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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
pro jednání ZMP dne: 8. března 2018
Ve věci:

Stanovisko MMP k Petici za spravedlivé odměny členů volebních komisí

Dne 6. 2. 2018 byl doručen Magistrátu města Plzně dokument (otevřený dopis) s názvem
„Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky“ ve věci doplacení odměn členů
okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) z vlastního rozpočtu obce.
K dané problematice je třeba úvodem uvést, že veškerá činnost volebních orgánů je hrazena
ze státního rozpočtu ČR pro příslušný rok (u obcí formou zúčtovatelné účelové dotace).
Před volbami prezidenta republiky, které se konaly ve dnech 12. – 13. 1. 2018 a 26. – 27. 1.
2018, došlo k přijetí vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 475/2017 Sb., kterou byly pro
všechny druhy voleb s účinností od 29. 12. 2017 novelizovány všechny dosavadní vyhlášky a
zvýšena odměna pro předsedu a zapisovatele komise v základní částce o 500 Kč. Do tohoto
data byla standardní výše odměny 1 300 Kč pro člena, 1 500 Kč pro zapisovatele a 1 600 Kč
pro předsedu komise. Po tomto datu, tedy už pro volby prezidenta, činily tyto částky 1 300 Kč
člen, 2 000 Kč zapisovatel a 2 100 Kč předseda komise. Důvod navýšení spočíval dle
odůvodnění Ministerstva vnitra ČR v potřebě náležitě zohlednit náročnost činnosti právě
předsedů a zapisovatelů komisí, na nichž většinou spočívá hlavní tíha odpovědnosti za chod
celé okrskové volební komise. Ministerstvo vnitra ČR v dané věci v připomínkovém řízení
výslovně odmítlo návrh na navýšení odměny všem členům komisí s tím, že specifické
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. Nejde tedy o opomenutí na straně
vydavatele tohoto právního předpisu, nýbrž o ryzí úmysl normotvůrce.
Autoři petice ještě k tomuto tématu přidávají požadavek na doplacení činností ve druhém
kole, kdy samotné prováděcí předpisy stanoví pro dvoukolové volby příplatky v řádu stokorun
(v daném případě 200 Kč každému členovi). Celková částka odměny za výkon funkce je tedy
konkrétně u volby prezidenta 1 500 Kč pro člena komise, 2 200 Kč pro zapisovatele a 2 300
Kč pro předsedu.
Výkon funkce člena OVK je funkcí ve veřejném zájmu odměňovanou státním rozpočtem.
Obecní rozpočty proto pro tuto činnost nemají alokovány prostředky a apriori by ani
z principu neměly sanovat nedostatky na straně státu. Jen pro bližší představu je třeba si
uvědomit, že statutární město Plzeň je členěno na 184 volebních okrsků, ve kterých zasedá
v každých volbách přes tisíc volebních komisařů. V prvním požadavku na doplacení
částky 500 Kč členům komisí obnáší nároky na rozpočet města cca 500 tis. Kč, u
požadavku na „připlacení“ částky 1 600 Kč za druhé kolo voleb, je požadavek
vyčíslitelný na cca 2 mil. Kč.
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Autoři petice se dle jejich sdělení neúspěšně obrátili nejen na vládu ČR, ale prvotně na
krajské úřady, poté na starosty obcí, dále na všechny obecní úřady a následně adresují výzvu
zastupitelstvům jednotlivých obcí s tím, aby tato doplatila odměny ze svého rozpočtu.
Magistrát města Plzně nedoporučuje tuto problematiku řešit formou jakýchkoliv
kompenzací z obecního rozpočtu. Petenty navrženým krokem by ve svém důsledku obec
postupovala proti vůli normotvůrce na úseku volební legislativy, tj. Ministerstva vnitra
ČR, které jasně deklaruje, že rozdíl v odměňování členů okrskových volebních komisí
byl jím zaveden zcela vědomě a úmyslně.
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