
Informace o účasti na nemocenském pojištění členů volebních 

komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich 

zvláštních odměn v roce 2020 

Členové okrskových volebních komisí a jejich zapisovatelé (dále jen „členové volební 

komise“) se považují podle § 5 písm. a) bodu 22. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“) za zaměstnance. Činnost člena 

volební komise je podle tohoto zákona zaměstnáním. Je-li člen volební komise účasten 

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

Činnost člena volební komise je z hlediska sociálního pojištění považována podle § 7 ZNP za 

zaměstnání malého rozsahu, protože zvláštní odměna člena volební komise není stanovena za 

kalendářní měsíc, ale je stanovena na celou dobu, v níž je považován za člena volební komise, 

tj. na dobu připadající do dvou i více kalendářních měsíců.  

 

Účast člena volební komise na nemocenském pojištění se posuzuje v každém kalendářním 

měsíci zvlášť. Ze zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec v roce 2020 účasten nemocenského 

pojištění v kalendářním měsíci, do něhož mu byl zúčtován příjem ve výši aspoň 3 000 Kč. 

Zaměstnanec může být účasten nemocenského pojištění nejdříve od vstupu do zaměstnání a 

jen do skončení zaměstnání. Dnem nástupu do zaměstnání je den, v němž člen volební komise 

složí slib člena volební komise, a zaměstnání mu končí dnem zániku členství ve volební komisi.  

 

Pan Novák je v důchodu, nikde nepracuje. Slib člena volební komise složil 10. 9. 2020, volební 

komise ukončí činnost 21. 10. 2020. 

Pan Novák bude účasten nemocenského pojištění v září od 10. do 30., pokud jeho odměna 

zúčtovaná do září bude činit aspoň 3 000 Kč. V říjnu by byl účasten nemocenského pojištění od 

1. do 21., pokud jeho odměna, zúčtovaná do října, bude činit aspoň 3 000 Kč. 

 

Výše zvláštní odměny člena volební komise v souvislosti s volbami, které se uskuteční 2. a 3. 

října 2020, může činit 2 300 Kč až 4 100 Kč. V obcích, v nichž se konají volby pouze do 

zastupitelstva kraje, může činit odměna podle vyhlášky Ministerstva vnitra nejvýše 2 700 Kč. 

Tato výše odměny nezaloží členům volební komise účast na nemocenském pojištění.  

 

Ministerstvo vnitra doporučuje, aby v případě, kdy zvláštní odměna dosahuje výše aspoň 

3 000 Kč, evidoval obecní úřad odměnu po částech ve dvou měsících, tj. v září a v říjnu 2020. 

Doporučuje rozdělení odměny na polovinu, poněvadž v září je minimálně 20 dnů a v říjnu 21 až 

28 dnů, v nichž trvá členství ve volební komisi. Bude-li zvláštní odměna takto rozdělena, tak 

v žádném měsíci nebude člen volební komise účasten nemocenského pojištění, nebude mu proto 

sraženo pojistné na sociální zabezpečení ve výši 6,5 % z jeho odměny a daň z příjmu nebude 

vypočítána ze superhrubé mzdy, to znamená, že jeho daňový základ nebude navýšen o částku 

odpovídající odvodu pojistného zaměstnavatelem ve výši 24,8 % z jeho odměny. Datum výplaty 

odměny v „čistém“ po zdanění, popř. i po odpočtu pojistného, a výše vyplácené odměny se pro 

účely nemocenského pojištění a odvodu pojistného nesledují. Bude-li odměna rozdělena do dvou 

měsíců, může být členovi volební komise vyplacena najednou. 

 

Odměna předsedy volební komise činí 4 100 Kč. Bude-li zúčtována ve výši 

- 4 100 do října – odvede se pojistné z 4 100 Kč 

- 1 500 Kč do září a 2 600 Kč do října – pojistné se neplatí.   

  

Postup v následujících situacích 

 



1. Zúčtování odměny do kalendářního měsíce po měsíci, v němž skončila činnost 

volební komise. 

U zaměstnání malého rozsahu se příjem z tohoto zaměstnání zúčtovaný do kalendářního 

měsíce, v němž již zaměstnání netrvalo, považuje podle § 7 ZNP pro posouzení účasti na 

nemocenském pojištění za příjem zúčtovaný do posledního měsíce, v němž zaměstnání 

malého rozsahu skončilo.  

Členovi volební komise v obci, v níž se konaly volby i do Senátu, byla do října zúčtována 

odměna 2 700 Kč. Volební komise ukončila činnost v říjnu. Pojistné na sociální 

zabezpečení z této částky nebylo odvedeno. Odměna byla omylem stanovena ve výši 

platné pro jednokolové volby do Senátu, ve skutečnosti měla činit 3 400 Kč. Část 

odměny ve výši 700 Kč byla zúčtována do listopadu. 

Odměna 700 Kč pro posouzení účasti na nemocenském pojištění v říjnu se připočte 

k odměně 2 700 Kč. Úhrn činí 3 400 Kč, tato částka znamená, že člen volební komise je 

v říjnu účasten nemocenského pojištění. Pojistné na sociální zabezpečení musí být 

odvedeno jak z 2 700 Kč, tak ze 700 Kč do 21. prosince 2020 (20. prosince připadá na 

neděli).  

Obec oznámí OSSZ do 8. prosince nástup zaměstnance do zaměstnání dnem, v němž složil 

slib (např. dnem nástupu do zaměstnání bude 10. září, poněvadž v tomto dni složil slib)  

 

2. Člen volební komise vykonává pro obec činnost v dalším zaměstnání, které se také 

považuje za zaměstnání malého rozsahu.  

Trvalo-li v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu, 

tak podle § 7 ZNP se sčítají příjmy ze všech zaměstnání malého rozsahu, a pokud úhrn 

příjmů činí alespoň 3 000 Kč, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění ze všech 

těchto zaměstnání. Zpravidla zaměstnáním malého rozsahu je činnost pro obec 

vykonávaná na základě dohody o pracovní činnosti nebo člen volební komise je zároveň 

členem komise obce nebo výboru zastupitelstva a odměna za tuto činnost činí za měsíc 

méně než 3 000 Kč. 

 

Zvláštní odměna člena volební komise činí 2 300 Kč. Tento člen volební komise 

vykonává pro obec ještě činnost na základě dohody o pracovní činnosti sjednané tak, že 

rozsah výkonu zaměstnání nepřekročí 20 hodin týdně a odměna činí 100 Kč za hodinu; 

takové zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu. Do září i do října mu byla z této 

dohody zúčtována odměna 2 500 Kč. 

Odměna člena volební komise mu byla zúčtována ve výši 

a) 2 300 Kč do října. Z odměny 2 500 Kč zúčtované do září se pojistné neplatí, v říjnu se 

platí pojistné z 4 800 Kč (2 500 Kč + 2 300 Kč) 

b) 490 Kč do září a 1 810 Kč do října. Z odměny 2 500 Kč a 490 Kč zúčtované do září se 

pojistné neplatí, v říjnu se platí pojistné z 4 310 Kč (2 500 Kč +1 810 Kč) 

c) 1 150 Kč do září a 1 150 Kč do října. Z odměny 2 500 Kč a 1 150 Kč zúčtované do 

září i do října se pojistné platí, v obou měsících je zaměstnanec z obou zaměstnání 

účasten nemocenského pojištění. 

 

Obec oznamuje OSSZ nástup člena volební komise do zaměstnání (např. dnem 10. 9. 

2020, i když v září v případech uvedených v písm. a) a b) není účasten nemocenského 

pojištění). Zároveň oznámí i skončení zaměstnání dnem skončení činnosti volební komise 

(např. 28. 10.).  

Pokud tento zaměstnanec nebyl ještě v žádném kalendářním měsíci účasten nemocenského 

pojištění z činnosti vykonávané na základě dohody o pracovní činnosti, musí obec oznámit 

OSSZ i nástup do zaměstnání z této dohody. 



V případech uvedených v písm. a) a b) oznamuje obec nástup do zaměstnání do 

20. listopadu, v případě c) do 20. října. 

Obec za tohoto zaměstnance vyhotoví za rok 2020 na každé zaměstnání zvlášť evidenční 

list důchodového pojištění.  

 

3. Obec zvýší odměnu členům volební komise z vlastních prostředků 

I tato odměna je příjmem, který se započítává do příjmu člena volební komise pro 

posouzení účasti na nemocenském pojištění a do vyměřovacího základu pro odvod 

pojistného na sociální zabezpečení. 

 

Obec zvýší odměnu členům volební komise o 400 Kč. U člena volební komise, jemuž 

bude náležet zvláštní odměna ve výši 2 700 Kč, hrazená ze státního rozpočtu, se zvýší 

jeho příjem po zúčtování odměny od obce na 3 100 Kč.  

Bude-li tato částka zúčtována do října, bude člen volební komise v říjnu účasten 

nemocenského pojištění, a proto se z 3 100 Kč musí odvést pojistné na sociální 

zabezpečení. 

Bude-li například do září zúčtována odměna 1 350 Kč a do října 1 750 Kč, nebude člen 

volební komise v žádném měsíci účasten nemocenského pojištění, pojistné se z té odměny 

neplatí. 

Při posuzování účasti na nemocenském pojištění člena volební komise a pro odvod pojistného 

ze zvláštní odměny tohoto člena se například nepřihlíží k tomu, zda: 

➢ je poživatelem důchodu nebo pobírá rodičovský příspěvek; 

➢ je nebo není výdělečně činný u jiného zaměstnavatele a pro výkon člena volební komise 

byl zaměstnavatelem uvolněn, nebo je osobou samostatně výdělečně činnou. Obecní úřad 

nezjišťuje, v jakém pracovním vztahu je k jinému zaměstnavateli, zda jeho zaměstnání je 

či není zaměstnáním malého rozsahu, nebo je-li v pracovním nebo ve služebním poměru k 

zaměstnavateli; 

➢ je členem zastupitelstva obce; 

➢ má s obcí uzavřen pracovní poměr, pokud sjednaný měsíční příjem činí alespoň 3 000 Kč. 

Pracovní poměr není v takovém případě považován za zaměstnání malého rozsahu, příjmy 

z více vykonávaných zaměstnání u téhož zaměstnavatele se sčítají jen u zaměstnání 

malého rozsahu; 

➢ má s obcí uzavřenu dohodu o provedení práce. Odměna z dohody o provedení práce se 

nesčítá se zvláštní odměnou člena volební komise pro posouzení účasti na nemocenském 

pojištění. 

 

 

22. 9. 2020 

 

 


