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V. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 

 
Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 8. prosince 2017 s termínem pro zaslání připomínek 

do 15. prosince 2017. Zásadní připomínky neuplatnilo žádné z připomínkových míst. Návrh je předkládán bez rozporu. 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo zahraničních věcí Doporučující připomínka 

Doporučujeme zvážit zvýšení zvláštních odměn za 
výkon funkce člena okrskové volební komise, resp. 
zvláštní okrskové volební komise, nejen pro předsedu 
a zapisovatele těchto volebních komisí, ale rovněž pro 
jejich další členy. Proporcionální zvýšení jejich odměn 
by mohlo podmínit větší zájem občanů o přípravu a 
konání voleb formou účasti ve volební komisi. 
Zároveň by se poměrným zvýšením zvláštních odměn 
všem členům volební komise mohlo předejít kritice 
jen „výběrovému“ zvýšení těchto odměn, V této 
souvislosti upozorňujeme, že podle současné praxe je 
předseda okrskové volební komise vybrán losem, 
nikoli podle prokázaných odborných znalostí. 

Neakceptováno a vysvětleno;  
nepovažujeme to v současnosti za nezbytné ani za 
efektivní. Návrh vyhlášky se totiž opírá o záměr 
zohlednit navýšením odměn míru profesionality, 
popřípadě odpovědnosti členů volebních komisí. Pro 
úplnost uvádíme, že náklady na navýšení odměn všem 
členům komisí by činily 42 mil. Kč na jedny volby 
(vycházím z výpočtu, kde by předsedovi a zapisovateli 
byly odměny navýšeny o 500 Kč a ostatním členům o 
300 Kč, přičemž do výpočtu vstupuje 14 866 komisí o 
v průměru 8 členech). Ministerstvo vnitra však počítá 
s tím, že projde-li pozměňovací návrh poslance Kupky 
k návrhu zákona o státním rozpočtu, budou jako další 
motivační opatření navýšeny odměny členům komisí 
pro druhá kola voleb. 
Co se týče specifického navýšení odměny předsedovi 
komise, je postaveno na tom, že předseda okrskové 
volební komise, ač je losován (a na rozdíl od 
zapisovatele tak není „profesionálem“, na němž do 
značné míry závisí dohled nad zákonným postupem 
okrskové volební komise), je z povahy své funkce 
zodpovědný za pořádek ve volební místnosti a jeho 
pokyny jsou závazné pro všechny přítomné. Z titulu své 
funkce proto nese největší díl odpovědnosti za řádný 
chod okrskové volební komise a její činnost, a je proto 
zcela opodstatněné tuto zodpovědnost zohlednit ve výši 
odměny obdobně jako u zapisovatele. Z výše 
uvedených důvodů není možné připomínce vyhovět. 
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V materiálu se uvádí, že vzhledem k chybám v 
činnosti některých okrskových volebních komisí ve 
volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017, je 
potřeba zajistit výkon činnosti předsedů a 
zapisovatelů komisí osobami s náležitými 
odbornými předpoklady, což obnáší i nezbytnost 
valorizace zvláštních odměn. Z našeho pohledu lze 
výše uvedeným tvrzením částečně ospravedlnit 
navýšení odměn předsedů a zapisovatelů, nikoliv 
však zamezit opakování chyb z letošních voleb. 
Navýšení odměn není efektivním způsobem a 
nezaručuje, že se situace nebude opakovat. Dle 
našeho názoru je hlavním problémem podoba 
školení, kdy předsedové a zapisovatelé nebyli 
nejspíše dostatečně poučeni, že volební lístek má 
dvě strany, a je nutné v tomto ohledu dbát zvýšené 
pozornosti. Domníváme se, že problémy souvisí 
zejména s vysokým počtem okrskových komisí a z 
něj plynoucí náročnosti právě na množství 
kompetentních osob na post předsedy a 
zapisovatele. Za této situace Ministerstvo financí 
požaduje snížení počtu volebních komisí.  Toho lze 
docílit např. navýšením průměrného počtu voličů 
na jeden okrsek, což by se pomohlo zejména 
středně velkým a velkým městům, kde standardně 
dochází k umísťování volebních komisí na jednom 
místě, což je zcela neefektivní; to vše samozřejmě 
při zachování principu, že každá obec má alespoň 
jeden volební okrsek tak, aby byla zajištěna 
dostupnost voleb občanům. O tomto požadavku 
jsme opakovaně informovali Ministerstvo vnitra, 
nicméně doposud k požadované změně nedošlo. 
Ministerstvo financí proto bude požadovat, aby 
byla tato otázka řešena v připravovaném volebním 
zákoníku.  

 

Připomínka vzata na vědomí;  
počet volebních komisí závisí na počtu volebních 
okrsků – ten upravuje zákon. 
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