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III. 

Odůvodnění 

Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 
úpravy  
Ministerstvo vnitra předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební 
zákony. Jedná se o technickou změnu vyhlášek ke všem pěti volebním zákonům, jejímž 
jediným účelem je navýšit zvláštní odměny předsedů a zapisovatelů okrskových volebních 
komisí a zvláštních okrskových volebních komisí o 500 Kč, tedy na 2100 (pro předsedy), 
resp. 2000 Kč (pro zapisovatele). Důvod navýšení spočívá v potřebě náležitě zohlednit 
náročnost činnosti právě předsedů a zapisovatelů komisí, na nichž většinou spočívá hlavní 
tíha odpovědnosti za chod celé okrskové volební komise, a do jisté míry i činnost v 
okrskových volebních komisích zatraktivnit. Chyby zjištěné v činnosti některých okrskových 
volebních komisí ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 (usnesení Nejvyššího 
správního soudu sp. zn. Vol 58/2017 – 173 ze dne 19. 11. 2017) ukázaly, že je potřeba zajistit 
výkon činnosti předsedů a zapisovatelů komisí osobami s náležitými odbornými předpoklady, 
což obnáší i nezbytnost valorizace zvláštních odměn. Zapisovatel je mnohdy v komisi 
klíčovým profesionálem, který zajišťuje zákonnost a správnost postupu a předseda okrskové 
volební komise odpovídá za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí a jeho 
pokyny k zachování pořádku při průběhu hlasování v souladu se zákonem jsou závazné pro 
všechny přítomné. 

Konkrétně se navrhuje novelizovat 

- vyhlášku Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

- vyhlášku Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu 
uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., 

- vyhlášku Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

- vyhlášku č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, 

- vyhlášku č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta 
republiky. 

Účinnost vyhlášky se navrhuje již k 1. lednu 2018. Valorizované zvláštní odměny tudíž budou 
platit již při volbě prezidenta v lednu 2018. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s prováděnými zákony 

Zákonná zmocnění ve všech prováděných zákonech ukládají Ministerstvu vnitra v dohodě 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí stanovit výši zvláštní 
odměny a paušální náhrady ušlého výdělku za výkon funkce člena okrskové volební komise, 
popřípadě člena zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty. Předkládaná 
vyhláška upravuje pouze zvláštní odměny předsedům a zapisovatelům okrskových volebních 
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komisí a zvláštních okrskových volebních komisí, a je proto v souladu se zákonným 
zmocněním, jakož i prováděnými zákony jako takovými. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 
a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Odměňování členů okrskových volebních komisí není upraveno právem Evropské unie. 
Právní úprava na tomto úseku je plně ponechána v pravomoci národních orgánů jednotlivých 
zemí; právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. Rovněž mezinárodní 
smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na danou oblast nevztahují. 

4. Finanční dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské 
subjekty 

Navýšení zvláštních odměn předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí a 
zvláštních okrskových volebních komisí o 500 Kč, tedy o 1000 Kč na jednu komisi, se 
promítne do nákladů na jedny volby konané na celém území České republiky nárůstem o cca 
15 milionů Kč (v současnosti existuje 14866 okrskových volebních komisí z toho 110 
v zahraničí; v zahraničí se hlasuje ve volbě prezidenta republiky a ve volbách do Poslanecké 
sněmovny). Rozpočtová kapitola Ministerstva vnitra bude o odpovídající objem prostředků na 
příslušný kalendářní rok, v němž se budou volby konat, navýšena.  

5. Zhodnocení korupčních rizik, zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace a k 
ochraně soukromí a osobních údajů, zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu 
státu 

Návrh vyhlášky je technickou novelu a nezvyšuje korupční rizika. Návrh nemá dopad ve 
vztahu k zákazu diskriminace ani k ochraně soukromí a osobních údajů; nemá ani dopady na 
bezpečnost nebo obranu státu. 

6. K hodnocení dopadů regulace 

Vzhledem k technické povaze vyhlášky udělil předseda Legislativní rady vlády dopisem č.j. 
32432/2017-OVL ze dne …..výjimku z povinnosti zpracovat hodnocení dopadů regulace 
(RIA). 

Zvláštní část 

K čl. I, II, IV, VI a VII 

Ve vyhláškách provádějících volební zákony se navyšují odměny předsedů a zapisovatelů 
okrskových volebních komisí, popřípadě zvláštních okrskových volebních komisí o 500 Kč. 

K čl. III, V a VIII 

Účinnost vyhlášky je stanovena na datum, které spadá do období mezi vyhlášením volby 
prezidenta republiky a doplňovacích voleb do Senátu (volební obvod 39, sídlo: Trutnov) 
a  uskutečněním těchto voleb. Ačkoli bude vyhláška v době voleb účinná, je žádoucí výslovně 
potvrdit, že se nové sazby odměn členů okrskových volebních komisí v těchto volbách již 
použijí. Dosud totiž bylo zvykem, že se volební právní předpisy prostřednictvím přechodných 
ustanovení vztahovaly nejdříve na volby vyhlášené po nabytí jejich účinnosti. Nyní je však 
dána naléhavá potřeba aplikace vyhlášky již při nejbližších volbách, a tedy je potřeba odklon 
od dosavadní legislativní zvyklosti výslovně stvrdit. 
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K čl. VIII 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2018, aby se valorizace promítla již do výše 
zvláštních odměn pro předsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí, resp. zvláštních 
okrskových volebních komisí ve volbách konaných v lednu 2018. 
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