
odměna daň sociální čistého odměna daň sociální čistého odměna daň sociální čistého

předseda 2 700 Kč  405 Kč    -  Kč   2 295 Kč        3 100 Kč  585 Kč   202 Kč  2 314 Kč        4 100 Kč  780 Kč   267 Kč  3 054 Kč         

místopředseda 2 600 Kč  390 Kč    -  Kč   2 210 Kč        3 000 Kč  450 Kč   195 Kč  2 355 Kč        4 000 Kč  750 Kč   260 Kč  2 990 Kč         

zapisovatel 2 600 Kč  390 Kč    -  Kč   2 210 Kč        3 000 Kč  450 Kč   195 Kč  2 355 Kč        4 000 Kč  750 Kč   260 Kč  2 990 Kč         

člen 2 300 Kč  345 Kč    -  Kč   1 955 Kč        2 700 Kč  405 Kč   -  Kč   2 295 Kč        3 400 Kč  645 Kč   221 Kč  2 534 Kč         

Sociální pojištění

Daně

Výše zvláštních odměn je striktně dána prováděcími vyhláškami k příslušným volebním zákonům a nově je upravena i zákonem č. 350/2020 Sb., který navyšuje 
odměny členům OVK pouze pro tyto volby o 500 Kč.

VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ČLENŮ OVK

OBCE, KDE SE KONAJÍ VOLBY POUZE DO ZK
odměna za souběh voleb do ZK a Senátu, I. 

kolo

OBCE, KDE SE KONAJÍ VOLBY DO ZK A SOUČASNĚ DO SENÁTU

ČLEN OVK
odměna v případě, že se bude konat také II. 

kolo voleb do Senátu

Dle aktuálního znění § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmu jsou příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně po zvýšení podle odstavce 12 samostatným 
základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k 
odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1                                                                                                              
a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000  Kč,                                                                                     
b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Členové volebních komisí nejsou považováni pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance a z odměny za výkon této funkce nebude hrazeno pojistné na 
zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění

Z částky 3 000 Kč se již platí sociální pojištění, ale z částky 3 000 Kč je ještě vybíraná daň srážkou podle zvláštní sazby.

Bude-li odměna rozúčtována do kalendářních měsíců, v nichž byl člen volební komise považován za člena volební komise, a to podle rozsahu výkonu činnosti v 
těchto měsících, a  v žádném z těchto měsíců zúčtována část odměny nedosáhla výše 3 000 Kč, není člen volební komise z této činnosti účasten nemocenského 
pojištění v žádném kalendářním měsíci, a proto se z odměny neodvádí pojistné. To platí za předpokladu, že člen volební komise nevykonával v těchto měsících 
pro obec další zaměstnání malého rozsahu anebo je sice vykonával, ale úhrn příjmů ze všech zaměstnání malého rozsahu nedosáhl v kalendářním měsící výše      
3 000 Kč.


