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odbor voleb 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j.: MV- 96667-1/OV-2018 

Praha 10. září 2018 
Počet listů: 3 
 

všem krajským úřadům  
a Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 
 
Navýšení zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise 
 

Dne 1. září 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou se mění 
vyhlášky provádějící volební zákony. Touto vyhláškou došlo k navýšení odměn 
členům okrskových volebních komisí, a to již s účinností pro volby do zastupitelstev 
obcí a volby do Senátu, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018. 

Odměny členů okrskových volebních komisí se oproti dosavadním částkám 
navyšují následovně:  

 
 dosavadní  

výše odměny  
 

nová výše 
odměny  
 

dosavadní 
příplatek  
za II. kolo 
 

nový 
příplatek      
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 

 
K dalšímu navýšení odměny nově dochází v těchto dvou případech: 
 

1) Ve volbách do zastupitelstev obcí se za výkon funkce v okrskové volební komisi 
v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze odměna 
zvyšuje o dalších 400,- Kč. 

 
2) V případě opakovaného hlasování, o jehož konání rozhodl soud, se odměna 

členům okrskových volebních komisí zvyšuje o dalších 400,- Kč. 
 

Stejně jako podle dosavadní právní úpravy i nadále platí, že konají-li se volby 
v souběhu s jinými volbami (např. volby do zastupitelstev obcí společně s volbami 
do Senátu) zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise o 400,- Kč. 
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Příklad 1: 
Odměna pro řadového člena okrskové volební komise ve volebním okrsku, kde se 
konají pouze volby do zastupitelstev obcí, činí 1800,- Kč. 
 
Příklad 2: 
Odměna pro řadového člena okrskové volební komise ve volebním okrsku, kde se 
konají volby do zastupitelstev obcí v souběhu s volbami do Senátu a bude se konat 
i II. kolo voleb do Senátu, činí:  

1800 + 400 (souběh voleb) + 700 (II. kolo senátních voleb) = 2900,- Kč. 
 
Příklad 3: 
Odměna pro řadového člena okrskové volební komise ve volebním okrsku, kde se 
konají pouze volby do Senátu a bude se konat i II. kolo voleb do Senátu (jde o obce, 
kde se pro nedostatek kandidátů nekonají komunální volby, ale spadají do obvodu, 
kde se v roce 2018 volí senátor), činí:  

1800 + 700 (II. kolo senátních voleb) = 2500,- Kč. 
 
 
Současně připomínáme pravidla pro krácení odměn. Podle příslušných 

ustanovení volebních vyhlášek platí, že v případě, kdy se člen okrskové volební 
komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou 
výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové 
volební komise. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen okrskové 
volební komise neúčastní třeba jen prvního jednání okrskové volební komise, kde 
dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy okrskové volební 
komise. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či 
neomluvená. 

 Citované ustanovení volebních vyhlášek nevylučuje 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. Takovému postupu krácení pak odpovídá i možnost 
krácení podle hodin, která umožňuje vzít v potaz i to, jak dlouho okrsková volební 
komise zasedala, než předala výsledky za svůj volební okrsek. 

V případě dvoukolových voleb, kdy se zvláštní odměna členům okrskové 
volební komise navyšuje o dalších 700 Kč, resp. 1 000 Kč, není možné tento 
příplatek vnímat odděleně a chápat ho jako samostatnou část odměny pouze 
za druhé kolo voleb. Stejně jako první a druhé kolo tvoří v celku jedny volby, je 
příplatek 700 Kč, resp. 1 000 Kč, za druhé kolo pouze součástí celkové odměny 
za jedny dvoukolové volby. Z uvedeného vyplývá, že pokud by se některý člen 
okrskové volební komise účastnil pouze druhého kola voleb do Senátu, neznamená 
to, že by mu náležela pouze částka 700 Kč, resp. 1 000 Kč, ale poměrná část z celé 
odměny podle času stráveného výkonem funkce v okrskové volební komisi.  
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V souvislosti s navýšením odměn byla ve spolupráci s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí posuzována také otázka účasti na nemocenském pojištění 
a povinnosti odvodů pojistného na sociální pojištění, která vzniká od částky 2 500 Kč 
v kalendářním měsíci. Činnost okrskových volebních komisí však spadá pravidelně 
alespoň do dvou kalendářních měsíců. Je tudíž na místě, aby obecní úřad v takovém 
případě evidoval odměnu po částech ve dvou kalendářních měsících, přičemž ani v 
jednom z měsíců nedojde k dosažení částky, která by zakládala povinnost odvodů 
pojistného na sociální pojištění. K tomu podrobněji stanovisko Ministerstva práce a 
sociálních věcí na jeho webových stránkách: 
https://www.mpsv.cz/files/clanky/33960/Informace_o_volebnich_komisi_na_webu.pdf 

 
 
Tuto informaci souběžně uveřejňujeme na webových stránkách Ministerstva 

vnitra http://www.mvcr.cz/volby.aspx pod odkazem „Volby do zastupitelstev obcí“ 
i odkazem „Stanoviska Ministerstva vnitra k otázkám voleb“. 

Žádáme Vás o rozeslání této informace všem obecním úřadům ve Vašem 
správním obvodu.  

 
 
 

 
 

Mgr. Petr Vokáč 
ředitel odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: JUDr. Lucie Fišarová 
 vrchní ministerský rada 
tel. č.: 974 817 371, 361 
e-mail: volby@mvcr.cz 
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