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Odměňování členů okrskových volebních komisí 

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí v souběhu s volbami do 1/3 

Senátu Parlamentu ČR (případné druhé kolo senátních voleb se bude konat 12. a 13. října 2018). 

Při souběhu voleb budou okrskové volební komise ustaveny podle zákona o volbách do 

zastupitelstev (491/2001 Sb. dále jen „volební zákon“) a budou plnit 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. Každému členovi komise náleží za výkon 

jeho funkce zvláštní odměna (§ 62 volebního zákona). 

Výše zvláštní odměny člena okrskové volební komise 

 Dne 1. září 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou došlo k navýšení odměn 

členům okrskových volebních komisí, a to již s účinností pro volby ve dnech 5. a 6. října. Předsedovi 

komise přísluší 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. Za výkon funkce v okrskové 

volební komisi v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze se odměna zvyšuje 

o 400 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč. Vzhledem k tomu, že 

souběžně s volbami do zastupitelstev obcí konají i volby do Senátu Parlamentu ČR, zvyšuje se 

odměna člena volební komise o 400 Kč.  

   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. Podle novelizovaného znění § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, účinného od 1. 1. 2018, se z měsíčního příjmu ze závislé činnosti (tj. nově i z 

odměny člena okrskové volební komise) v úhrnné výši do 2 500 Kč u poplatníka, který u plátce 

daně neučiní prohlášení k dani, se srazí od r. 2018 srážková daň zvláštní sazbou uvedenou v § 36 

odst. 2 zákona o daních z příjmů, a nikoliv jako doposud záloha na daň.  

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. V návaznosti na navýšení 

odměn dojde k nárůstu počtu členů komisí, jejichž odměna přesáhne výši rozhodného příjmu tj. 2 

500 Kč. V těchto případech bude odvod sociálního pojištění záviset na tom, jestli bude zvláštní 

odměna zúčtována do jednoho kalendářního měsíce (v tom případě bude člen volební komise 

účasten nemocenského pojištění a z odměny musí být odvedeno pojistné na sociální pojištění. 

Obec oznámí OSSZ nástup do zaměstnání dnem složení slibu).   
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V případě, že bude odměna rozúčtována do kalendářních měsíců, do nichž činnost člena komise 

zasahovala, a v žádném z těchto měsíců zúčtovaná část odměny nedosáhne výše 2 500 Kč, z 

odměny pojistné odváděno nebude (samozřejmě za předpokladu, že člen volební komise v těchto 

měsících nevykonával další zaměstnání malého rozsahu, se kterým by úhrn příjmů přesáhl 2 500 

Kč).  

Evidence v programu KEO4 Mzdy  

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

archivní). 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.  

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 odměna zúčtována. 

V případě, že bude odměna zúčtována ve více měsících podle rozsahu vykonávané činnosti, 

můžete  postupovat následovně. 

• Zadat do programu odměnu stálou v plné výši a v každém měsíci (v „Měsíční evidence“ - 

„Odměny z dohod/funkční odměny“) upravit výši měsíční odměny na skutečně zúčtovanou 

částku nebo 

Příklad: Odměna člena komise bude činit celkem 2600 Kč. 200 Kč bude zúčtováno v měsíci 

září a 2400 Kč v měsíci říjnu. V evidenci bude jedna stálá odměna na 2600 Kč. V měsíční 

evidenci upravíme při zpracování měsíce září odměnu na 200 Kč a v měsíci říjnu na 2 400 Kč.  

• Nebo zadat dvě dílčí, na sebe navazující odměny stálé s platností pro dané měsíce  

Příklad: Odměna člena komise bude činit celkem 2600 Kč. 200 Kč bude zúčtováno v měsíci 

září a 2400 Kč v měsíci říjnu. V evidenci budou dvě stálé odměny, první na 200 Kč s platností 

od začátku pracovního vztahu do 30.9., druhá 2 400 Kč s platností od 1.10. 2018 do konce 

pracovního vztahu).  
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