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Odměňování členů okrskových volebních komisí 2022 

Ve dnech 23. a 24. 9. 2022 proběhly volby do zastupitelstev obcí a první kolo voleb do jedné třetiny 

Senátu Parlamentu ČR. Druhé kolo senátních voleb proběhne v termínu 30. 10. - 1. 11. 2022. Při 

souběhu voleb jsou okrskové volební komise ustaveny podle zákona o volbách do 

zastupitelstev (491/2001 Sb. dále jen „volební zákon“) a plní úkoly jak pro volby do 

zastupitelstev obcí vyplývajících ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí, tak i pro volby do 

Senátu vyplývající ze zákona o volbách do Parlamentu ČR. Každému členovi komise náleží za výkon 

jeho funkce zvláštní odměna (§ 62 volebního zákona).  

 

Výše odměny členů okrskových volebních komisí 

Od roku 2018, kdy došlo k navýšení zvláštních odměn členů okrskových volebních komisí, přísluší 

předsedovi komise za výkon funkce odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli ve výši 

2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč. V případě, že se souběžně s 

volbami do zastupitelstev obcí konají i volby do Senátu Parlamentu ČR, zvyšuje se odměna člena 

volební komise o 400 Kč. V případě vícekolových voleb je příplatek za druhé kolo 1000 Kč pro 

předsedu a místopředsedu a 700 Kč pro ostatní členy.  

 

Odvody ze zvláštní odměny člena okrskové volební komise 

Daň - odměna člena volební komise se posuzuje jako příjem ze závislé činnosti, a to konkrétně jako 

plnění v podobě funkčního požitku. Z měsíčního příjmu ze závislé činnosti (tj. včetně odměny člena 

okrskové volební komise) v úhrnné výši do 3 500 Kč (u poplatníka, který u plátce daně neučiní 

prohlášení k dani) se srazí srážková daň zvláštní sazbou uvedenou v § 36 odst. 2 zákona o daních z 

příjmů (viz § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Pokud zúčtované příjmy ze závislé 

činnosti v součtu přesáhnou 3 500 Kč, odvádí se daň zálohová (i v případě neučiněného prohlášení k 

dani).  

 

Zdravotní pojištění - z odměny člena okrskové volební komise se pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění neodvádí.  

 

Sociální pojištění - v otázce sociálního pojištění se pro účely zákona o nemocenském pojištění (č. 

187/2006 Sb.) považují za zaměstnance i členové volebních komisí. Činnost člena volební komise je 

z hlediska sociálního pojištění považována za zaměstnání malého rozsahu. Účast člena volební 

komise na nemocenském pojištění se posuzuje v každém kalendářním měsíci zvlášť. Ze zaměstnání 

malého rozsahu je zaměstnanec v roce 2022 účasten nemocenského pojištění v tom kalendářním 

měsíci, do něhož mu byl zúčtován příjem ve výši aspoň 3 500 Kč. Je-li tedy člen volební komise 

účasten nemocenského pojištění, odvádí se z jeho zvláštní odměny pojistné na sociální pojištění.  

mailto:alis@alis.cz


  ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa  
tel. 478 823 806, alis@alis.cz, www.alis.cz 

Dle dostupných informací by nemělo být v rozporu s právní úpravou to, aby v případech, kdy zvláštní 

odměna dosahuje výše minimálně 3 500 Kč, evidoval obecní úřad odměnu po částech ve dvou 

měsících, tj. v září a v říjnu 2022, a to tak, aby v obou měsících byla odměna nižší než 3 500 Kč. 

Bude-li zvláštní odměna takto rozdělena, v žádném měsíci nebude člen komise účasten 

nemocenského pojištění a nebude proto z jeho odměny sraženo pojistné na sociální zabezpečení. 

Datum výplaty odměny v „čistém“ po zdanění, popř. i po odpočtu pojistného, se pro účely 

nemocenského pojištění a odvodu pojistného nesledují. I když bude odměna zúčtována do dvou 

měsíců, může být členovi volební komise fakticky odměna vyplacena najednou. 

Pozor na případy, kdy člen volební komise vykonává pro obec i další činnost, která se taktéž považuje 

za zaměstnání malého rozsahu (např. na základě dohody o pracovní činnosti). Pokud je totiž v 

kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele zúčtováno více zaměstnání malého rozsahu, tak se podle 

§7 Zákona o nemocenském pojištění všechny tyto příjmy sčítají. Pokud úhrn těchto příjmů činí 

alespoň 3 500 Kč, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění ze všech těchto zaměstnání.  

 

Evidence v programu KEO4 Mzdy 

Členům volebních komisí je třeba zadat nové pracovní vztahy (nelze použít dřívější pracovní vztahy, 

které jsou již umístěny v archivu). Datem vzniku je den složení slibu a členství v komisi zaniká 

zpravidla dnem ukončení činnosti komise, tj. patnáctý den po vyhlášení celkových výsledků voleb 

Státní volební komisí.  

V souvislosti s odvody sociálního pojištění doporučujeme zkontrolovat případné další stávající 

pracovní vztahy členů volebních komisí – pokud se jedná o zaměstnání malého rozsahu (např. u DPČ, 

člena komise apod.), musí být na kartě pracovního vztahu zaškrtnuto zatržítko „ZMR“ (aby byla 

správně vyhodnocena případná účast na nemocenském pojištění).  

Odměnu člena volební komise je třeba mít zadanou ve stálé evidenci (Pracovní vztahy – Stálá 

evidence – Odměna). Pokud bude členovi komise zúčtována odměna jednorázově, nastavte na 

odměně stálé platnost pouze v rozmezí daného měsíce, ve kterém bude celá odměna zúčtována. V 

případě, že bude odměna zúčtována ve více měsících, je třeba zadat pro každý měsíc odměnu stálou 

zvlášť.  

Pokud rozdělíte zvláštní odměnu do dvou měsíců, ale zároveň chcete výplatu členovi volební komise 

provést jednorázově, můžete postupovat následovně. V měsíci září pořiďte ve výši čisté mzdy z 

odměny srážku (např. typu „Ostatní srážky k uspokojení závazků zaměstnance“) a zaškrtněte u ní, že 

má být ponechána na účtu zaměstnavatele. V měsíci říjnu můžete „doplatek“ této mzdy provést např. 

přes nabídku „Mimomzdové náhrady“, kde pořídíte náhradu typu „Jiné“ ve výši srážky z předchozího 

měsíce. Tímto způsobem pouze navýšíte výslednou dobírku za měsíc říjen (aniž by se částka kamkoli 

jinam promítla).  
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