
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z pohledu mzdové účetní 
 
 Rozhodnutím prezidenta republiky č. 266/2013 Sb. ze dne 28.08.2013 byly vyhlášeny volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanoveny dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a 
sobotu 26. října 2013. 
  
Nároky členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové komise 
 
 Podle ustanovení § 82 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR má člen okrskové 
volební komise (dále jen „OVK“) a člen zvláštní OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen 
OVK a zvláštní OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má 
nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK a zvláštní OVK, který není v 
pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší 
paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK a zvláštní OVK. 
 
 Zákon nestanoví povinnost refundace ze strany správních orgánů – ta je ale dána v 
ustanovení § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce. 
 
Odvod ZP z odměny členů OVK a zvláštní OVK 
 
 Odměny členů OVK a zvláštní OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 
písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Z tohoto 
tedy rovněž vyplývá, že se členové OVK a zvláštní OVK u příslušných zdravotních pojišťoven 
nepřihlašují jako zaměstnanci. 
 
Odvod SP z odměny členů OVK a zvláštní OVK 
 
Z odměny členů OVK a zvláštní OVK se ani pojistné na sociální zabezpečení neodvádí, protože nejsou 
splněny podmínky účasti na pojištění podle ustanovení § 6 a 7 zákona č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění ve spojení s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 
sociální zabezpečení.  
 
Zdanění odměny členů OVK a zvláštní OVK 
 
Odměna člena OVK a zvláštní OVK je zdaňována podle ustanovení § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
 
Zvláštní odměna za výkon funkce člena OVK a zvláštní OVK 
 
 Podle ustanovení § 12 odst. 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o volbách do Parlamentu ČR, činí zvláštní odměna člena OVK a člena zvláštní OVK (dále jen 
"odměna") za výkon funkce v případě: 
- předsedy 1 600,-- Kč,  
- zapisovatele 1 500,-- Kč,  
- jiného člena 1 300,-- Kč. 
 
 Podle ustanovení § 12 odst. 4 stejné vyhlášky přísluší členovi OVK a zvláštní OVK, který není v 
pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovníku poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší 
kromě shora uvedené odměny také paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena 
OVK a zvláštní OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den. 
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Jak postupovat ve mzdovém programu AVENSIO SOFTWARE 
 
 1. Zaměstnavatel uvolní svého zaměstnance pro výkon jeho funkce v OVK nebo zvláštní 
OVK 
 
a) pokud zaměstnavatel bude požadovat refundaci mzdy nebo platu 
- zadáte příslušným kódem refundaci (se zdrojem financování 90 - refundace) na záložce Pracovní 
poměry – Náhrady při uvolnění zaměstnance, které trvá půl den nebo celý den  
 
- zadáte příslušným kódem refundaci (se zdrojem financování 90 - refundace) na záložce Pracovní 
poměry – Mzdové položky, pokud bude uvolnění zaměstnance trvat v řádu několika hodin  
Přehled zadaných refundací naleznete v sestavě Refundace (430311) – viz menu programu Hlavní 
nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy.  
 
Poznámka pro školské organizace: Refundace nepatří do nákladů organizace a při správném zadání se 
nebude generovat do statistického výkazu P1-04.  
 
b) pokud zaměstnavatel nebude požadovat refundaci mzdy nebo platu 
 
- trvá-li pracovní volno zaměstnance v rozsahu půl dne nebo celého dne, zadáte příslušným 
mzdovým kódem překážku na straně zaměstnance na záložce Pracovní poměry – Náhrady 
 
- trvá-li pracovní volno zaměstnance v rozsahu několika hodin, zadáte příslušným mzdovým kódem 
překážku na straně zaměstnance na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky 
 
 
 2. Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele jako člen OVK nebo zvláštní OVK  
 
- zadáte pracovní poměr takto:  druh: 6 – Bez pracovní smlouvy 
     typ: 10 – ostatní osoby bez ZP a SP 
- odměnu zadáte příslušným mzdovým kódem na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky  
 
Poznámka: Pro zadání odměny lze použít kód, který jste dle zvyklostí a potřeb Vaší organizace 
používali v minulých letech (např. při volbách do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR na 
podzim roku 2012, při prezidentských volbách v lednu letošního roku). Pokud budete odměnu členů 
OVK zadávat poprvé, můžete si vytvořit uživatelský kód například se systémovým kódem 498 (OON) 
nebo 270 (mzdové prostředky). Postup pro vytvoření nového kódu je popsán v dokumentu „Tabulka 
mezd“ (viz menu programu Hlavní přihlašovací okno – Nápověda - Soubory nápovědy – Číselníky).  
 
 3. Osobám zajišťujícím distribuci hlasovacích lístků voličům je možné poskytnout odměnu na 
základě dohody o provedení práce podle ustanovení § 75 zákoníku práce.  
 
 V případě potřeby neváhejte kontaktovat konzultantky společnosti Alfa Software s.r.o. 
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