Informace o účasti na nemocenském pojištění členů
volebních komisí a o placení pojistného na sociální
pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2017 a 2018
Podle § 5 písm. a) bodu 22. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, se považují členové okrskových volebních komisí a zvláštních
okrskových volebních komisí a jejich zapisovatelé (dále jen „členové volební komise)
za zaměstnance. Zaměstnání členů volebních komisí je podle § 7 tohoto zákona považováno
za zaměstnání malého rozsahu, neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto
zaměstnání nečiní alespoň 2 500 Kč měsíčně.
Za výkon funkce v okrskové volební komisi náleží
 členovi volební komise zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč,
 zapisovateli volební komise zvláštní odměna ve výši 1 500 Kč a
 předsedovi volební komise zvláštní odměna ve výši 1 600 Kč.
Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 Kč;
v případě konání dalšího kola prezidentských nebo senátních voleb se zvyšuje odměna
o dalších 200 Kč. Maximální zvláštní odměna může proto činit u člena volební komise
1 900 Kč, u zapisovatele 2 100 Kč a u předsedy 2 200 Kč.
Ze zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění jen v těch
kalendářních měsících, v nichž činil zúčtovaný příjem alespoň 2 500 Kč. Trvalo-li
v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu, sčítají se
příjmy ze všech zaměstnání malého rozsahu, a pokud úhrn příjmů činí alespoň 2 500 Kč,
je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění ze všech těchto zaměstnání. Jestliže
po skončení zaměstnání malého rozsahu byl příjem z tohoto zaměstnání zúčtován
do kalendářního měsíce, v němž již zaměstnání netrvalo, považuje se tento příjem
pro posouzení účasti na nemocenském pojištění za příjem zúčtovaný do posledního měsíce,
v němž zaměstnání malého rozsahu skončilo. Pro posuzování účasti na nemocenském
pojištění se nepřihlíží k tomu, v kterém měsíci byl příjem vyplacen. Jestliže zvláštní odměna
byla vykázána účetně jako výdaj (náklad) do měsíce října a vyplacena v listopadu, jde
o příjem zúčtovaný do října.
Člen volební komise, který nevykonává pro obec ještě další zaměstnání malého rozsahu, není
z činnosti člena volební komise účasten nemocenského pojištění, protože zvláštní odměna
nedosahuje částky 2 500 Kč. Ze zvláštní odměny člena volební komise se proto neplatí
pojistné na sociální pojištění, obec neoznamuje OSSZ jeho nástup do zaměstnání.
Vykonává-li člen volební komise pro obec další zaměstnání, které je také považováno
za zaměstnání malého rozsahu, musí obec zjistit úhrn zúčtovaných příjmů ze všech
zaměstnání malého rozsahu. Pokud úhrn dosahuje v konkrétním kalendářním měsíci částky
aspoň 2 500 Kč, je zaměstnanec ze všech zaměstnání trvajících v takovém kalendářním
měsíci účasten nemocenského pojištění, a proto ze všech příjmů započitatelných
do vyměřovacího základu musí obec odvést pojistné. V tomto případě je obec povinna
oznámit OSSZ nástup člena volební komise do zaměstnání a skončení zaměstnání
a ze zvláštní odměny odvést pojistné na sociální pojištění.

Příklady na placení pojistného ze zvláštní odměny člena volební komise.
Člen volební komise
1. je poživatelem důchodu nebo není výdělečně činný (je „v domácnosti“) nebo pobírá
rodičovský příspěvek. Ze zvláštní odměny se pojistné neplatí.
2. je zaměstnancem okresní správy sociálního zabezpečení, byl zaměstnavatelem uvolněn
pro výkon této činnosti. Ze zvláštní odměny se pojistné neplatí. Obecní úřad nezjišťuje,
v jakém pracovním vztahu je k jinému zaměstnavateli, zda jeho zaměstnání je či není
zaměstnáním malého rozsahu, nebo je-li ve služebním poměru.
3. je členem zastupitelstva obce. Ze zvláštní odměny se pojistné neplatí.
4. má s obcí uzavřen pracovní poměr, mzda činí 10 000 Kč měsíčně. Ze zvláštní odměny se
pojistné neplatí. Pracovní poměr není považován za zaměstnání malého rozsahu, protože
sjednaný měsíční příjem činí alespoň 2 500 Kč měsíčně.
5. má s obcí uzavřenu dohodu o provedení práce, do října 2017 mu bude z této dohody
zúčtována odměna 4 000 Kč a zvláštní odměna za činnost člena volební komise bude činit
1 300 Kč. Ze zvláštní odměny se pojistné neplatí. Dohoda o provedení práce není
zaměstnáním malého rozsahu, příjmy z této dohody se nesčítají se zvláštní odměnou.
6. má s obcí uzavřenu dohodu o pracovní činnosti, do října 2017 mu bude z této dohody
zúčtována odměna 2 000 Kč a zvláštní odměna za činnost člena volební komise bude činit
1 300 Kč. Rozsah pracovní doby je stanoven u dohody o pracovní činnosti tak,
že nepřekročí 20 hodin týdně. Toto zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, protože
není sjednán příjem ve výši alespoň 2 500 Kč měsíčně. Ze zvláštní odměny se pojistné
platí. Příjmy ze dvou zaměstnání malého rozsahu, tj. z dohody o pracovní činnosti
a z činnosti člena volební komise, se sčítají, v úhrnu činí 3 300 Kč. Poněvadž úhrn příjmů
činí alespoň 2 500 Kč, je tento člen volební komise účasten nemocenského pojištění
z obou zaměstnání. Obec je povinna oznámit do 20. listopadu 2017 u člena volební
komise nástup do zaměstnání a skončení zaměstnání; dnem nástupu do zaměstnání
je první den voleb a skončením zaměstnání je poslední den voleb.

