
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 9. 9. 2020

Stanovení odměn místní komise a okrskových volebních komisí

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Dne 10.06.2020 byl na podatelnu MěÚ Lysá nad Labem doručen „Návrh přípravného výboru na konání místního 
referenda v obci Lysá nad Labem ohledně prodeje bytů v Milovicích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem ve dnech 
konání voleb do krajských zastupitelstev dne 02.10.2020 a 03.10.2020.“ (dále jen „Návrh“). Součástí podání byly 
podpisové archy očíslované od 1 do 390 s celkem 2 168 podpisy.

Dne 28.07.2020 ZM projednalo předložený návrh a přijalo usnesení č. 98, kterým rozhodlo o nevyhlášení místního 
referenda. Zmocněnec přípravného výboru podal dne 04.08.2020 návrh ke Krajskému soudu v Praze, kterým se domáhal 
vyhlášení místního referenda v Lysé nad Labem. Krajský soud v Praze ve věci rozhodl usnesením č. j. 55 A 90/2020 -140 
a vyhlásil místní referendum ve městě Lysá nad Labem o otázce: „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví 
města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ s tím, že místní referendum ve se bude 
konat současně s volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020. Usnesení nabylo právní moci vyvěšením na 
úřední desce příslušného soudu dne 25.08.2020.

Náklady na konání místního referenda.
V případě souběhu místního referenda a voleb:
a) dle § 27a odst. 1 zákona o místním referendu plní okrskové volební komise (dále jen „OVK“) zřízené podle zákona o 
příslušných volbách rovněž úkoly OVK pro místní referendum. Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu člena OVK 
poskytovanou podle příslušného volebního zákona.

b) dle § 27a odst. 7 zákona o místním referendu se náklady na zajištění volební místnosti a jejího vybavení, které 
vyžadují současně oba zákony (zákon o místním referendu a zákon o příslušných volbách) hradí ze státního rozpočtu.

c) dle § 19 zákona o místním referendu se zřizuje místní komise, která dohlíží na dodržování právních předpisů o 
místním referendu, sčítá hlasy a zjišťuje výsledky na základě jednotlivých zápisů OVK, uveřejňuje výsledky místního 
referenda a plní další úkoly dle citovaného zákona. Pro členy místní komise musí ZM stanovit výši odměny. Místní 
komise musí být nejméně čtyřčlenná. Odměna se stanovuje dle § 27 zákona o místním referendu ve výši maximálně 1/5 
minimální mzdy pro předsedu komise a ve výši maximálně 1/7 minimální mzdy pro člena komise.

Zvláštní odměna za výkon člena OVK pro příslušné volby původně činila pro předsedu 2 200 Kč, místopředsedu 2 100 Kč, 
zapisovatele 2 100 Kč a člena 1 800 Kč. Zákonem č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do 
zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, ze dne 20.08.2020, byla odměna v těchto volbách navýšena o 500 Kč.
Odměny v současné době činí 2 700 Kč předseda, 2 600 místopředseda a zapisovatel, 2 300 Kč člen okrskové volební 
komise. Náklady na odměny členů místní komise se hradí z rozpočtu města. Odbor VV hodlal navrhnout stanovení 
odměn členům místní komise ve stejné výši jako odměny členů OVK, a to s ohledem na náročnost zpracování (na 
zpracování výsledků místního referenda není k dispozici žádný pomocný program, jako je tomu v při zpracování voleb, 
kde program poskytuje Český statistický úřad) a zodpovědnost vyžadovanou od členů komise. Nicméně zákon č. 
22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o místním referendu“), stanoví 
maximální výši odměny. Pro předsedu maximálně 1/5 minimální mzdy, pro člena maximálně 1/7 minimální mzdy. 
Minimální mzdu stanoví nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Základní sazba činí 14 600 Kč. Tj. pro 
předsedu komise nejvýše 2 920 Kč, pro člena nejvýše 2 086 Kč. Stejnou výši tak nelze u členů místní komise (s výjimkou 
předsedy) navrhnout. Odbor VV proto navrhuje stanovit odměnu členů místní komise takto, předseda 2 500 Kč, ostatní 
členové 2 086 Kč.
Počet členů místní komise byl stanoven na 4 osoby (včetně zapisovatele), celková výše odměn členů místní komise bude 
tedy činit 8 758 Kč.
Odbor VV dále navrhuje schválit členům OVK příplatek 400 Kč/člen za souběh voleb a místního referenda. Příplatek v 
této výši je vždy poskytován při souběhu voleb (např. volby do kraje a volby do senátu), zákon o místním referendu, ani 
volební zákony, však souběh konání voleb a místního referenda v tomto ohledu nijak neupravují. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o obdobnou pracovní zátěž, možná i větší, neboť pro referendum neexistují žádné pomocné programy pro 



zpracování výsledků, vše je třeba zpracovat ručně, navrhujeme schválení popsaného příplatku. Náklady na příplatek 
budou hrazeny z rozpočtu města, nelze je zahrnout do nákladů na zpracování voleb. Příplatek je navržen pouze pro 
členy OVK, nikoli pro členy místní komise, neboť ta se bude zabývat výhradně zpracováním výsledků místního 
referenda.

Rekapitulace nákladů:
Z rozpočtu města bude hrazena odměna pro členy místní komise a příplatek pro členy OVK. Dále tisk hlasovacích lístků 
a nákup úředních hlasovacích obálek. Dále, vzhledem k § 26 zákona o místním referendu, vzniknou další náklady s 
předáním úředních obálek a hlasovacích lístků krajskému úřadu, následnému převzetí atp. Pro tento případ je počítáno 
s částkou 5 000 Kč na ostatní náklady. Náklady na tisk lístků se odhadují na cca 1 Kč při formátu lístku A5 + cca 0,50 Kč 
za obálku, při nákladu 8 000 lístků tedy cca 12 000 Kč. Ostatní náklady a vybavení, které je stejné pro místní 
referendum a příslušné volby, budou hrazeny z příspěvku poskytovaného na zajištění voleb.

Náklady (jedná se o odhad):
8 758 Kč odměny členů místní komise

12 000 Kč hlasovací lístky a obálky
5 000 Kč ostatní náklady (např. poštovné, zajištění dodání hlasovacích lístků krajskému úřadu a následné převzetí 
dokumentace a hlasovacích lístků)
23 600 Kč příplatek pro členy OVK za souběh voleb a referenda (jde o odhad - 49 osob x 400 Kč, konečný počet členů 
komisí bude znám po 02.09.2020, do této lhůty mohou delegovat členy zaregistrované volební strany, a to i nad 
minimální stanovený počet členů komisí)

49 358 Kč celkem

V Návrhu přípravný výbor navrhuje hradit náklady spojené s konáním místního referenda z položky 6171 – 5169 Nákup 
služeb, konkrétně ponížením nákladů na média (televizní vysílání, internetové vysílání, rádio Patriot), tyto služby jsou 
však založeny smluvně, odbor vnitřních věcí tak nemůže ze svého rozhodnutí tyto náklady nijak ovlivnit. Proto je 
doporučeno uložit vedoucím odborů finančního a vnitřních věcí navrhnout změnu rozpočtu pro zajištění financování 
nákladů místního referenda.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. stanovuje
výši odměny pro místní komisi takto:
člen ve výši 2 086 Kč, předseda ve výši 2 500 Kč,

II. ukládá
1. starostovi města
a) zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
b) oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu 
Ministerstvu vnitra,
c) zveřejnit výši odměny pro členy místní komise na úřední desce nejpozději 25 dnů před prvním dnem konání místního 
referenda.
2. vedoucí finančního odboru, ve spolupráci s vedoucí odboru vnitřních věcí,
navrhnout v rámci rozpočtového opatření rozpočtu roku 2020 zařazení paragrafu 6173 pro potřebné finanční prostředky 
na zabezpečení konání místního referenda,

III. schvaluje
příplatek ve výši 400 Kč pro každého člena okrskové volební komise za výkon funkce při souběhu voleb do zastupitelstva 
Středočeského kraje a místního referenda.

Vazba na rozpočet města:

2020 10 | Odbor vnitřních věcí

Nekryto 6173 50 000,00 Kč

Místní referendum



Je třeba v rámci rozpočtového opatření zařadit do rozpočtu paragraf 6173 - místní referendum, na který budou 
vloženy finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s konáním místního referenda (minimálně, pokud se bude 
referendum konat souběžně s volbami, na položku 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5021 ostatní osobní 
výdaje a 5169 nákup ostatních služeb, pokud se bude konat referendum samostatně, pak i další potřebné položky).

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města

I. t r v á
na svém usnesení č. 189 ze dne 10.12.2019.

II. n e v y h l a š u j e
místní referendum o navržené otázce přípravného výboru ve znění: „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve 
vlastnictví Města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ pro rozpor navržené otázky s § 8 
odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů.


