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Krácení zvláštní odměny
K Vašemu dotazu týkajícímu se krácení zvláštní odměny člena okrskové
volební komise uvádíme:
Podle § 12 odst. 5 vyhlášky 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 pozdějších předpisů, platí, že
nezúčastňuje-li se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební
komise (dále jen „OVK“), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to
podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK. Takovýto postup se uplatní mj.
i v případě, kdy se člen neúčastní třeba jen prvního jednání OVK, kde dochází
ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy OVK. Důvody neúčasti
přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.
Ad A: člen OVK se nezúčastnil 1. zasedání vůbec; jeho náhradník byl dojmenován
na 2. zasedání
V tomto případě souhlasíme s Vaším názorem, že původně navržený člen
OVK nemá nárok na žádnou odměnu [vůbec nevykonával funkci člena OVK a jeho
funkce ani nevznikla, neboť taková osoba nesložila slib v souladu s § 5 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“)].
Až náhradník se stane členem. Nicméně takto dojmenovanému členu náleží zvláštní
odměna, kterou obecní úřad poměrně zkrátí o první zasedání. I když se nejedná
ze strany tohoto člena o zaviněnou absenci, nic to nemění na tom, že se neúčastnil
všech zasedání OVK jako například ostatní členové.
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Ad B: člen OVK se zúčastnil pouze 1. zasedání, které trvalo 2 hodiny, přičemž
dalšího jednání se již nezúčastnil; jeho náhradník byl tedy dojmenován na 2.
zasedání
V tomto případě náleží původnímu členu zvláštní odměna s tím, že obecní
úřad celkovou výši odměny poměrně zkrátí tak, aby odpovídala účasti pouze
na prvním zasedání. Dojmenovanému členu náleží rovněž jako v případě A zvláštní
odměna odpovídající poměrnému krácení podle jeho účasti na celkovém počtu
zasedání OVK.
Ustanovení § 14e odst. 6 písm. f) volebního zákona, podle kterého členství
v OVK zaniká ve dnech voleb, nevykonává-li člen svoji funkci a jeho nepřítomnost
trvá déle než 2 hodiny, se na případ A ani případ B nevztahuje, neboť upravuje zánik
členství až ve dnech voleb.
Právní úprava 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 OVK. 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.
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