1. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu 

Bc. Radek Kuchta, vedoucí útvaru 

Název návrhu: 

Návrh na poskytnutí náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené v roce 2022 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

rozhodlo na základě žádosti uvolněného náměstka primátora pana Mgr. Petra Kouby ze dne 

12.10.2022, že panu Mgr. Petru Koubovi po ukončení výkonu funkce uvolněného náměstka primátora 

bude poskytnuta náhrada za 19 dnů nevyčerpané poměrné části dovolené v roce 2022 (a to v částce 

dle ustanovení § 81a odst. 8 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

 

Kancelář tajemníka 

Kancelář tajemníka doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 12. 10. 2022 požádal statutární město Přerov uvolněný náměstek primátora Mgr. Petr Kouba o 

poskytnutí náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené v roce 2022. 

Dovolenou uvolněných zastupitelů výlučně upravuje § 81a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obecná ustanovení zákoníku práce se nepoužijí s výjimkou 

těch ustanovení, která se výslovně týkají osob vykonávajících veřejné funkce, tedy od 1.1.2021 

ustanovení § 216 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o 

převodu nevyčerpané dovolené.  



Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, tj. 35 

kalendářních dnů, přičemž zákon o obcích stanovuje v § 81a odst. 1, že nejvýše 25 dnů dovolené může 

připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem. 

Pokud výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce netrvá po celý kalendářní rok, má nárok na 

poměrnou část dovolené, která činí za každý započatý kalendářní měsíc výkonu funkce jednu 

dvanáctinu dovolené za kalendářní rok (§ 81a odst. 2 zákona o obcích). 

Po dobu čerpání dovolené náleží uvolněnému zastupiteli odměna za výkon funkce v plné výši. Jinými 

slovy, odměna se mu během čerpání dovolené nekrátí. 

Dovolenou nevyčerpanou za příslušný kalendářní rok lze čerpat v následujícím roce. Tato dovolená se 

pak čerpá přednostně. Do dalšího kalendářního roku se taková nevyčerpaná dovolená nepřevádí a bez 

náhrady propadá (§ 81a odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). 

Proplatit nevyčerpanou dovolenou zákon o obcích umožňuje, ovšem pouze v případech, kdy dojde k 

ukončení výkonu funkce nebo ukončení uvolnění pro výkon funkce (např. vzdání se funkce, odvolání 

z funkce, změna funkce z uvolněné na neuvolněnou). Náhrada za nevyčerpanou dovolenou se určí 

jako násobek počtu kalendářních dnů, za který je poskytována, a jedné třicetiny odměny, která 

uvolněnému zastupiteli náleží ke dni ukončení výkonu funkce (§ 81a odst. 8 zákona 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů). Výpočet náhrady za 19 dnů nevyčerpané části dovolené v roce 

2022 je uveden v příloze č. 1. 

Z dikce zákona vyplývá, že žádost o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou (dále též 

„proplacení dovolené“) by měla být podána až poté, co nastane rozhodná skutečnost, tedy po skončení 

výkonu funkce. Lze však připustit i situaci, kdy je zřejmé, že uvolněný člen zastupitelstva obce ukončí 

v daném roce funkci (např. se vzdá funkce k budoucímu datu, či ve volebním roce ví, že již nebude 

pokračovat v dalším volebním období apod.) a požádá ještě jako uvolněný člen zastupitelstva o 

proplacení dovolené. V takovém případě zastupitelstvo obce může souhlasit s poskytnutím náhrady za 

nevyčerpanou dovolenou za daný rok, a to z alikvótní části za příslušný kalendářní rok. Doporučuje se, 

aby byla taková žádost doplněna, resp. aby bylo konkrétní rozhodnutí zastupitelstva obce podloženo 

příslušným výpisem z evidence o čerpání dovolené uvolněných členů zastupitelstva obce, kterou podle 

§ 81a odst. 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad vede. 

 

Příloha č. 1 – Výpis z evidence o čerpání dovolené 

 

 


