Doplnění ke stanovisku v souvislosti s navýšením odměn
členů okrskových volebních komisí od 1. 9. 2018
Na základě četných dotazů obecních úřadů ohledně rozúčtování zvláštní
odměny členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) do kalendářních
měsíců, v nichž trvalo jejich členství v OVK, doplňujeme stanovisko Navýšení
zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise
(http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx) o podrobnější
návod k rozúčtování. S tímto postupem vyslovilo souhlas Ministerstvo práce
a sociálních věcí i Ministerstvo financí.
U většiny členů OVK vzniklo členství v OVK složením slibu na prvním zasedání
OVK, které muselo být podle volebního zákona1 svoláno nejpozději 21 dnů přede
dnem voleb, tj. 14. září 2018. U převážné většiny členů OVK tak trvá členství
nejméně od 14. září 2018.
Činnost OVK bude ukončena 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb
do zastupitelstev obcí2. Tam, kde se komunální volby konají v souběhu s volbami
do Senátu, a senátor nebude zvolen v 1. kole, bude činnost OVK ukončena až
15. dnem po vyhlášení výsledků 2. kola voleb do Senátu Státní volební komisí3.
Pokud zvláštní odměna člena OVK dosahuje výše alespoň 2 500 Kč, je
na místě, aby obecní úřad evidoval odměnu po částech ve dvou kalendářních
měsících, přičemž ani v jednom z měsíců nedojde k dosažení částky, která zakládá
účast na nemocenském pojištění a povinnost odvodů pojistného na sociální pojištění.
S ohledem na počet dnů trvání členství v OVK v měsíci září a říjnu se
pro rozúčtování započitatelného příjmu doporučuje poměr 2 : 3 .
Počet dnů trvání členství v OVK
v jednotlivých měsících

Poměr pro rozúčtování
započitatelného příjmu

září = minimálně 17 dnů : říjen = 24 - 31 dnů

2:3

Příklad:
Zapisovatel OVK ve volebním okrsku, kde se v souběhu s komunálními volbami budou konat
i volby do Senátu ve dvou kolech, má nárok na zvláštní odměnu 3 500 Kč.
[2 100 (zapisovatel) + 400 (souběh voleb) + 1 000 (2. kolo) = 3 500 Kč]
Při rozúčtování v poměru 2 : 3 připadá na měsíc září započitatelný příjem 1 400 Kč a na
měsíc říjen 2 100 Kč.
Ani v jednom měsíci tak nedosáhne započitatelný příjem částky 2 500 Kč a člen OVK není
z této činnosti účasten nemocenského pojištění, ze zvláštní odměny se neodvání pojistně
na sociální pojištění a obec neoznamuje okresní správě sociálního zabezpečení nástup
zaměstnance do zaměstnání.
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§ 15 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 52 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
§ 77a odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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S ohledem na zdanění zvláštní odměny se současně doporučuje provést
rozúčtování do dvou měsíců tak, aby částky byly dělitelné 100.
Příklad:
Předseda OVK ve volebním okrsku v Praze, kde se konají pouze komunální volby, má nárok
na zvláštní odměnu 2 600 Kč.
[2 200 (předseda) + 400 (Praha) = 2 600 Kč]
Při rozúčtování v poměru 2 : 3 připadá na měsíc září započitatelný příjem 1 040 Kč a na
měsíc říjen 1 560 Kč. V tomto případě je tedy na místě rozdělit částku např. na 1 000 Kč
(září) a 1 600 Kč (říjen).

Výše uvedené doporučení pro rozúčtování odměny členů OVK nic nemění
na dosavadních pravidlech pro krácení odměny podle evidence účasti na jednáních
OVK – viz str. 2 stanoviska k Navýšení zvláštní odměny za výkon funkce člena
okrskové volební komise (http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci65656.aspx).
Shora uvedený postup lze shrnout do těchto kroků:
1. Obecní úřad zjistí, jaká odměna by náležela členovi OVK při 100%ní účasti
na všech jednáních OVK; v potaz se bere zda:
a) člen zastával v OVK nějakou funkci,
b) se komunální volby konaly samostatně, nebo v souběhu s volbami
do Senátu,
c) se volby do Senátu konaly ve dvou kolech a
d) nešlo o komunální volby v územně členěném statutárním městě nebo
v Praze.
2. Výši odměny zjištěnou podle bodu 1. obecní úřad případně poměrně zkrátí
podle evidence o účasti člena na jednáních OVK.
3. Pokud zvláštní odměna člena OVK dosahuje výše alespoň 2 500 Kč, rozúčtuje
obecní úřad odměnu do více kalendářních měsíců (viz výše příklady
na rozúčtování odměny do měsíců září a říjen v poměru 2:3).
4. Obecní úřad vyplatí odměnu do 30 dnů po ukončení činnosti OVK4; rozúčtování
odměny do více měsíců nebrání tomu, aby zvláštní odměna byla členům OVK
vyplacena najednou.
Pokud by zvláštní odměna člena OVK dosáhla výše alespoň 2 500 Kč5 a byla
zúčtována do jednoho kalendářního měsíce, byl by člen OVK v tomto měsíci účasten
nemocenského pojištění, z odměny by muselo být odvedeno pojistné na sociální
pojištění a obec by oznamovala okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení
nástup člena OVK do zaměstnání dnem složení slibu.
Povinnost platit pojistné by měl v takovém případě i zaměstnavatel (obecní
úřad). Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb6
však takový výdaj nezahrnuje mezi náklady spojené s volbami, které lze hradit
z prostředků státního rozpočtu určených na volby.
Možnost úhrady tohoto výdaje z dotace ze státního rozpočtu řeší Ministerstvo
financí. O svém stanovisku bude územní orgány informovat.
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§ 1 odst. 3 vyhlášky č. 59/2002 Sb. a § 12 odst. 5 vyhlášky č. 233/2000 Sb.
Od 1. 1. 2019 se částka rozhodného příjmu zvýší z 2 500 Kč na 3 000 Kč.
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Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu
obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 ze dne 30. srpna 2018.
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