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Postup obcí při financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a jedné třetiny Senátu ČR, konaných ve dnech 17. a 18. října 2008 
   
I.
       Na základě rozhodnutí Ministerstvem financí byla v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky, vyhlášených Rozhodnutím prezidenta republiky  uveřejněným ve Sbírce zákonů, částce 84, pod č. 262, na pátek 17. října a sobotu 18. října 2008, poskytnuta neinvestiční účelová dotace kraji, dotčeným obcím a obcím s pověřeným obecním úřadem v Libereckém kraji v celkové výši 14 055 tis. Kč. 
Dle podkladů zpracovaných Ministerstvem vnitra pro společné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR  a zastupitelstev krajů v roce 2008, obdrží:
	každý pověřený obecní úřad (POÚ) dle zákona č. 247/1995 Sb., v platném znění, 

      maximálně 15 tis. Kč
-     na jeden volební okrsek 30 tis. Kč. 
a pro volby do zastupitelstev krajů v roce 2008, obdrží:
	každý pověřený obecní úřad (POÚ) popř. registrační úřad dle zákona č. 247/1995 Sb., v platném znění, maximálně 15 tis. Kč

-     krajský úřad   100 tis. Kč 
	na jeden volební okrsek 20 tis. Kč. 

        
	Poukázané prostředky obec zaúčtuje na položku 4111-Neinvestiční přijaté dotace z VPS, výdaje spojené s přípravou a konáním voleb zařadí pod paragraf 6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků. Zároveň se příjem a čerpání těchto finančních prostředků označí účelovým znakem 98 193-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů. 
Použití poukázaných prostředků je účelově určeno a řídí se Směrnicí MF č.j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění směrnice MF ze dne 3.1.2003 č.j.: 124/123 009/2002, která byla uveřejněna  v částce 1 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydaného dne 20. února 2003. 
        Obce provedou dle Čl. 3 uvedené směrnice a dle pokynů krajského úřadu předběžné vyúčtování. Souhrnné vyúčtování poukázaných účelových prostředků bude provedeno v rámci zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2008, a to odděleně pro krajský úřad a obec. 



II.
Na základě častých dotazů, které byly vzneseny při financování předchozích voleb, upřesnilo Ministerstvo financí výklad směrnice. Tento výklad byl uveřejněn ve Zprávách MF ČR č.4/2004. Na základě tohoto upřesnění lze tedy z prostředků státního rozpočtu (resp. z poskytnuté neinvestiční účelové dotace) uhradit:
	základní kancelářské potřeby ( papír, psací pomůcky, pravítka nůžky, obálky, sponky, desky na spisy apod.) a poštovní poplatky (! v odpovídajícím množství!) 

instalaci, provoz, případné opravy a nájem výpočetní i reprografické techniky, (! samozřejmě v případě přímé souvislosti s konáním voleb!). Z dotace nelze hradit pořízení výpočetní a reprografické techniky ani nové počítačové programy,
dopravní výkony zabezpečované obcemi a cestovní náhrady členů volebních komisí a dalších osob podílejících se na přípravě voleb a plnění úkolů v průběhu voleb při pracovních cestách určených starostou obce nebo jím zmocněnými osobami a předsedou nebo místopředsedou volební komise. Jako dopravní výkon se posuzuje spotřeba pohonných hmot při cestách vlastními vozidly obce. Může se jednat např. o zajištění dopravy na školení určených členů okrskových volebních komisí (dále jen OVK) nebo o výjimečné případy odvozu členů OVK po skončení sčítání hlasů v nočních hodinách do místa jejich trvalého pobytu, kdy člen OVK nemůže použít vlastní způsob dopravy nebo veřejnou dopravu. Pracovní cestou je cesta, kterou učinila některá z osob uvedených ve směrnici MF na základě cestovního příkazu v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Cestovní náhrada nepřísluší členovi volební komise za cestu z místa jeho trvalého pobytu do místa jednání volební komise a zpět,
pronájem nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou pro činnost volebních komisí a pro školení členů těchto komisí, ozvučení těchto prostorů, provoz audiovizuální techniky, účelné a funkční vybavení volebních místností včetně nutných výdajů na jejich úklid, popřípadě na pronájem mobilního sociálního zařízení, výdaje na technický provoz, tj. náklady na otop, elektrický proud, plyn, vodu, páru, (za pronájem nelze považovat použití vlastních nebytových prostor, např. zasedací místnosti obecního úřadu). Účelným vybavením volební místnosti je pouze to, co je uvedeno v § 29 zákona č. 130/2000 Sb.,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v § 17 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,(tj. volební schránka, přenosná volební schránka, zástěny na vytvoření prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, velký státní znak, státní vlajka – na budově, ve které je umístěna volební místnost). Mezi vybavení volební místnosti, které uvádí zákon, nepatří stoly, židle ani odpadkové koše. Úklidem volebních místností je myšlen běžný úklid (s přiměřeným nákupem čistících prostředků), nikoliv malování. To by mělo být součástí pravidelné údržby prováděné nezávisle na konání voleb,
platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou nebo odměny vyplácené podle dohod o provedení práce uzavřených k zajištění prací spojených s přípravou voleb a konáním voleb, které jsou obce povinny zajistit příslušným volebním komisím včetně platů za přesčasovou práci a s tím spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění. Plat za přesčasovou práci přichází v úvahu, pokud by zaměstnavatel neposkytl zaměstnanci náhradní volno – tomuto řešení by měla být dávána přednost. Za výdaj podle tohoto ustanovení směrnice lze považovat i odměny vyplácené podle dohod o pracovní činnosti,
zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům, a to v částce v částce 3,- Kč na jednoho voliče a v případech, kdy distribuce hlasovacích lístků bude zajišťována prostřednictvím pošty výdaje na poštovné, a to ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence (v případě konání společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu, kdy budou voličům distribuovány dvě sady hlasovacích lístků, lze z dotace uhradit částku 3,- Kč na jednoho voliče pouze jednou),
občerstvení s výjimkou alkoholických nápojů, které může poskytnout příslušný obecní úřad členům volebních komisí jako nepeněžní plnění v případech, kdy úkoly stanovené volebním komisím budou vyžadovat neustálou přítomnost členů volebních komisí a na občerstvení dalších osob podílejících se na zabezpečení úkolu obcí ve výše vymezené době. Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného podle platných předpisů upravujících cestovní náhrady  (od 1.1.2007 je to § 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) s tím, že na poskytnutí občerstvení není právní nárok . Občerstvení v limitu základní výše stravného lze poskytnout nejdříve po 4 hodinách nepřetržité přítomnosti. Obdobné občerstvení lze poskytnout pozorovatelům mezinárodních institucí, kteří sledují průběh a konání voleb. Tyto výdaje se zahrnují podle platné rozpočtové skladby do položky 5175 – Pohoštění. Občerstvení má být poskytováno jako nepeněžité plnění. Tím se rozumí zajištění potravin a nápojů, např. chlebíčků, obložených baget, párků, šunky, pečiva apod. a nealkoholických nápojů. Stravenky lze použít pouze ve výjimečných případech, kdy není možné zajistit občerstvení. Hodnota občerstvení a ani hodnota stravenky nesmí přesáhnout dolní hranici stravného podle § 176 odst.1 písm.a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, což představuje částku 58,- Kč. Při poskytnutí občerstvení jako nepeněžního plnění nesmí dojít k souběhu s nárokem uplatňovaným podle § 176 zákona č. 262/2006 Sb.
zvláštní odměny za výkon funkce člena volební komise podle vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a podle vyhlášky 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, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2007, tj. od nabytí účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., „nový“zákoník práce, nemají členové okrskových volebních komisí, jsou-li současně i zaměstnanci, nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele a náleží jim nadále pouze pracovní volno na nezbytně nutnou dobu.
Dotaz k financování voleb:
1) Co se rozumí pod pojmem distribuce hlasovacích lístků voličům? Je v ní zahrnuta i příprava zásilek pro voliče, tj. balení volebních lístků a informací do obálek, nebo se jedná pouze o fyzické doručení zkompletovaných obálek voličům? Je možné uzavřít samostatné dohody o provedení práce na zajištění kompletace hlasovacích lístků a poučení voličům do obálek dle jednotlivých okrsků pro přepravu poštou a dále mít samostatnou smlouvu s Českou poštou na zajištění distribuce zásilek do schránek? Pokud ano, jakou výši odměny lze sjednat za tuto práci?
Odpověď Ministerstva financí
Distribuce hlasovacích lístků nezahrnuje vložení hlasovacích lístků do obálek. Vložení hlasovacích lístků do obálek může zajistit obec vlastními zaměstnanci. Bude-li třeba, aby na základě nařízení zaměstnavatele konali práci přesčas, budou mít nárok na plat za přesčasovou práci, nedohodnou-li se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna. Obec může pro zajištění určitých prací a výkonů uzavřít i některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale pouze s osobami, které nemají ve své pracovní náplni činnost související s volbami.
2) Již mnohokrát diskutovaná otázka týkající se pronájmu nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou a účelného a funkčního vybavení volebních místností. Pronájem místnosti s příspěvkovou organizací obce, i když je to uvedeno ve zřizovací listině, nelze dle Vašich sdělení financovat z prostředků státního rozpočtu, protože nemůže na obou stranách stát tentýž právní subjekt. Jak tedy zaplatit obci jako zřizovateli příspěvkové organizace výdaje související s průběhem voleb v případě, že nelze uznat pronájmy ve školách?
Odpověď Ministerstva financí
Není důvod platit pronájem prostor ve školách - příspěvkových organizacích obcí. Příspěvková organizace územního samosprávného celku hospodaří s majetkem svého zřizovatele, který jí na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřil do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Zřizovací listina má podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. f) obsahovat i práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům (nikoliv však samotnému zřizovateli). Příspěvková organizace hospodaří mimo jiné s peněžními prostředky z rozpočtu svého zřizovatele.

III.
Výklad Ministerstva financí ke zdaňování odměn členů okrskových volebních komisí a odměn za činnosti související s volbami, uveřejněný ve Zprávách MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů č.4/2008.

Člen okrskové volební komise má dle ustanovení § 55 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nárok na zvláštní odměnu za výkon této funkce. 

Dle ustanovení §§ 200 a 203 zákona  č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,  ale zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za poskytnuté pracovní volno k jinému úkonu v obecném zájmu, kterým je činnost člena volební komise při volbách do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty upravuje § 17 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 (1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen "odměna") ve výši 800 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 000 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 100 Kč.
 (2) Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v tytéž dny s volbami
 a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč,
 b) do Senátu Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč; v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200 Kč,
 c) do zastupitelstev obcí, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč.
 (3) Odměnu podle odstavce 1 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. V případě, že se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.
             
Odměny za výkon funkce při volbách, na které mají nárok podle zvláštních právních předpisů  (volebních zákonů) členové okrskové volební komise, zapisovatel volební okrskové komise a předseda okrskové volební komise, se posoudí pro daňové účely jako funkční požitky podle  § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). V tomto ustanovení jsou za funkční požitky prohlášeny mimo jiné též „odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech a v jiných orgánech a institucích“.
       	
Odměny za zajištění distribuce hlasovacích lístků, které je možné poskytovat podle Směrnice Ministerstva financí č.j. 124/1354/2002 ve znění č.j. 124/123 009/2002, Věstníku vlády ČR, na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jsou  prohlášeny za  příjmy ze závislé činnosti  v  § 6 odst. 1 písm. a) ZDP,  a to jako příjmy plynoucí poplatníkovi z pracovněprávního poměru (uzavřeného podle zákoníku práce).
       	
Povinnost zdanit výše zmíněné příjmy ze závislé činnosti a  funkční požitky má plátce těchto příjmů, a to jako plátce daně pod svojí majetkovou odpovědností.  Plátce těchto příjmů  je pak označen v § 6 odst. 2 ZDP  jako „zaměstnavatel“ a poplatník s těmito příjmy jako „zaměstnanec“.  Z  příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, které jsou pak označeny pro daňové účely v § 38h odst. 6 ZDP jako „mzda“,  srazí  plátce daně (zaměstnavatel)  podle § 38h a násl. ZDP zálohu na daň, anebo v případech stanovených v § 6 odst. 4 ZDP vybere z těchto příjmů daň srážkou sazbou uvedenou v § 36 odst. 2 ZDP, a to podle toho, zda má u něj poplatník (zaměstnanec) na běžné zdaňovací období podepsané prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, či nikoliv. Daň nebo zálohu na daň vypočte plátce daně s účinností od zdaňovacího období 2008 z výše zmíněných příjmů přitom v souladu s novelou ZDP obsaženou v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, jednotnou lineární  sazbou daně ve výši 15 %, a to z  rozšířeného základu daně (základu pro výpočet zálohy), to je z takzvané superhrubé mzdy. 

Základem daně pro výpočet zálohy podle § 38h odst. 1 ZDP a obdobně samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou  podle § 6 odst. 4  a odst.13 ZDP, je od roku 2008 u poplatníka (zaměstnance), na které se vztahuje tuzemské veřejnoprávní pojištění, úhrn příjmů ze závislé činnosti a nebo  funkčních požitků zúčtovaný nebo vyplacený za kalendářní měsíc, zvýšený o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů  z těchto příjmů povinen platit  zaměstnavatel sám za sebe – tzv. superhrubá mzda 
Pokud se tedy podle  právních předpisů o veřejnoprávním pojištění  z příjmů ze závislé činnosti a nebo z funkčních požitků  platí povinné  pojistné (sociální nebo zdravotní), musí tyto příjmy plátce daně (zaměstnavatel) pro účely zdanění nejdříve navýšit na tzv. superhrubou mzdu - o částku odpovídající pojistnému, které z nich platí, a až z této částky  spočítat srážkovou daň nebo měsíční zálohu na daň. Jestliže se ale z určitého příjmu (např. z odměny plynoucí na základě  dohody o provedení práce) žádné pojistné neplatí, pak se příjem o fiktivní částku povinného pojistného (na tzv. superhrubou mzdu) nezvyšuje a základ daně (základ pro výpočet zálohy) se bude rovnat prakticky tzv. hrubé mzdě. 
Pro úplnost:  rozsah práce na kterou lze uzavřít dohodu o provedení práce stanoví § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a tento rozsah nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Dohodu o pracovní činnosti upravuje § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zaměstnavatel ji může s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 150 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná; jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
       
Jedná-li se o poplatníka, který má podepsané prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP na zdaňovací období 2008, vypočte se ze základu pro výpočet zálohy (zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru) záloha na daň sazbou  ve výši 15 %.  Takto vypočtená záloha se dále sníží podle § 38h odst. 3 ZDP nejdříve o prokázané částky měsíční slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) ZDP a  potom o kladnou částku měsíčního daňového zvýhodnění (uplatňuje-li poplatník též úlevu na vyživované děti  v domácnosti) a  příp. se poplatníkovi vyplatí ještě za podmínek stanovených v § 35d ZDP měsíční daňový bonus (nevyužitá částka daňového zvýhodnění). Daňový bonus lze však vyplatit jen pokud úhrn měsíčních zdanitelných příjmů dosáhne u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy (v roce 2008 částku 4.000 Kč) a činí-li  alespoň 50 Kč.             
       
Pro úplnost:  v roce 2008 činí měsíční sleva  na poplatníka 2.070 Kč a od letošního roku (2008) jí může uplatnit též poživatel starobního důchodu. Pobírá-li poplatník   částečný  invalidní důchod, náleží mu navíc měsíční sleva ve výši 210 Kč, poživateli plného invalidního důchodu lze přiznat pro snížení vypočtené zálohy ještě  měsíční slevu ve výši 420 Kč, držiteli průkazu ZTP/P  měsíční slevu ve výši  1.345 Kč a jedná-li se o poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem podle § 12 až 15 zákona č. 117/1995Sb., o státní sociální podpoře, měsíční slevu ve výši 345 Kč. Výše zmíněné slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. c) až f) ZDP však lze poskytnout jen poplatníkům, kteří plátci daně za tím účelem kromě podepsaného prohlášení předloží předepsané  průkazy stanovené v § 38l ZDP. Měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě  žijící s poplatníkem v domácnosti, které lze přiznat též jen na základě průkazů stanovených v § 38l odst. 3 ZDP, činí 890 Kč na každé vyživované dítě v domácnosti a  na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, se tato částka zvyšuje na dvojnásobek.  Měsíční daňový  bonus lze vyplatit až do výše 4.350 Kč, ale jen  za podmínek stanovených v § 35d odst. 4 a 5 ZDP.  Pokud by se jednalo o poplatníka, který je daňovým nerezidentem ČR, může plátce vypočtenou zálohu snížit jen o měsíční slevu na poplatníka a pro studenta.  Ostatní slevy a daňové zvýhodnění může takový poplatník uplatnit  jen v daňovém přiznání a jen za podmínky, že nejméně 90 % z jeho tzv. celosvětových příjmů plyne ze  zdrojů  v ČR.
     
Poplatník  může podepsat prohlášení k dani na stejné období kalendářního roku ale pouze u jednoho plátce. Podepsané prohlášení je první podmínkou k tomu, aby poplatník mohl uplatňovat již v průběhu zdaňovacího období pro snížení vypočtené zálohy slevy na dani podle § 35ba ZDP a příp. i daňové zvýhodnění. Skutečnost, že toto právo u jiného plátce na stejné období kalendářního roku neuplatnil, stvrdí poplatník svým podpisem v prohlášení. Tzn. že zaměstnaná osoba, která podepsala prohlášení k dani na běžný rok  u jednoho plátce daně (tzv. hlavního zaměstnavatele), v žádném případě nemůže toto prohlášení  podepsat souběžně u jiného plátce daně (např. u obecního úřadu, kde  vykonává příležitostnou činnost v souvislosti s volbami).  Kdežto osoba,  která jinde zaměstnaná není (např. starobní důchodce nebo student), tak může učinit též např. u obecního úřadu, u něhož  bude pobírat odměnu  za výkon funkce při volbách (a měla by tak učinit do 30 dnů po vstupu do zaměstnání).  

U poplatníka, který nemá podepsané prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP na zdaňovací období 2008 u plátce daně, je při zdanění výše zmíněných  příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků rozhodující vždy výše  jeho  měsíčních příjmů: 
nepřesáhne-li výše těchto příjmů zúčtovaných nebo vyplacených týmž plátcem před zvýšením podle § 6 odst. 13 ZDP (o povinné pojistné) za kalendářní měsíc v úhrnu 5.000 Kč hrubého,  srazí se  podle § 6 odst. 4 a § 36 odst. 2  ZDP ze samostatného základu daně (zaokrouhleného na celé koruny dolů) daň vybíraná srážkou  sazbou  ve výši 15 % a poplatník se již po  uplynutí zdaňovacího období (kalendářního roku) o tyto příjmy nemusí starat. Daňová povinnost se totiž v tomto případě  považuje  za splněnou řádně provedenou srážkou daně a tyto příjmy proto po skončení roku ani nevstupují do celoročního základu daně (v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování daňových záloh). Výjimkou může být jen poplatník, který  v souvislosti se žádostí o roční zúčtování daňových záloh  u plátce daně (posledního zaměstnavatele v daném kal. roce) dodatečně podepíše prohlášení k dani  i za období (kalendářní měsíce), ve kterých mu byl příjem zdaněn srážkovou daní viz § 38k odst. 7 a § 38d odst. 4 ZDP. Příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní se také  neuvádí na potvrzení, které plátce daně vystavuje na žádost poplatníka obvykle po uplynutí kal. roku, např. pro účely ročního zúčtování daňových záloh u tzv. posledního zaměstnavatele ve zdaňovacím období nebo pro účely podání daňového přiznání,
	přesáhne-li ale výše těchto měsíčních  příjmů (před zvýšením o povinné pojistné) v úhrnu za kalendářní měsíc stanovený limit 5.000 Kč hrubého, srazí se ze základu pro výpočet zálohy měsíční záloha na daň  ve výši 15 % a z takto vypočtené zálohy nelze dle § 38h odst. 4 ZDP  odčítat  žádné slevy na dani nebo daňové zvýhodnění. Poplatník s těmito  příjmy  bude mít navíc po uplynutí zdaňovacího období v souladu s ustanovením § 38g odst. 2 ZDP povinnost podat přiznání k dani u správce daně.

U vlastních zaměstnanců (zastupitelů) se výše zmíněné odměny za výkon funkce při volbách  zdaní  společně s jejich běžnou mzdou (platem),  a to podle toho, zda mají či nemají u plátce příjmu (obecního úřadu) podepsané prohlášení k dani.
         
Závěrem je třeba také poznamenat, že plátce daně musí vést pro všechny poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky mzdové listy, na žádost poplatníka bude mít po uplynutí roku podle § 38j odst. 3 ZDP ve stanovené lhůtě (nejpozději do deseti dnů od podání žádosti) povinnost vystavit doklad o souhrnných údajích uvedených na mzdovém listě (tzv. potvrzení). Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh a  daňového zvýhodnění po uplynutí zdaňovacího období  jsou pak stanoveny v § 38ch ZDP a podmínky, za kterých má poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky povinnost podat daňové přiznání, jsou vymezeny v  ustanovení     § 38g odst. 2 ZDP.

IV.
Z informačního servisu Ministerstva vnitra ČR k volbám:
Po nabytí účinnosti nového zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) byl členům okrskových volebních komisí zrušen nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele a náleží jim nadále pouze pracovní volno na nezbytně nutnou dobu a zároveň nabytím účinnosti novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byly zavedeny ze zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Ukázalo se tedy jako nevyhnutelné učinit příslušné kroky, které by vedly k tomu, že výkon funkce člena okrskové volební komise bude pro občany atraktivnější, že budou motivováni vykonávat  tuto funkci a současně bude kompenzována i ztráta nároku na náhradu mzdy od zaměstnavatele za dobu výkonu této funkce, případně zavedení odvodů pojistného na veřejné zdravotní pojištění z této zvláštní odměny.
Ministerstvo vnitra proto vstoupilo počátkem roku 2008 do jednání s dalšími dotčenými resorty (Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví). Výsledkem jednání a zvažování možných variant řešení bylo zahájení přípravy návrhu vyhlášky, kterou se mění jednotlivé prováděcí vyhlášky k volebním zákonům. Cílem této novelizace je plošné navýšení zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise při všech druzích voleb o 500 Kč, a to s platností již při nadcházejících podzimních volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu.
V současné době probíhá vyhodnocování připomínek z vnitroresortního a současně i meziresortního připomínkového řízení.Doposud není zcela jasný postoj Ministerstva financí pokud jde o možnosti finančního pokrytí zvýšených nákladů na volby v důsledku plošného navýšení zvláštní odměny členům okrskových volebních komisí. Souhlas Ministerstva financí je přitom zásadní i s ohledem na to, že v dohodě s ním (a s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které již zaujalo k návrhu souhlasné stanovisko) Ministerstvo vnitra stanovuje ve vyhlášce výši odměny členů okrskových volebních komisí.

V.
Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k uzavírání dohod o provedení práce
	Vzhledem k četným dotazům volebních orgánů, zejména obecních úřadů, zda je možné v souvislosti s konáním voleb uzavírat se členy okrskových volebních komisí a s osobami, které roznášejí hlasovací lístky, dohody o provedení práce, se Ministerstvo vnitra v této záležitosti obrátilo na věcně příslušný resort s žádostí o stanovisko. 
Na základě stanoviska, které Ministerstvo práce a sociálních věcí v této věci sdělilo, uvádíme:
 
1.Členové okrskových volebních komisí
Činnost člena okrskové volební komise je činností specifickou, jejíž obsah stanoví zvláštní právní předpis a která nenaplňuje znaky závislé práce uvedené v § 2 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a proto nemůže být vykonávána v pracovněprávním vztahu, tudíž ani na základě dohod o provedení práce. Člen okrskové volební komise 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 § 2 odst. 4 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.
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