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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 změnu vyhlášek ke všem pěti volebním zákonům, jejímž jediným 

účelem je plošné navýšení odměn všem členům okrskových volebních komisí a zvláštních 

okrskových volebních komisí, které je dlouhodobě a hlasitě poptáváno, neboť k plošné 

valorizaci došlo naposledy v roce 2008. Navýšení se vztahuje i na zvláštní okrskové volební 

komise, které plní úkoly volebních komisí při zastupitelských úřadech České republiky 

ve volbách, v nichž je možné hlasovat i ze zahraničí, tj. při volbách do Poslanecké sněmovny 

a volbě prezidenta republiky.  

Navrhuje se plošné navýšení, avšak diferencovanou částkou na jedné straně pro řadové 

členy a na straně druhé pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskových a zvláštních 

okrskových volebních komisí (dále jen „okrsková volební komise“). Odlišné částky zvláštní 

odměny pro jednotlivé kategorie členů okrskových volebních komisí mají odrážet jejich 

odpovědnost, úkoly a objem práce, kterou vzhledem ke své funkci v komisi odvádějí, a jednak 

nedávné navýšení o 500,- Kč, které však dopadlo pouze na předsedy a zapisovatele 

okrskových volebních komisí (vyhláška č. 475/2017 Sb.). 

Současně se navyšuje zvláštní odměna u volby prezidenta republiky a u voleb do Senátu 

v případě, že tyto volby probíhají dvoukolově. Dosavadní příplatek za druhé kolo ve výši 

200,- Kč je již dlouho předmětem všeobecné kritiky. 

Ministerstvo vnitra při jednáních s Ministerstvem financí dospělo k předběžné dohodě, 

i pokud jde o požadavek, aby se zvláštní odměna členů okrskových volebních komisí navýšila 

v případě konání opakovaného hlasování a dále v územně členěných statutárních městech 

a v hlavním městě Praze při volbách do zastupitelstev obcí, kdy volební komise zjišťují 

výsledky nejen pro volby do zastupitelstva příslušné městské části nebo městského obvodu, 

ale i výsledky voleb do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo 

Zastupitelstva hlavního města Prahy.  

Shora popsané navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí je třeba 

ve vyhláškách provádějících volební zákony promítnout úpravou dosavadních částek.  

  

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. 
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Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem jejího vyhlášení tak, aby valorizované odměny 

mohly být vypláceny již pro komunální a senátní volby, které se budou konat na podzim 

2018. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s prováděnými zákony 

Zákonná zmocnění ve všech prováděných volebních zákonech ukládají Ministerstvu 

vnitra v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanovit výši 

zvláštní odměny a paušální náhrady ušlého výdělku za výkon funkce člena okrskové volební 

komise, způsob její úhrady a výplaty. 

Konkrétní navrhované částky, o které se navyšují odměny členů okrskových volebních 

komisí, Ministerstvo vnitra předběžně projednalo s Ministerstvem financí. Také Ministerstvo 

práce a sociálních věcí na základě oslovení hodnotí myšlenku navýšení odměn členů 

okrových volebních komisí kladně. 

Předkládaná vyhláška upravuje pouze výši zvláštní odměny členů 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 

Odměny členů okrskových volebních komisí nejsou upraveny právem Evropské unie, 

a to ani pro volby do Evropského parlamentu. Právní úprava na tomto úseku je plně 

ponechána v pravomoci národních orgánů jednotlivých členských států; 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 

Navrhované navýšení zvláštních odměn pro okrskové volební komise v porovnání se 

stávající úpravou je znázorněno v následující tabulce:  

 současná  

výše odměny 

za I. kolo  

navrhovaná 

výše odměny 

za I. kolo 

současný 

příplatek  

za II. kolo 

navrhovaná 

výše příplatku 

za II. kolo  

člen  1 300,- Kč  1 800,- Kč 200,- Kč 700,- Kč 

místopředseda 1 300,- Kč 2 100,- Kč 200,- Kč 1 000,- Kč 

zapisovatel 2 000,- Kč 2 100,- Kč 200,- Kč 1 000,- Kč 

předseda 2 100,- Kč 2 200,- Kč 200,- Kč 1 000,- Kč 

 

Navržené zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí je zamýšleno již pro 

volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat 

na podzim 2018. 

 S ohledem na to jsou navýšeny plánované požadavky výdajů na volby 

do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky pro územní samosprávné 

celky do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa ještě v roce 2018.  

 Volby do zastupitelstev obcí jsou jednokolové a volby do 1/3 Senátu Parlamentu 

České republiky jsou dvoukolové s tím, že první kolo senátních voleb se koná v souběhu 

s volbami do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018. Z tohoto vyplývá, že cca 1/3 

okrskových volebních komisí bude vykonávat svou činnost dvě kola a zbývající cca 2/3 

okrskových volebních komisí pouze jedno kolo.  
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Současně je, po dohodě Ministerstva vnitra s Ministerstvem financí, navrhováno 

navýšení odměny pro členy okrskových volebních komisí o dalších 400,- Kč v případě konání 

voleb do zastupitelstev obcí v územně členěných statutárních městech a hlavním městě Praze.  

Jedná se o navýšení odměny členům v cca 2 300 okrskových volebních komisí, což činí cca 

7 360 000,- Kč.   

Navýšení výdajů požadovaných ze státního rozpočtu na rok 2018 za celou Českou 

republiku bude tedy následující (za předpokladu 8 členů v jedné okrskové volební komisi):  

  

36 000 000,- Kč pro okrskové volební komise, kde budou probíhat pouze volby 

do zastupitelstev obcí 

41 000 000,- Kč  pro okrskové volební komise, kde budou probíhat volby do 

zastupitelstev obcí v souběhu s volbami do Senátu Parlamentu 

České republiky 

7 360 000,- Kč  příplatek za volby do zastupitelstev obcí v územně členěných 

statutárních městech a v hlavním městě Praze 

84 360 000,- Kč celkem 

 

 Ministerstvo vnitra zpracovalo návrh na rozpočtové opatření na volby 

do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, kterým bude Ministerstvo 

financí požádáno o uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

a ve kterém již je zohledněno i shora rozepsané navýšení výdajů na volby pro územní 

samosprávné celky.   

Ministerstvo vnitra ve výhledu státního rozpočtu na roky 2019 – 2021 již s navýšením 

odměn členů okrskových volebních komisí počítalo a finanční prostředky na volby jsou 

v jednotlivých letech navrženy s dostatečnou rezervou.  

Pro ilustraci se uvádí, že u voleb, které probíhají pouze jednokolově a ve všech 

volebních okrscích (např. volby do Poslanecké sněmovny), představuje navrhované 

navýšení odměn pro okrskové volební komise zvýšení dopadů na státní rozpočet oproti 

současnému stavu o cca 52 000 000,- Kč (vychází se z aktuálního počtu 14 866 volebních 

okrsků, z toho 110 v zahraničí, a průměrně osmičlenné okrskové volební komise).  

Zvýšení nákladů není jen jednorázové, ale projeví se opakovaně při všech volbách. 

V souvislosti s navýšením odměn byla ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních 

věcí posuzována také otázka povinnosti odvodů na nemocenské pojištění, která vzniká od 

částky 2 500 Kč v kalendářním měsíci. Činnost okrskových volebních komisí však spadá 

pravidelně alespoň do dvou kalendářních měsíců. Poskytovatel odměny tudíž bude evidovat 

odměnu po částech ve dvou kalendářních měsících, přičemž ani v jednom z měsíců nedojde 

k dosažení částky, která by zakládala povinnost odvodů na nemocenské pojištění. (Příjemci 

samozřejmě lze částku vyplatit najednou.) V tomto smyslu budou instruovány obce, aby 

členové okrskových volebních komisí nebyli znevýhodněni. 

 

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 fakticky jen technickou novelou 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. 
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6. K hodnocení dopadů regulace 

Na základě výjimky udělené předsedou Legislativní rady vlády dopisem 

č. j.: 19842/2018-OHR ze dne 18. června 2018 nebylo vzhledem k technické povaze vyhlášky 

provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

 

 

Zvláštní část 

 

 K navýšení odměn  

Čl. I bod 1  

Čl. II bod 1 

Čl. III bod 1 

Čl. IV bod 1 

Čl. V bod 1 

 

Pro všechny druhy voleb se navrhuje plošné navýšení zvláštní odměny členům 

okrskových volebních komisí za výkon funkce. Navýšení se vztahuje i na členy zvláštních 

okrskových volebních komisí, které zabezpečují hlasování a sčítání hlasů ve zvláštních 

volebních okrscích zřizovaných při zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí 

ve volbě prezidenta republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny.  

K poslednímu plošnému navýšení došlo novelou volebních vyhlášek (vyhláška 

č. 368/2008 Sb.) v říjnu 2008 o 500,- Kč. Vyhláškou č. 475/2017 Sb. pak byla s účinností 

od 29. prosince 2017 navýšena zvláštní odměna o 500,- Kč pouze zapisovatelům a předsedům 

okrskových volebních komisí z důvodu, že výše jejich odměny nekorespondovala s náročností 

činnosti, kterou vykonávají a za kterou odpovídají, a důsledky tohoto podhodnocení se 

projevily ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017. Proto bylo potřebné stav změnit 

ještě před volbou prezidenta republiky, která se konala v lednu 2018. 

Hlasité požadavky na plošné navýšení odměn všem členům volebních komisí souvisí 

s četností konání voleb a s problémy obsadit téměř 15 000 okrskových volebních komisí. 

Nejde jen o to okrskové volební komise obsadit, ale namotivovat schopné lidi, aby měli o tuto 

činnost zájem, neboť získání odpovědných a schopných osob pro výkon funkce člena 

okrskové volební komise je současně zárukou kvalitní práce okrskových volebních komisí 

v souladu se zákonem, kterou mají zabezpečovat při hlasování a při sčítání hlasů 

v jednotlivých volebních okrscích. 

Plošné navýšení tak reaguje na dlouhodobou všeobecnou poptávku, představuje 

valorizaci zvláštních odměn členů volebních komisí po 10 letech a má za cíl zvýšit zájem 

o výkon této funkce, usnadnit obsazování okrskových volebních komisí a v důsledku 

personálního složení komisí zkvalitnit jejich práci. Na nedostatky v činnosti některých 

okrskových volebních komisí upozornil např. Nejvyšší správní soud v rámci soudního 

přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny (usnesení NSS sp. zn. Vol 58/2017 ze dne 

19. listopadu 2017).   

Konkrétní částky, o které se zvláštní odměny za výkon funkce u jednotlivých kategorií 

členů okrskových volebních komisí navyšují, ukazuje následující tabulka: 
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 současná výše 

odměny  

(jednokolové 

volby) 

odměna 

po navýšení 

(jednokolové 

volby) 

současný 

příplatek 

za II. kolo 

příplatek 

za II. kolo 

po navýšení 

člen  1300,- Kč  1800,- Kč 200,- Kč 700,- Kč 

místopředseda 1300,- Kč 2100,- Kč 200,- Kč 1000,- Kč 

zapisovatel 2000,- Kč 2100,- Kč 200,- Kč 1000,- Kč 

předseda 2100,- Kč 2200,- Kč 200,- Kč 1000,- Kč 

 

Všem řadovým členům volebních komisí (za řadového člena je pro účely tohoto 

odůvodnění označován ten, který nezastává funkci zapisovatele, předsedy ani místopředsedy) 

se dosavadní částka 1 300,- Kč navyšuje o 500,- Kč na částku 1 800,- Kč. 

K nejvýraznějšímu navýšení odměny (+ 800,- Kč) dochází u místopředsedy okrskové 

volební komise, který se odměnou dostává na úroveň zapisovatele. Důvodem je, že 

ve vládním návrhu novely volebních zákonů, který aktuálně projednává Parlament (sněmovní 

tisk 137) se i místopředsedovi (vedle zapisovatele a předsedy) stanoví povinnost účasti 

na školení k zásadám hlasování a zjišťování a zpracování výsledků voleb. Dále je třeba 

zohlednit i to, že místopředseda okrskové volební komise zastupuje předsedu v době jeho 

nepřítomnosti a přebírá v takovém případě plně jeho úkoly i odpovědnost za pořádek 

ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí. 

U předsedy a zapisovatele okrskové volební komise dochází oproti současnému stavu 

k navýšení pouze o 100,- Kč, neboť u těchto dvou kategorií členů je třeba vzít v potaz 

nedávné navýšení o 500,- Kč novelou volebních vyhlášek č. 475/2017 Sb. I tak se zachovává 

diferenciace výše odměny od řadových členů o 300,- Kč, resp. 400,- Kč, kterou se zohledňuje 

především skutečnost, že zapisovatel a předseda okrskové volební komise nesou největší 

odpovědnost za korektní činnost okrskové volební komise, dodržování zákonných postupů 

a je jim svěřen největší díl úkolů.  

V případě schválení shora zmíněného návrhu novely volebních zákonů se také 

na předsedu a zapisovatele bude vztahovat povinná účast na školení k zásadám hlasování 

a zjišťování a zpracování výsledků voleb a neúčast na povinném školení u předsedy, 

místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise bude mít za důsledek sankci v podobě 

krácení jejich odměny na úroveň řadového člena.  

Stávající pravidla pro krácení odměny všem členům volebních komisí podle evidence 

o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise zůstávají nedotčena. 

 

Předmětem dlouhodobé kritiky je též dosavadní příplatek ve výši 200,- Kč za výkon 

funkce v okrskové volební komisi ve druhém kole voleb (dvoukolově probíhá volba 

prezidenta republiky a volby do Senátu). V reakci na to dochází proto k navýšení tohoto 

příplatku na 700,- Kč u řadového člena a na 1 000,- Kč u předsedy, místopředsedy 

a zapisovatele okrskové volební komise. I zde pro diferenciaci v odměňování platí důvody 

výše uvedené. Zaznívající požadavky, aby výše odměny ve druhém kole byla na stejné výši 

jako v kole prvním, jsou nereálné z hlediska dopadů na státní rozpočet (zvýšení nákladů o cca 

132 000 000,- Kč u volby prezidenta a 44 000 0000,- Kč u voleb do 1/3 Senátu, které se 

konají každé 2 roky). Také je třeba vzít v potaz úkoly okrskové volební komise ve druhém 

kole, kdy probíhá hlasování již jen mezi dvěma kandidáty a zjišťování výsledků voleb je tak 

rychlejší a jednodušší. Před druhým kolem již neprobíhá první zasedání okrskových volebních 

komisí ani školení.  
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S Ministerstvem financí se též podařilo předjednat navýšení odměn o 400,- Kč při 

opakovaném hlasování, ke kterému dochází v důsledku soudního přezkumu, jestliže soud 

rozhodne o neplatnosti hlasování, resp. neplatnosti části voleb, a hlasování ve volebním 

okrsku se opakuje. Podle dosavadní právní úpravy nebylo opakované hlasování, které 

zabezpečuje stejná okrsková volební komise (neustavuje se nová), nijak zohledněno ve výši 

zvláštní odměny. Částka 400,- Kč se jeví jako přiměřená i s přihlédnutím k tomu, že 

opakování hlasování může být způsobeno právě pochybením v postupech okrskové volební 

komise.  

Neplatnost hlasování nelze napadnout, a tudíž o ní nemohou volební soudy ani 

rozhodnout v případě voleb do Poslanecké sněmovny nebo voleb do Evropského parlamentu, 

kdy lze napadnout toliko neplatnost volby kandidáta. 

 

O 400,- Kč se dále navyšuje odměna členům okrskových volebních komisí při 

komunálních volbách v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze, a to 

z důvodu, že zejména náročnost sčítání hlasů je nesrovnatelně vyšší než v běžné obci, neboť 

z odevzdaných hlasovacích lístků jsou zjišťovány jednak výsledky voleb do zastupitelstva 

územně členěného statutárního města (Zastupitelstva hlavního města Prahy) a jednak 

výsledky voleb do zastupitelstva příslušné městské části nebo městského obvodu, což při 

složitosti sčítání hlasů v komunálních volbách znamená, že po uzavření volební místnosti 

v sobotu ve 14 hodin pokračuje práce okrskových komisí mnohdy až do časných ranních 

hodin. Jedná se v podstatě o obdobu konání voleb v souběhu. 

 

Shora popsané navýšení odměn se obdobně vztahuje i na členy zvláštních okrskových 

volebních komisí působících při zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí 

ve volbách do Poslanecké sněmovny a volbě prezidenta republiky. 

 

 Ke sjednocení ustanovení o příplatku při souběhu voleb 

Čl. I bod 1 a 2 

Čl. II bod 1 

Čl. III bod 2 až 4 

Čl. IV bod 1 

Čl. V bod 2 

 

Ve všech volebních vyhláškách se formulační úpravou sjednocuje a zobecňuje znění 

ustanovení o navýšení zvláštní odměny v případě souběhu voleb, a to tak, že členům okrskové 

volební komise (stejně jako v jiných obdobných pasážích vyhlášky se rozumí všem členům, 

včetně předsedy, místopředsedy a zapisovatele) náleží příplatek 400,- Kč za každé další volby 

konané v souběhu.  

Koná-li se souběh s dvoukolovými volbami, je nutno v odměně zohlednit nejen souběh 

s dalšími volbami (+ 400 Kč), ale i zvýšení odměny za případné druhé kolo (+ 700 Kč/1000 

Kč), který náleží členům podle vyhlášky č. 294/2014 Sb. nebo vyhlášky č. 233/2000 Sb. 

v případě konání druhého kola volby prezidenta nebo voleb do Senátu.  

Pokud by se například ve volebním okrsku konaly volby do zastupitelstev obcí společně 

s volbami do Senátu a ještě s volbami do Poslanecké sněmovny, obdržel by řadový člen 

zvláštní odměnu v této výši: 
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1 800,- Kč         volby do zastupitelstev obcí 

   400,- Kč souběh s volbami do Poslanecké sněmovny 

   400,- Kč                       souběh s volbami do Senátu   

   700,- Kč                 II. kolo voleb do Senátu  

  

3 300,- Kč celkem 

 

 

 K neopodstatněnému oddělování předsedy a ostatních členů při výplatě odměny 

(paušální náhrady ušlého výdělku) 

Čl. I bod 2 

Čl. II bod 2 

Čl. III bod 5 

Čl. IV bod 2 

Čl. V bod 3 

 

V ustanoveních o krácení a výplatě odměny a paušální náhrady ušlého výdělku se 

vypouští oddělení mezi předsedou a ostatními členy okrskové volební komise, které je 

zavádějící, neboť pravidla krácení a výplaty se vztahují na všechny členy okrskové volební 

komise stejně a není proto důvod rozlišovat mezi předsedou a (řadovým) členem, případně 

zapisovatelem či místopředsedou okrskové volební komise. 

 

 

 K účinnosti 

Čl. VI 

 

Účinnost vyhlášky je stanovena na den jejího vyhlášení, protože je naléhavý obecný 

zájem na tom, aby se valorizace promítla již do výše zvláštních odměn pro členy okrskových 

volebních komisí ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Senátu konaných na podzim 

2018. 

Navrhovaná právní úprava navýšení odměn ve volebních vyhláškách není závislá 

na schválení a nabytí účinnosti zmíněné technické novely volebních zákonů (sněmovní tisk 

137), ani na okamžiku vyhlášení voleb prezidentem republiky. Proto nejsou potřebná ani 

žádná přechodná ustanovení. 
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