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Komunální a senátní volby 2014 
 

V tomto dokumentu naleznete základní informace k volbám do obecních zastupitelstev a 
Senátu Parlamentu České republiky, a to zejména ohledně nároků členů okrskových volebních komisí, 
odvodů z odměn za jejich činnost a doporučený postup zadání v programu AVENSIO Software.  
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1 Legislativa – právní předpisy na úseku voleb 

1.1 Volby do zastupitelstev obcí 

 Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 

1.2 Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

 Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů  

 

mailto:avensio@alfasoftware.cz
http://www.alfasoftware.cz/
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51988&fulltext=&nr=491~2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53078&fulltext=&nr=59~2F2002&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53078&fulltext=&nr=59~2F2002&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=43269&fulltext=&nr=247~2F1995&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=43269&fulltext=&nr=247~2F1995&part=&name=&rpp=15#local-content
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 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů 

  
 

1.3 Vyhlášení voleb a stanovení dnů jejich konání 

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 112/2014 Sb. ze dne 12.06.2014 byly vyhlášeny volby do: 
 
 Senátu Parlamentu ČR ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 

45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81 
 do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních 

městech 
 do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 

 
a stanoveny dny jejich konání na pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. 
 

Druhé kolo senátních voleb se bude konat v pátek 17. října a v sobotu 18. října 2014.  
 

Volební místnosti jsou otevřeny v pátek od 14:00 hod. do 22:00 hod., v sobotu pak od 8:00 hod. 
do 14:00 hod.  

 

2 Nároky členů okrskové volební komise  
Podle ustanovení § 62 zákona č. 491/2001 Sb.  a § 82 zákona č. 247/1995 Sb. má člen okrskové 

volební komise (dále jen „OVK“) nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.  
Člen 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, 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 
okrskové volební komise. 

 
Zákon nestanoví povinnost refundace ze strany správních orgánů – ta je ale dána v ustanovení 

§ 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce.  Zaměstnavatel člena OVK (který byl v nezbytně nutném rozsahu 
uvolněn ze zaměstnání) se tedy může následně obrátit na příslušný obecní, resp. městský úřad a 
požádat o refundaci náhrady mzdy/platu. 

3 Zvláštní odměna a náhrada ušlého výdělku 

 Podle ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 59/2002 Sb., přísluší za výkon funkce při volbách do 
zastupitelstev obcí zvláštní odměna:  

- členovi OVK ve výši 1.300,-- Kč, 
- zapisovateli OVK ve výši 1.500,-- Kč, 
- předsedovi OVK ve výši 1.600,-- Kč. 

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v tytéž dny společně s volbami do Senátu Parlamentu 
ČR, zvyšuje se odměna za výkon funkce předseda a člena okreskové volební komise o 400 Kč, 
v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se zvyšuje odměna za výkon funkce 
předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200 Kč.  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49546&fulltext=&nr=233~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49546&fulltext=&nr=233~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49546&fulltext=&nr=233~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=82227&recShow=0&fulltext=&nr=112~2F2014&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=51988&recShow=61&fulltext=&nr=491~2F2001&part=&name=&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=43269&recShow=94&fulltext=&nr=247~2F1995&part=&name=&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=4&idBiblio=62694&recShow=220&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=53078&recShow=0&fulltext=&nr=59~2F2002&part=&name=&rpp=15#parCnt
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Podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 59/2002 Sb. a ustanovení § 12 vyhlášky č. 233/2000 
Sb. přísluší členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu 
poměru, avšak je výdělečně činný, kromě shora uvedené odměny náhrada ušlého výdělku za dobu 
výkonu funkce člena OVK ve výši 43,-- Kč za hodinu, nejvýše však 340,-- Kč za den.  

Podle ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky č. 59/2002 Sb. a ustanovení § 12 odst. 5 vyhlášky č. 
233/2000 Sb. , vyplatí shora uvedenou odměnu a případnou paušální náhradu ušlého výdělku obecní 
úřad, městský úřad, … do 30 dnů po ukončení činnosti OVK.  

Činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do zastupitelstev obcí 
Státní volební komisí (viz ustanovení § 52 zákona č. 491/2001 Sb.), resp. patnáctým dnem po 
vyhlášení výsledku voleb do Senátu Státní volební komisí (viz ustanovení § 77a odst. 1 zákona č. 
247/1995 Sb.).  

V případě, že se předseda nebo člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou 
výši odměny krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.  

 

4 Odvody z odměn členů OVK  
4.1 Zdravotní pojištění 

Odměny členů 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.  

 
Podle tohoto ustanovení je pojištěnec plátcem pojistného, pokud 
a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická 

osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle 
zvláštního právního předpisu 1a), s výjimkou 

7. člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a 
zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové 
volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky. 

 
Z uvedeného důvodu se tedy nebudou členové OVK u příslušných zdravotních pojišťoven ani 

přihlašovat. 
 
Poznámka: K otázce placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění členy OVK vydalo 

Ministerstvo vnitra ČR (s odkazem na vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR) stanovisko, ve kterém 
se mimo jiné uvádí:  

Text ustanovení § 5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění jednoznačně určuje, že 
členové OVK a zvláštní OVK nejsou pro účely veřejného zdravotního pojištění považováni za 
zaměstnance, protože se na ně vztahuje výjimka uvedená pod bodem 7 citovaného ustanovení.   
Z toho vyplývá, že tito členové volebních komisí neodvádějí ze své odměny pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění, plátce odměny není v postavení zaměstnavatele a nemá oznamovací povinnost 
vůči zdravotní pojišťovně. Rozhodující přitom není, zda je členem volební komise osoba v pracovním 
poměru k jinému zaměstnavateli, osoba samostatně výdělečně činná či osoba, za kterou hradí 
pojistné stát, nebo osoba bez zdanitelných příjmů. Odpadá také povinnost plátce sledovat dodržení 
minimálního vyměřovacího základu pojistného u jednotlivých členů komise. Pro úplnost se uvádí, že 
výše uvedená výjimka nezbavuje člena volební komise povinnosti odvádět pojistné ze svých ostatních 
příjmů tvořících vyměřovací základ pojistného nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů (v případě, že 
za něj nehradí pojistné stát podle některého ustanovení § 7 zákona č. 48/1997 Sb.). 

Celé znění citovaného stanoviska lze otevřít pomocí tohoto odkazu. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=53078&recShow=0&fulltext=&nr=59~2F2002&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49546&recShow=12&fulltext=&nr=233~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49546&recShow=12&fulltext=&nr=233~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=53078&recShow=0&fulltext=&nr=59~2F2002&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49546&recShow=12&fulltext=&nr=233~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49546&recShow=12&fulltext=&nr=233~2F2000&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=3&idBiblio=51988&recShow=51&fulltext=&nr=491~2F2001&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=43269&recShow=89&fulltext=&nr=247~2F1995&part=&name=&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=43269&recShow=89&fulltext=&nr=247~2F1995&part=&name=&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=45178&recShow=6&fulltext=&nr=48~2F1997&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=45178&recShow=6&fulltext=&nr=48~2F1997&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=45178&recShow=6&fulltext=&nr=48~2F1997&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=45178&recShow=8&fulltext=&nr=48~2F1997&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://www.mvcr.cz/clanek/placeni-pojistneho-na-verejne-zdravotni-pojisteni-cleny-okrskovych-volebnich-komisi-stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi.aspx
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4.2 Sociální pojištění 
Od 1.1.2014 jsou podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, poplatníky 

pojistného všichni, jejichž příjem je daněn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů. Účastni pojištění mohou tedy být i členové volebních komisí, a to v měsících, kdy 
dosáhnou rozhodného příjmu (pro rok 2014 je rozhodný příjem 2.500,-- Kč). Je to stejné jako u 
zaměstnání malého rozsahu. V případě, že existují 2 (nebo více) zaměstnání malého rozsahu u téhož 
zaměstnavatele – příjmy se sčítají (viz ustanovení § 7 odst. 4 zák. č. 187/2006 Sb.).   

Z odměn členů OVK se tedy bude pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že 
jejich odměna v jednom měsíci dosáhne rozhodný příjem 2.500,-- Kč, anebo tuto hranici dosáhne 
součet příjmů, pokud bude člen OVK u zaměstnavatele vykonávat více činností malého rozsahu.  

4.3 Daň  
Odměna člena OVK je zdaňována podle ustanovení § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů. Z odměny bude odvedena vždy zálohová daň, neboť srážková daň se od 
01.01.2014 vybírá pouze z příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do měsíční výše 10.000,-- Kč 
při nepodepsaném daňovém prohlášení (a u autorských honorářů do 10.000,-- Kč měsíčně). 

 

5 Jak postupovat v programu AVENSIO SOFTWARE 
5.1 Zaměstnavatel uvolní svého zaměstnance  

Uvolní-li zaměstnavatel svého zaměstnance pro výkon jeho funkce v OVK, doporučujeme 
následující postup:  

 
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.  
 
Pro správné uložení zdroje financování 90 - refundace k odpovídajícím mzdovým položkám, je 

zapotřebí mít tento zdroj financování: 
 
- nastaven v Číselníku uživatelských mezd (viz menu programu Hlavní nabídka – Číselníky – 

Tabulka mezd) u mzdového kódu, který na náhradách nebo mzdových položkách pro 
zadání refundace používáte (příklad viz obrázek 1)  
 
nebo 
 

- při zadání odpovídajícího kódu refundace na mzdových položkách jej vybrat (příklad viz 
obrázek 2). 
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62555&fulltext=&nr=187~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62555&recShow=6&fulltext=&nr=187~2F2006&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40374&recShow=6&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40374&recShow=6&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#parCnt
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Obrázek 1: Kontrola přednastavené hodnoty zdroje financování u kódu pro refundaci zadávaného na záložce Náhrady 

 
Obrázek 2: Výběr zdroje financování u kódu pro refundaci zadávaného na záložce Mzdové položky 
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Kontrolu použití správného zdroje financování můžete provést například přímo na mzdovém 
lístku zaměstnance: 

 

 
Obrázek 3: Zobrazení použitého zdroje financování na záložce Mzdový lístek 

  Přehled zadaných refundací naleznete v sestavě 430311_Refundace – viz menu programu 
Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Výběrové sestavy. Sestava Vám může posloužit jako podklad pro 
fakturaci (vyčísluje totiž kromě částky náhrady vyplácené zaměstnanci také ZP a SP za organizaci).   
 

 
Obrázek 4: Náhled sestavy s přehledem refundací 

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. 
 

5.2 Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele jako člen OVK  
Vykonává-li člen OVK svoji funkci u vaší organizace, doporučujeme tento postup:  
 
a) pokud zaměstnanec u Vaší organizace nemá (a ani v minulosti neměl) uzavřen jiný pracovně 

právní vztah: 

- založíte pro nového zaměstnance osobní kartu a 
- zadáte pracovní poměr takto:  druh: 6 – Bez pracovní smlouvy 
     typ: 17 – člen volební komise 
a nastavíte u něj, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu v poli Sociálně pojištěn; 
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Obrázek 5: Nastavení pracovního poměru pro člena OVK 

- odměnu zadáte příslušným mzdovým kódem na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky.  
 
b) pokud zaměstnanec u Vaší organizace má (nebo v minulosti měl) uzavřen jiný pracovně 

právní vztah: 

- nebudete zakládat novou osobní kartu, pouze zadáte nový (další) pracovní poměr a 
odměnu tak, jak je popsáno v předchozím případě. 

 
Poznámka: Pro zadání odměny lze použít kód, který jste dle zvyklostí a potřeb Vaší organizace 

používali již v minulých letech.  
 
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).  

 
Doporučujeme také zaměstnancům, kteří u Vaší organizace vykonávali pouze činnost člena 

OVK a dá se předpokládat, že v dalším průběhu roku již u Vás pracovat nebudou, vystavit potvrzení o 
zdanitelných příjmech, které naleznete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – 
Potvrzení a výkazy – 610211_Zdanitel. příjmy pro FÚ.  

 

5.3 Osoby zajišťující distribuci hlasovacích lístků  
Osobám zajišťujícím distribuci hlasovacích lístků voličům je možné poskytnout odměnu na 

základě dohody o provedení práce podle ustanovení § 75 a násl. zákoníku práce.  
 
Pokud bude takovým zaměstnancům z odměny odvedena srážková daň (nebudou mít 

podepsané daňové prohlášení a příjem bude do 10.000,-- Kč), doporučujeme vystavit jim potvrzení o 
zdanitelných příjmech plynoucích na základě dohody o provedení práce podle ustanovení § 6 odst. 
4 zákona o daních z příjmů, a to pro účely postupu těchto zaměstnanců podle ustanovení § 38d odst. 
4 písm. a) tohoto zákona, kdy po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) budou mít 
možnost zahrnout příjmy z DPP, které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně 
v daňovém přiznání.  

 
Toto potvrzení naleznete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a 

výkazy – 611411_Potvrzení o příjmech se srážkovou daní.  
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62694&recShow=83&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40374&recShow=6&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40374&recShow=6&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=6&idBiblio=40374&recShow=94&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=6&idBiblio=40374&recShow=94&fulltext=&nr=586~2F1992&part=&name=&rpp=15#parCnt
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Poznámka: K uzavírání dohod o provedení práce se členy OVK a s osobami, které roznášejí 
hlasovací lístky, vydal Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR stanovisko, ve kterém se mimo 
jiné uvádí:  

 
1. Členové OVK 
Činnost člena OVK je činností specifickou, jejíž obsah stanoví zvláštní právní předpis a která 

nenaplňuje znaky závislé práce uvedené v zákoníku práce, a proto nemůže být vykonávána 
v pracovněprávním vztahu, tudíž ani na základě dohod o provedení práce. Člen OVK má podle 
volebních zákonů nárok na zvláštní odměnu za výkon této činnosti, nikoli na mzdu nebo plat. 

 
2. Roznos hlasovacích lístků 
Pro posouzení, zda může být roznáška hlasovacích lístků zajišťována na základě dohody o 

provedení práce je rovněž rozhodující, zda je tato činnost závislou prací ve smyslu zákoníku práce či 
nikoli. Vzhledem k tomu, že roznos hlasovacích lístků, které fyzická osoba vykonává pro starostu obce, 
jenž podle volebních zákonů zajišťuje distribuci hlasovacích lístků pro voliče, již znaky závislé práce 
vykazovat může, je její výkon v pracovněprávním vztahu, tj. i na základě dohody o provedení práce, 
přípustný. 

 
Celé znění citovaného stanoviska lze otevřít pomocí tohoto odkazu. 

 
Další stanoviska Ministerstva vnitra k otázkám voleb naleznete na jeho webových stránkách pod 
záložkou Informační servis – viz tento odkaz.  

 
V případě potřeby neváhejte kontaktovat své obchodní zástupce nebo pracovníky konzultační 

linky společnosti Alfa Software s.r.o. 
 
 

Zpracováno: 10/2014 
Autor: Iveta Lišková, konzultantka firmy Alfa Software, s.r.o. 

http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-uzavirani-dohod-o-provedeni-prace.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx
http://www.alfasoftware.cz/kontakt/obchodni-zastupci/
http://www.alfasoftware.cz/kontakt/kontakty/
http://www.alfasoftware.cz/kontakt/kontakty/
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