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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 15. června 2018 s termínem pro zaslání připomínek 

do 10. července 2018.  

Připomínky označené jako zásadní uplatnila tato připomínková místa: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj.  

Návrh je předkládán bez rozporu. 

 

 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo financí Doporučující připomínka 

 

Ministerstvo financí bere uvedený návrh na vědomí, a to včetně předpokládaného 

rozpočtového dopadu. Pouze doporučuji zvážit, zda by nebylo vhodné rozdělit 

uvedený návrh tak, že bude každá vyhláška novelizována samostatně, a to zejména 

s ohledem na skutečnost, že každá vyhláška je vydávána na základě zmocnění 

obsaženého v jiném zákoně. 

Připomínka byla vzata na vědomí. V aktuální 

fázi legislativního procesu bude z důvodu 

administrativní úspornosti vyhláška 

ponechána ve stávající podobě. Zvolené 

legislativně-technické řešení je standardním 

řešením při novelizacích volebních vyhlášek, 

při nichž dochází k věcně shodným změnám 

ve všech volebních vyhláškách. Otázku 

případného rozdělení vyhlášek předkladatel 

předloží k posouzení pracovní komisi 

Legislativní rady vlády, které bude 

projednání návrhu vyhlášky přiděleno.  

 

Ministerstvo zahraničních věcí Doporučující připomínky 

 

1) Připomínka k části první, čl. I, bodu 1 návrhu vyhlášky: 

V ustanovení § 17 odst. 2 vyhlášky 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, se doporučuje za slovo „volební“ doplnit slovo „komise“. 

 

2) Připomínka k části třetí, čl. III, bodu 2 návrhu vyhlášky: 

V nově vkládaném odst. 2 do § 1 vyhlášky 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, se doporučuje za slovo „volební“ doplnit slovo 

„komise“. 

 

Připomínky byly akceptovány. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu Doporučující připomínky 

 

1. K části první, čl. I - novelizační body 2 až 4, k části druhé, čl. II - novelizační body 

2 až 4, k části třetí, čl. III - novelizační body 5 a 6, k části čtvrté, čl. IV - novelizační 

body 2 a 3  

Doporučujeme uvedené novelizační body sloučit do jednoho novelizačního bodu, 

neboť uvedenými novelizačními body dochází ke změně v témže ustanovení 

novelizovaného právního předpisu. 

 

2. K části páté, čl. V - novelizační bod 2 

Upozorňujeme, že z platného znění vyplývá, že se na konci textu § 6 doplňují slova 

„za každé další volby“, doporučujeme uvedený novelizační bod upravit.   

 

 

Připomínka byla akceptována. 

 

 

 

 

 

Připomínka byla akceptována. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj Doporučující připomínky 

 

Obecně 

 

Do budoucna doporučujeme více diferencovat odměny pro členy okrskové volební 

komise podle druhu voleb. Pakliže je argumentem pro to, aby v případě dvoukolových 

voleb nebyla odměna pro členy okrskové volební komise za druhé kolo volby stejná 

jako za kolo první, jednoduchost zjišťování výsledků voleb (kromě dopadů na státní 

rozpočet), mělo by být zřejmě zvažováno v případě dalších voleb navýšení odměny 

v případech, kdy se očekává výrazně vyšší složitost zjišťování výsledků voleb, typicky 

např. v případě voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy, kde je práce s hlasovacím lístkem 

velmi nadměrných rozměrů za současné možnosti použití velkého množství křížků 

u jednotlivých kandidátů velmi náročná a neporovnatelná s ostatními volbami, včetně 

voleb do Poslanecké sněmovny, kde se odevzdává pouze jeden hlasovací lístek 

standardních rozměrů s maximálně 4 zakroužkovanými čísly. 

 

K jednotlivým bodům 

 

1. K čl. I bodu 1, čl. II bodu 1, čl. III bodu 2 a čl. IV bodu 1 

Byť se formulace „zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise ...  o 400 Kč“ 

vyskytuje již v současně platném znění vyhlášky č. 294/2012 Sb. (§ 6 odst. 2), 

doporučujeme alespoň v odůvodnění rozvést interpretaci, že „členem“ volební komise 

se rozumí také předseda, místopředseda a zapisovatel. Jinak by mohlo dojít k 

interpretaci, že zvýšení odměny se týká jen členů (bez zvláštní funkce v okrskové 

volební komisi), což zřejmě není cílem nově upravených vět. 

 

 

 

 

 

Připomínka byla vzata na vědomí. Do 

budoucna bude další diferenciace odměn 

uvážena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínka byla akceptována. Odůvodnění 

bylo doplněno. 
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2. K čl. I bodu 2 až 4, čl. II bodu 2 až 4, čl. III bodu 5 a 6 a čl. IV bodu 2 a 3 

Doporučujeme v příslušných článcích návrhu z úsporných důvodů uvedené novelizační 

body sloučit vždy do jednoho novelizačního bodu. 

 

3. K čl. II bodu 1 a k čl. V bodu 1 

Doporučujeme zvážit a případně snížit odměnu pro místopředsedu okrskové volební 

komise a zapisovatele v případě konání druhého kola voleb do Senátu a prezidenta 

republiky. Obecně je navýšení odměny pro místopředsedu a zapisovatele odůvodněno 

tím, že s jejich funkcí je spojena např. povinná účast na školení. Vyšší odměna pro 

místopředsedu okrskové volební komise a zapisovatele je tedy odůvodnitelná právě 

jako kompenzace za čas strávený na školení. V případě druhého kola volby však již 

žádné školení neprobíhá. Jediným důvodem výraznějšího navýšení odměny v případě 

místopředsedy okrskové volební komise je tedy to, že zastupuje předsedu v době jeho 

nepřítomnosti. V praxi k takové situaci dochází zřejmě jen velmi málo (a velmi 

krátkodobě) a tudíž se nám jeví jako spravedlivé, aby měl místopředseda vyšší odměnu 

než řadový člen, ale jako dostačující shledáváme základní výši odměny, která je sama 

o sobě vyšší než v případě členů. Obdobné platí pro zapisovatele, u kterých 

neshledáváme již vůbec důvod k výraznějšímu navýšení odměny v případě druhého 

kola volby oproti řadovým členům okrskové volební komise. 

Ke zvážení pak může být i to, zda je důvod i u předsedy navyšovat odměnu více než 

u řadových členů v případě druhého kola voleb, namísto např. plošného navýšení o 800 

Kč pro všechny (předsedu, místopředsedu, zapisovatele i členy okrskových volebních 

komisí). 

 

4. K čl. V bodu 2 

Doporučujeme z důvodu sjednocení formulace s ostatními měněnými vyhláškami za 

slovo „každé“ vložit slovo „další“. 

 

Připomínka byla akceptována. 

 

 

 

Připomínka nebyla akceptována.  

Diferenciaci odměny v případě předsedy 

a místopředsedy shledáváme přiměřenou, 

neboť odpovídá povinnosti dbát o pořádek ve 

volební místnosti a tím odpovídající 

odpovědnosti, kterou tyto osoby mají ve 

druhém kole. To samé platí i v případě 

zapisovatele, jehož povinností je i ve druhém 

kole zajistit řádný chod komise, a kterým je 

zpravidla zkušená osoba s určitou odborností. 

Navíc, navýšením odměny budou osoby 

motivovány k výkonu těchto funkcí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínka byla akceptována. 

Úřad vlády ČR – vedoucí Úřadu 

vlády 

Doporučující připomínky 

 

K čl. III bodu 2: 

Doporučujeme vložit za slovo „volební“ slovo „komise“, jak je následně uvedeno 

i v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. Zcela zjevně se jedná o formální 

nedostatek. 

 

K čl. V bodu 2: 

Doporučujeme za slovo „každé“ vložit slovo „další“. Opět se pravděpodobně pouze 

jedná o formální nedostatek, jelikož toto slovo je pak v platném znění s vyznačením 

 

 

Připomínka byla akceptována.  

 

 

 

 

Připomínka byla akceptována.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB3EBBXF7)



 

 4 

navrhovaných změn uvedeno. 

Hlavní město Praha Doporučující připomínky 

 

K ČÁSTI PRVNÍ - změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.  

 

K bodu 1 - § 17 odst. 1  

 

Právní předpis má být formulován jednoznačně, srozumitelně a stylisticky bezvadně 

(čl. 2 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). 

V § 17 proto navrhujeme nahradit odstavec 1 textem, který zní: 

 

V A R I A N T A  I 

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

(dále jen „odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové 

volební komise ve výši 2 100 Kč, ostatním členům okrskové volební komise ve výši 

1 800 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o 400 Kč.“; 

 

V A R I A N T A   II 

 „(1) Za výkon funkce v okrskové volební komisi přísluší zvláštní odměna20) (dále jen 

„odměna“) předsedovi okrskové volební komise ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi  

a zapisovateli  okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč, ostatním členům okrskové 

volební komise ve výši 1 800 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje 

o 400 Kč.“. 

 

Takovéto znění odstavce 1 nevzbuzuje pochyb, (na rozdíl od předloženého návrhu), že 

v případě souběhu voleb do zastupitelstev krajů s jinými volbami, se zvýšení odměny 

členovi okrskové volební komise o 400 Kč podle § 17 odst. 2 vztahuje i na předsedu, 

místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise. 

Jak z příslušných ustanovení volebních zákonů vyplývá, předseda a místopředseda 

okrskové volební komise jsou vylosováni z řad členů okrskové volební komise; 

členem okrskové volební komise s hlasem poradním je i zapisovatel okrskové volební 

komise. 

 

K ČÁSTI DRUHÉ AŽ PÁTÉ - bodu 1 

Obdobně jako v případě části první je třeba upravit znění příslušných ustanovení 

uvedených v bodu 1 části druhé až páté. 

 

K ČÁSTI  PRVNÍ - změna vyhlášky č. 152/2000 Sb. 

Připomínky byly akceptovány. Text návrhu 

byl upraven.  
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K bodu 1 - § 17 odst. 2 

Za slova „okrskové volební“ vložit slovo „komise“. 

 

K ČÁSTI  TŔETÍ  - změna vyhlášky č. 59/2002 Sb. 

 

K bodu 2 - § 1 odst. 2 

Za slova „okrskové volební“ vložit slovo „komise“. 

 

 

 

 

Olomoucký kraj Zásadní připomínka 

 

1. K části druhé, čl. II bod 1. odst. 2 a části páté čl. V. bod 1: 

Navýšení odměny v případě konání druhého kola voleb (volby) je nesystematické.  

U předsedů dojde k navýšení odměny o cca 45%, u zapisovatele a místopředsedů o cca 

48%, u člena komise pouze o cca 39% oproti odměně za první kolo voleb. 

Navrhujeme, aby navýšení odměny bylo pro všechny členy komise stejné, např. 

předseda 1.000 Kč, zapisovatel a místopředseda 950 Kč, člen komise 820 Kč. Uvedené 

částky odpovídají cca 45% částky odměny pro jednotlivé členy komise za první kolo 

voleb.  

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

 

Doporučující připomínka 

 

2. V každém článku se v posledním bodě řeší otázka možného krácení odměn a 

doplňuje se text „jeho“. Doporučujeme, aby bylo možné krátit odměnu i v případě, že 

člen komise sice je fyzicky přítomný ve volební místnosti, ale do práce komise se 

nezapojuje, pouze pozoruje průběh hlasování a při zpracování výsledků voleb také 

pouze přihlíží a aktivně se do práce nezapojuje. 

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za doporučující. 

 

Připomínka nebyla akceptována. Olomoucký 

kraj na připomínce netrvá.  

 

Ministerstvo vnitra hodlá dodržet příslib 

valorizace zvýšení odměny za druhé kolo na 

1000 Kč, resp. 700 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

Moravskoslezský kraj Zásadní připomínka 

 

V příslušných paragrafech všech prováděcích vyhlášek se stanovuje, že pokud se člen 

okrskové volební komise, event. člen zvláštní okrskové volební komise, všech jednání 

nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny krátí v poměru podle evidence o jeho 

účasti na jednáních okrskové volební komise. Na základě níže uvedeného odůvodnění 

navrhujeme upravit znění v těchto bodech návrhu vyhlášky: 

Část první, změna vyhlášky č. 152/2000 Sb., bod 4 (§ 17 odst. 4)  

Připomínka nebyla akceptována. Vysvětleno.  

Moravskoslezský kraj na připomínce netrvá.  

 

Úprava textu v duchu připomínky by ve 

výsledku vedla k příliš kazuistickému textu. 

 

Navrhovaný obrat „aby nevznikly výrazné 

rozdíly v celkové částce“ by navíc mohl být 
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Část druhá, změna vyhlášky č. 233/2000 Sb., bod 4 (§ 12 odst. 5) 

Část třetí, změna vyhlášky č. 59/2002 Sb., bod 6 (§ 1 odst. 4)  

Část čtvrtá, změna vyhlášky č. 409/2003 Sb., bod 3 (§ 10 odst. 4) 

Část pátá, změna vyhlášky č. 294/2012 Sb., bod 3 (§ 6 odst. 4) 

 

Text v poslední větě, který zní: „…, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních 

okrskové volební komise.“ nahradit textem  

 „… podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise tak, aby 

nevznikly výrazné rozdíly v celkové částce poskytnuté odměny (tj. např. krácení 

podle počtu jednání,  počtu hodin jednání, procentním podílem).“ 

 

Část druhá, změna vyhlášky č. 233/2000 Sb., bod 4 (§ 12 odst. 6) 

 

Text v poslední větě odstavce 6, který zní: „…, a to podle evidence o jeho účasti na 

jednáních zvláštní okrskové volební komise.“ nahradit textem  

 „… podle evidence o jeho účasti na jednáních zvláštní okrskové volební komise 

tak, aby nevznikly výrazné rozdíly v celkové částce poskytnuté odměny (tj. např. 

krácení podle počtu jednání,  počtu hodin jednání, procentním podílem).“ 

 

Odůvodnění: 

Text v návrhu vyhlášky „svádí“ ke krácení odměny člena okrskové volební komise 

pouze podle počtu jednání. Obce ve větší míře volí, z důvodu menší administrativní 

zátěže, krácení podle počtu jednání, přestože Ministerstvo vnitra ve svém dlouhodobém 

stanovisku nevylučuje a doporučuje způsob výplaty odměny přizpůsobit tak, aby bylo 

zachováno poměrné krácení odměny, a zároveň došlo k odstranění výrazných 

disproporcí v poskytnuté celkové částce pro jednotlivé členy okrskové volební komise, 

přičemž takovému postupu krácení pak odpovídá i možnost krácení podle hodin, která 

umožňuje vzít v potaz i to, jak dlouho OVK zasedala, než předala výsledky za svůj 

volební okrsek. 

V závorce uvádíme jako příklad také krácení procentním podílem, resp. přisouzení 

každému jednání určitou procentní významnost, a to v návaznosti na stanovisko 

Ministerstva vnitra, které ve spolupráci s Ministerstvem financí, tuto variantu 

připustilo (dopis čj. MV-109891-5/VS-2017 ze dne 11. 10. 2017). 

Krácení podle počtu jednání vzbuzuje u členů okrskových volebních komisí a jejich 

náhradníků nevoli, a obrací se proto na Krajský úřad s dotazy a stížnostmi na 

nespravedlivý přístup obce ke krácení. Domníváme se, že zdůrazněním této skutečnosti 

v prováděcích vyhláškách budou členové okrskových volebních komisí lépe 

informováni o možnostech obce přistupovat ke krácení tak, aby nedocházelo 

zmatečný, neboť není zřejmé, o jaké rozdíly 

a vůči čemu/komu se jedná. Krácení za 

neúčast v polovině času práce komise povede 

totiž k výraznému rozdílu tak jako tak. 
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k výrazným rozdílům. Rovněž náhradníci budou více motivováni a obce budou rovněž 

motivovány ke spravedlivějšímu přístupu krácení odměny. 

Jako příklad uvádíme zejména situaci, kdy se člen okrskové volební komise zúčastní 

skládání slibu, který trvá přibližně 1-2 hodiny, a který je započítáván do celkového 

počtu jednání. Pokud se však člen okrskové volební komise zúčastní pouze prvního 

kola, je jeho náhradník v druhém kole finančně značně poškozen. 

 

Zlínský kraj Zásadní připomínka 

 

Požadujeme, aby schválení navrhované vyhlášky předcházela změna zákona 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v tom 

smyslu, aby členové okrskových volebních komisí byli vyňati z okruhu 

nemocensky pojištěných osob dle citovaného zákona.  

 

Odůvodnění: 

 

Navrhovanou vyhláškou jsou novelizovány příslušné vyhlášky provádějící všech pět 

volebních zákonů. Jediným účelem je plošné navýšení odměn všem členům 

okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí. Konkrétní 

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

okrskových volebních komisí (OVK) navyšují, ukazuje následující tabulka: 

 

 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 

 

Z tabulky je patrné, že v případě dvoukolových voleb bude odměna člena OVK činit 

minimálně 2500,- Kč. Podle § 6 odst. 2 zák. č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském 

Připomínka nebyla akceptována. Vysvětleno. 

Zlínský kraj na připomínce netrvá.  

 

Ministerstvo vnitra se obrátilo na 

Ministerstvo práce a sociálních věci 

s podnětem týkajícím se právě výjimky 

z odvodů na nemocenské pojištění. Dle 

sdělení MPSV tato výjimka ze systémových 

důvodů nepadá v úvahu. 

 

MPSV však upozornilo, že činnost 

okrskových volebních komisí 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 bylo 

doplněno odůvodnění a rovněž obce budou 

instruovány, aby členové okrskových 

volebních komisí nebyli znevýhodněni. 
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pojištění, platí, že rozhodný příjem jako podmínka účasti na nemocenském pojištění 

činí 2 500 Kč. Do okruhu pojištěných osob přitom podle § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, jsou zahrnuty fyzické osoby, které podle zvláštního zákona 

vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich 

pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce. V případech, kdy by v 

souladu s navrhovaným navýšením odměn členům volebních komisí byly vypláceny 

odměny ve výši 2500,- Kč a vyšší, vznikne členům OVK povinnost účasti na 

pojistném systému sociálního zabezpečení. S tím by byla spojena značná 

administrativní zátěž jak pro obecní úřady, tak pro úředníky České správy sociálního 

zabezpečení administrující přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění a další 

související úkony. 

 

V praxi by to znamenalo, že příslušné obecní úřady by byly povinny oznámit příslušné 

správě sociálního zabezpečení nástup „do zaměstnání a skončení zaměstnání“ a ze 

zvláštní odměny odvést pojistné na sociální pojištění podle zákona č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení. To se odvádí v případě, že jde o fyzické osoby, 

které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo 

služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu 

zákoník práce. Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o 

zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém 

pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o 

nemocenském pojištění. Dle příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, spadají členové OVK do okruhu poplatníků na důchodové 

pojištění. Mzdová účetní by tak byla povinna vystavit evidenční list důchodového 

pojištění, tento list předat správě sociálního zabezpečení a jeden výtisk předat členům 

OVK. Takže od členů OVK z řad občanů by musela mzdová účetní získat další osobní 

údaje, a to rodné číslo, rodné jméno a místo narození. 

 

Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby schválení navrhované vyhlášky 

předcházela změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v tom smyslu, 

aby členové okrskových volebních komisí byli vyňati z okruhu nemocensky 

pojištěných osob dle citovaného zákona. Bez této změny nesouhlasíme s navrženým 

zněním vyhlášky plošně navyšující odměny všem členům okrskových volebních 

komisí. Ačkoliv finanční navýšení odměn členům OVK považujeme za nutné a zcela 

žádoucí, nelze na druhé straně připustit, aby toto zvýšení přivodilo nepřiměřenou 

administrativní zátěž jak pro obecní úřady, tak pro členy OVK, případně i další 

úředníky ČSSZ. 
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Svaz měst a obcí ČR Úvod 

 

Svaz měst a obcí vítá návrh na navýšení odměn členům volebních komisí, po kterém 

členská základna Svazu dlouhodobě volá. Navýšení odměn má však i nechtěný 

negativní dopad u některých členů volebních komisí, zejména v případě souběhu 

voleb, neboť vznikne povinnost odvodů na sociální pojištění a konečná odměna bude 

nižší než proklamovaná. Svaz měst a obcí bude požadovat po MPSV vynětí odměn 

členů okrskových volebních komisí z povinnosti odvodů na sociální pojištění.  

Svaz měst a obcí vnímá navrhované navýšení jako pozitivní trend v oblasti 

odměňování členů volebních komis. Současně očekáváme pravidelné navyšování 

odměn v závislosti na ekonomickém růstu a v souladu s navyšováním průměrné mzdy 

ve společnosti. Požadujeme, aby i v budoucnu byly odměny členů okrskových 

volebních komisí navyšovány tak, aby odpovídaly náročnosti práce členů okrskových 

volebních komisí a byly odpovídající průměrné mzdě v daném období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučující připomínka 

 

V případě dvoukolových voleb (senát, prezident) navrhujeme, aby odměna za první 

a druhé kolo voleb byla stanovena ve stejné výši. Tj. v případě, že by volba proběhla 

pouze v jednom kole, pak 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. Pokud by se konalo další kolo voleb pak 

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

funkce zvláštní odměna (dále jen „odměna“) ve výši 1 250 Kč, zapisovateli 

a místopředsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve 

výši 1 550,- Kč a předsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební 

komise ve výši 1 600,- Kč v prvním kole voleb a stejná částka by náležela za výkon 

Vysvětleno.  

 

Ministerstvo vnitra se obrátilo na 

Ministerstvo práce a sociálních věci 

s podnětem týkajícím se právě výjimky 

z odvodů na nemocenské pojištění. Dle 

sdělení MPSV tato výjimka ze systémových 

důvodů nepadá v úvahu. 

 

MPSV však upozornilo, že činnost 

okrskových volebních komisí 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 bylo 

doplněno odůvodnění a rovněž obce budou 

instruovány, aby členové okrskových 

volebních komisí nebyli znevýhodněni. 

 

Připomínka nebyla akceptována. Vysvětleno.   

 

Na zvýšení odměny za druhé kolo nelze 

pohlížet tak, že to je odměna, která přísluší 

právě za členství k okrskové volební komisi 

při druhém kole, ale jde toliko o navýšení 

odměny. Členovi okrskové volební komise, 

který se účastní pouze druhého kola, tudíž 

náleží podíl z celkové odměny určený podle 

délky jeho činnosti v okrskové volební 

komisi. Podobně členovi, který se druhého 

kola nezúčastní, se nestrhne jen výše 

příplatku, ale poměrná část dle skutečné 

doby neúčasti. Stávající pojetí odměn 
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funkce v druhém kole voleb. 

Odůvodnění: 

V případě dvoukolových voleb se často opakuje situace, kdy člen okrskové volební 

komise se zúčastní pouze prvního kola a ve druhém kole se účastnit odmítne. 

Náhradníci do druhého kola pak odmítnou svoji účast s poukazem na výši odměny, 

která náleží za druhé kolo a která je výrazně nižší než za kolo první. Starosta je pak 

postaven do obtížené situace, kdy musí zajistit příslušný počet členů okrskových 

volebních komisí, ale chybí lidské zdroje. Pokud by došlo k proporcionálnímu 

rozdělení odměny za první a druhé kolo, mohlo by to mít významný dopad na účast 

členů okrskových volebních komisí v obou kolech. 

a metodiky jejich krácení tedy již v praxi 

v podstatě odpovídá připomínce. 

Sdružení místních samospráv ČR Doporučující připomínka 

 

Připomínka č. 1, obecná připomínka k materiálu  

Sdružení místních samospráv dlouhodobě usiluje o navýšení odměn členů okrskových 

volebních komisí a vítá tím pádem shodný záměr Ministerstva, který má být realizován 

prostřednictvím navrhované právní úpravy. 

Bohužel, návrh by v praxi v některých situacích přinesl výraznou komplikaci v podobě 

povinné účasti členů okrskových volebních komisí na pojistném na sociální 

zabezpečení.  

Rozhodná hranice pro účast pojistném systému sociálního zabezpečení je v současnosti 

stanovena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, na 2500 Kč. 

Funkcionáři volebních komisí by tuto hranici překročili např. v případě voleb do 

zastupitelstev obcí v územně členěných statutárních městech či v případě souběhu 

voleb. V případě dvoukolových voleb by pak hranici překročili i řadoví členové 

okrskových volebních komisí.  

To by v důsledku přineslo několik zásadních problémů. Především by nebyl naplněn 

cíl navrhované právní úpravy, tj. zvýšení odměn, neboť čistý příjem některých 

funkcionářů (či členů) by se kvůli nutnosti odvést pojistné zvýšil pouze nepatrně. 

Navrhovaná úprava navíc tímto vytváří neodůvodněnou nerovnost mezi funkcionáři 

(či členy), jejichž příjem rozhodnou hranici nepřesahuje a pojistné odvádět nemusí na 

jedné straně a těmi, jejichž příjem rozhodnou hranici přesahuje a pojistné odvádět musí 

na straně druhé. V neposlední řadě by pak došlo k nárůstu administrativní zátěže 

obcí, které by musely plnit povinnosti zaměstnavatele související se sociálním 

pojištěním, např. nahlásit dotčené členy volebních komisí jako své zaměstnance na 

Českou správu sociálního zabezpečení. 

Narozdíl od zdravotního pojištění, kde na vyjmutí členů okrskových volebních komisí 

z kategorie plátců pamatuje v § 5 písm. a bod 7. přímo zákon č. 48/1997 Sb., není 

v případě sociálního pojištění toto vyjmutí nijak upraveno, což představuje zjevné 

Připomínka nebyla akceptována.  

 

Vzhledem k tomu, že povinnost být účasten 

předmětného pojištění a rozhodná příjmová 

hranice je stanovena zákonem, musí 

i výjimka z ní, má-li existovat, být stanovena 

zákonem, protože vyhláška je právní předpis 

nižší právní síly.  

 

Ministerstvo vnitra se obrátilo na 

Ministerstvo práce a sociálních věci 

s podnětem týkajícím se právě výjimky 

z odvodů na nemocenské pojištění. Dle 

sdělení MPSV tato výjimka ze systémových 

důvodů nepadá v úvahu. 

 

MPSV však upozornilo, že činnost 

okrskových volebních komisí 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 bylo 

doplněno odůvodnění vyhlášky a obce budou 

instruovány, aby členové okrskových 
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opomenutí zákonodárce. 

Sdružení místních samospráv požaduje úplné vyjmutí členů a funkcionářů okrskových 

volebních komisí z povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení a také osvobození 

jejich příjmů od daně z příjmu fyzických osob. V současné době totiž dochází 

k absurdní situaci, kdy stát poskytuje obcím dotaci na náklady na volby, obce z těchto 

prostředků mj. vyplatí členy volebních komisí a rovnou jim z jejich příjmu srazí daň, 

kterou následně odvedou zpět státu. Tento nesmyslný transfer finančních prostředků, 

na jehož začátku i konci je státní rozpočet, nepřináší v důsledku nic jiného než nárůst 

administrativy. 

Uvědomujeme si, že není standardním postupem zakotvit osvobození od daní, 

poplatků či jiných obdobných peněžitých plnění (mezi něž patří také veřejná pojištění) 

do podzákonných právních předpisů. Jde nicméně o řešení zcela ústavně konformní, 

neboť jde o ustanovení ve prospěch poplatníků (tj. nikoliv o uložení daně, ale 

o osvobození od ní), a vynucené časovou tísní, která v současné situaci nastala 

(zejména proto, že již v 5. a 6. října se konají volby do zastupitelstev obcí a třetiny 

Senátu). 

Navrhovaná formulace příslušných ustanovení vychází z § 15 odst. 6 a § 17 odst. 5 

zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi.      

 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme: 

Do Části první, Čl. I doplnit bod 5. v následujícím znění: „5. V § 17 za odstavec 4 

doplňuje nový odstavec 5, který zní: ‚(5) Odměna podle odstavce 1 a 2 a paušální 

náhrada čistého výdělku podle odstavce 3 není předmětem daně, poplatku ani jiného 

obdobného peněžitého plnění.‘“  
Do Části druhé, Čl. II doplnit bod 5. v následujícím znění: „5. V § 12 se za odstavec 6 

doplňuje nový odstavec 7, který zní: ‚(7) Odměna podle odstavců 1 až 3 a paušální 

náhrada ušlého výdělku podle odstavce 4 není předmětem daně, poplatku ani jiného 

peněžitého plnění.‘“ 
Do Části třetí, Čl. III doplnit bod 7. v následujícím znění: „7. V § 1 se za odstavec 4 

doplňuje nový odstavec 5, který zní: ‚Odměna podle odstavce 1 a 2 a paušální 

náhrada ušlého výdělku podle odstavce 3 nejsou předmětem daně, poplatku ani 

jiného peněžitého plnění.‘“ 
Do Části čtvrté, Čl. IV doplnit bod 4. v následujícím znění: „4. V § 10 se za odstavec 5 

doplňuje nový odstavec 6, který zní: ‚Odměna podle odstavce 1 a 2 a paušální 

náhrada ušlého výdělku podle odstavce 3 není předmětem daně, poplatku ani jiného 

obdobného peněžitého plnění.‘“ 
Do Části páté, Čl. V doplnit bod 4. v následujícím znění: „4. V § 6 se za odstavec 4 

doplňuje nový odstavec 5, který zní: ‚Odměna podle odstavců 1 a 2 a paušální 

volebních komisí nebyli znevýhodněni. 
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náhrada ušlého výdělku podle odstavce 3 není předmětem daně, poplatku ani jiného 

obdobného peněžitého plnění.‘“ 
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