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IV. 

TEXT ČÁSTÍ VYHLÁŠEK V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

 

 

Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., 

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

ČÁST ŠESTÁ  

 

ZVLÁŠTNÍ ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, 

ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY  

 

§ 17  

 

 (1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna20) 

(dále jen "odměna") ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 000 Kč 

a předsedovi okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč. 

 

 (2) Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v tytéž dny s volbami21)  

  

a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce 

předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč,  

  

b) do Senátu Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a 

člena okrskové volební komise o 400 Kč; v případě konání dalšího kola voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové 

volební komise o dalších 200 Kč,  

  

c) do zastupitelstev obcí, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové 

volební komise o 400 Kč.  

 

(1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna20) 

(dále jen „odměna“) ve výši 1 800 Kč, zapisovateli a místopředsedovi okrskové volební 

komise ve výši 2 100 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 2 200 Kč. 

V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o 400 Kč. 

 

  (2) Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v souběhu s jinými volbami21), 

zvyšuje se odměna člena okrskové volební podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další 

volby. 

  

 (3) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru 

obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle 

odstavců 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise 

ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.  

  

 (4) Odměnu podle odstavce 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 

vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise22) obecní úřad. V případě, že 
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se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise 

nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 a 2 poměrně 

krátí, a to podle evidence o jejich jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.  

-------------------------------------- 
20) § 55 zákona č. 130/2000 Sb.  
21) § 64 zákona č. 130/2000 Sb.  
22) § 45 zákona č. 130/2000 Sb.  

 

 

 

 

Vyhláška 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., ve znění pozdějších přepisů 

 

 

ČÁST SEDMÁ  

 

VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ 

KOMISE A ČLENA ZVLÁŠTNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ 

ÚHRADY A VÝPLATY  

 

§ 12  

 

 (1) Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přísluší členovi 

okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise za výkon funkce zvláštní 

odměna22) (dále jen "odměna") ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise a 

zapisovateli zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 000 Kč a předsedovi okrskové 

volební komise a předsedovi zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč.  

 

(2) Při volbách do Senátu Parlamentu České republiky přísluší členovi okrskové 

volební komise za výkon funkce odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební 

komise odměna ve výši 2 000 Kč a předsedovi okrskové volební komise odměna ve výši 2 

100 Kč v případě, že volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku 

proběhly pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu 

České republiky se odměna podle věty první zvyšuje o 200 Kč.  

 

 ((3) Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v tytéž 

dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce 

předsedy a člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč;23) v případě konání 

dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce 

předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200 Kč.  

 

(1) Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přísluší 

členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise za výkon funkce 

zvláštní odměna22) (dále jen „odměna“) ve výši 1 800 Kč, zapisovateli a místopředsedovi 

okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč 

a předsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 200 
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Kč. 

  (2) Při volbách do Senátu Parlamentu České republiky přísluší členovi okrskové 

volební komise za výkon funkce odměna ve výši 1 800 Kč, zapisovateli a místopředsedovi 

okrskové volební komise odměna ve výši 2 100 Kč a předsedovi okrskové volební komise 

odměna ve výši 2 200 Kč v případě, že volby do Senátu Parlamentu České republiky 

ve volebním okrsku proběhly pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole voleb 

do Senátu Parlamentu České republiky se odměna podle věty první zvyšuje předsedovi, 

místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise o 1 000 Kč a ostatním členům 

okrskové volební komise o 700 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje 

o dalších 400 Kč. 

 

 (3) Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nebo 

volby do Senátu Parlamentu České republiky v souběhu s jinými volbami23), zvyšuje se 

odměna člena okrskové volební podle odstavce 1 a 2 o 400 Kč za každé další volby. 

 

 (4) Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v 

pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, 

přísluší kromě odměny podle odstavců 1 až 3 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce 

člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, 

nejvýše však 340 Kč za jeden den.  

  

 (5) Odměnu podle odstavců 1 až 3 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 4 

předsedovi a členům okrskových volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti 

okrskové volební komise24) obecní úřad. V případě, že se předseda nebo člen okrskové 

volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny 

stanovenou podle odstavců 1 až 3 poměrně krátí, a to podle evidence o jejich jeho účasti na 

jednáních okrskové volební komise.  

  

 (6) Odměnu podle odstavce 1 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 4 

předsedovi a členům zvláštní okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti 

zvláštní okrskové volební komise zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební 

komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlašovaného Českou národní 

bankou25) ke dni voleb. V případě, že se předseda nebo člen zvláštní okrskové volební komise 

všech jednání komise nezúčastňuje, zastupitelský úřad celkovou výši odměny stanovenou 

podle odstavce 1 poměrně krátí, a to podle evidence o jejich jeho účasti na jednáních zvláštní 

okrskové volební komise.  

 

-------------------- 
22) § 82 zákona č. 247/1995 Sb.   
23) § 95 zákona č. 247/1995 Sb.   
24) § 52a a 77a zákona č. 247/1995 Sb.   
25) § 35 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona 

č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb. 

a zákona č. 127/2002 Sb.  
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Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších přepisů 

 

 

ČÁST PRVNÍ  

 

VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ 

KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY  

 

§ 1  

 

 (1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna1) (dále 

jen "odměna") ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 000 Kč a 

předsedovi okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč. Konají-li se volby do zastupitelstev 

obcí v tytéž dny společně s volbami2)  

  

a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce 

předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč,  

  

b) do Senátu Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a 

člena okrskové volební komise o 400 Kč; v případě konání dalšího kola voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové 

volební komise o dalších 200 Kč.  

  

(1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna1) 

(dále jen „odměna“) ve výši 1 800 Kč, zapisovateli a místopředsedovi okrskové volební 

komise ve výši 2 100 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 2 200 Kč. 

Za výkon funkce v okrskové volební komisi v územně členěném statutárním městě a v 

hlavním městě Praze se odměna podle věty první zvyšuje o 400 Kč. V případě opakování 

hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč. 

 

(2) Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v souběhu s jinými volbami2), zvyšuje 

se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další 

volby. 

  

(2) (3) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v 

poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny 

podle odstavce 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební 

komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.  

  

 (3) (4) Odměnu podle odstavce 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle 

odstavce 2 odstavce 3 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise3) 

obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, 

úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením 

a úřad městské části v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad"). V případě, že se 

předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad 

celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 a 2 poměrně krátí, a to podle evidence o 

jejich jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.  
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------------------------------ 
1) § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.  
2) § 70 zákona č. 491/2001 Sb.  
3) § 52 zákona č. 491/2001 Sb.  

 

 

 

 

 

Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 

parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů 

 

 

§ 10  

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady 

a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové 

volební komise  

 

 (1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách 

do Evropského parlamentu zvláštní odměna13) (dále jen "odměna") ve výši 1 300 Kč, 

zapisovateli okrskové volební komise odměna ve výši 2 000 Kč a předsedovi okrskové 

volební komise odměna ve výši 2 100 Kč. Konají-li se volby do Evropského parlamentu 

v tytéž dny s jinými volbami konanými na území České republiky, zvyšuje se odměna za 

výkon funkce člena okrskové volební komise o 400 Kč za každé další volby, pro které 

okrsková volební komise plní úkoly podle zvláštního právního předpisu.14)  

  

(2) Pokud se společně s volbami do Evropského parlamentu koná první nebo druhé 

kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky, potom se všem členům okrskových 

volebních komisí v okrscích, kde proběhla obě kola voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky, zvyšuje odměna podle odstavce 1 věty druhé o dalších 200 Kč.  

 

(1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách 

do Evropského parlamentu zvláštní odměna13) (dále jen „odměna“) ve výši 1 800 Kč, 

zapisovateli a místopředsedovi okrskové volební komise odměna ve výši 2 100 Kč 

a předsedovi okrskové volební komise odměna ve výši 2 200 Kč.  

 

(2) Konají-li se volby do Evropského parlamentu v souběhu s jinými volbami, 

zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé 

další volby. 

  

(3) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru 

podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle 

odstavců 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise 

ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.  

  

 (4) V případě, že se člen okrskové volební komise nebo její předseda všech jednání 

komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny krátí v poměru podle evidence 
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o jejich jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.  

  (5) Odměnu podle odstavce 1 nebo též podle odstavce 2 a paušální náhradu ušlého 

výdělku podle odstavce 3 pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení 

činnosti okrskové volební komise 15) obecní úřad.  

 

---------------------------------------- 
13) § 61 zákona č. 62/2003 Sb.  
15) § 50 zákona č. 62/2003 Sb.  

 

 
 
 

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě 

prezidenta republiky, ve znění pozdějších přepisů 

 

 

§ 6  

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové 

volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu 

výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise  

 

 (1) Zvláštní odměna člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební 

komise (dále jen „odměna“) za výkon funkce činí v případě předsedy 2 100 Kč, v případě 

zapisovatele 2 000 Kč a v případě jiného člena 1 300 Kč. V případě konání druhého kola 

volby prezidenta republiky se odměna za výkon funkce člena, zapisovatele a předsedy 

okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise zvyšuje o 200 Kč. V případě 

opakování části volby prezidenta republiky se odměna zvyšuje o dalších 200 Kč.  

  

 (1) Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise přísluší 

za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen „odměna“) ve výši 1 800 Kč, zapisovateli 

a místopředsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 

2 100 Kč a předsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise 

ve výši 2 200 Kč v případě, že volba prezidenta republiky proběhla pouze v jednom kole. 

Za výkon funkce v dalším kole volby prezidenta republiky se odměna podle věty první 

zvyšuje předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise a zvláštní 

okrskové volební komise o 1 000 Kč a ostatním členům okrskové volební komise 

a zvláštní okrskové volební komise o 700 Kč. V případě opakování hlasování se odměna 

zvyšuje o dalších 400 Kč. 

 

 (2) Koná-li se volba prezidenta republiky v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se 

odměna člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise podle 

odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby.  

  

 (3) Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v 

pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny 

podle odstavců 1 a 2 paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové 

volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 

340 Kč za jeden den.  
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 (4) Odměnu podle odstavců 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 

členům okrskových volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové 

volební komise obecní úřad a členům zvláštní okrskové volební komise obdobně zastupitelský 

úřad v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného 

v den volby prezidenta republiky. V případě, že se člen okrskové volební komise a zvláštní 

okrskové volební komise některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad a zastupitelský 

úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavců 1 a 2 poměrně zkrátí, a to podle 

evidence o jejich jeho účasti na jednáních okrskové volební komise a zvláštní okrskové 

volební komise.  
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