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SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ

č. j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013

o postupu obcí a krajů při financování voleb

Odvětví: všeobecná správa

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem
vnitra na základě § 69 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 63 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 230/2002 Sb., § 84 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
§ 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky), a § 66 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, vydává k zabezpečení účelného
a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu
České republiky při financování výdajů spojených
s volbami, tuto směrnici:

Čl. I

(1) Tato směrnice se vztahuje na výdaje

a) obcí, měst, městysů, městských obvodů a městských
částí územně členěných statutárních měst a městských
částí hlavního města Prahy (dále jen „obec“) včetně
výdajů na činnost okrskových volebních komisí a

b) krajů a hlavního města Prahy (dále jen „kraj“)

při úhradě nákladů spojených s volbami do zastupitelstev
obcí, zastupitelstev krajů, Parlamentu České republiky,
Evropského parlamentu a s volbou prezidenta republiky
(dále jen „volby“), které se hradí ze státního rozpočtu
České republiky.

(2) Z prostředků státního rozpočtu České republiky
lze hradit jen výdaje v rozsahu nezbytně nutném
pro organizačně technické zabezpečení voleb. Těmito
výdaji se rozumějí výdaje na

a) základní kancelářské potřeby, například papír,
psací pomůcky, pravítka, nůžky, sponky, desky
na spisy, jednoduché kalkulačky se základními
matematickými funkcemi a paměťové klíče USB
(flash disky); jednoduchá kalkulačka a paměťový
klíč USB mohou být pořízeny pro jeden volební
okrsek nejvýše jednou za 5 let, a to v pořizovací
ceně nejvýše 200,- Kč včetně DPH za kus,

b) poštovní poplatky,
c) instalaci a provoz výpočetní a reprografické techniky

včetně případné opravy, jejíž potřeba vznikla
při přípravě a konání voleb, popřípadě nájem
uvedeného technického vybavení; nelze hradit
pořízení výpočetní ani reprografické techniky
ani softwaru,

d) dopravní výkony zabezpečované obcemi a kraji
při cestách vlastními vozidly (náklady na spotřebu
pohonných hmot při přípravě a při konání voleb,
dopravě určených členů okrskových volebních
komisí na školení, kontrole průběhu hlasování
ve volebních místnostech a sčítání hlasů, distribuci
volebních materiálů apod.),

e) cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí
a dalších osob podílejících se na přípravě voleb
a plnění úkolů v průběhu voleb při pracovních
cestách1) určených starostou obce, ředitelem
krajského úřadu, primátorem nebo jimi zmocněnými
osobami a předsedou nebo místopředsedou okrskové
volební komise, a to po dobu od zahájení činností
spojených s volbami až do ukončení činnosti
okrskových volebních komisí2); pracovní cestou
člena okrskové volební komise není cesta z místa
jeho trvalého pobytu nebo z místa, kde se obvykle
zdržuje, do místa jednání komise a zpět,

f) pronájem nebytových prostor na dobu nezbytně
nutnou potřebných pro činnost okrskových
volebních komisí při konání voleb včetně školení
členů okrskových volebních komisí, ozvučení těchto
prostor, provoz audiovizuální techniky, nutné výdaje
na úklid a na technický provoz nebytových prostor,
to je náklady na otop, elektrický proud, plyn, vodu,
páru, popřípadě na pronájem mobilního sociálního
zařízení,

g) vybavení volebních místností podle volebních
zákonů, oddělení prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování,
do 1 000,- Kč na oddělení jednoho prostoru včetně
DPH; opakovaný výdaj na oddělení prostoru
pro hlasování je možné uskutečnit nejdříve
po uplynutí 5 let,

h) platy zaměstnanců v pracovním poměru na dobu
určitou nebo odměny osob vyplácené podle dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr
uzavřených k zajištění prací spojených s přípravou
a konáním voleb a na platy za přesčasovou práci
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1) § 42 zákoníku práce, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
2) § 52 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

§ 45 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.
§ 52a a 77a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
zákona č. 204/2000 Sb.
§ 58 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
§ 50 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.



a s tím spojené výdaje na zdravotní pojištění
a pojistné na sociální zabezpečení,

i) zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům
v částce 3,50 Kč na jednoho voliče a na poštovné
ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem
poštovní licence v případech, kdy bude distribuce
hlasovacích lístků zajišťována jeho prostřednictvím,
a výdaje na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků
do obálek nejvýše 1,- Kč na jednoho voliče,

j) občerstvení s výjimkou alkoholických nápojů.
Občerstvení může poskytnout příslušný obecní úřad
přednostně jako nepeněžité plnění členům okrskových
volebních komisí, jestliže úkoly stanovené okrskovým
volebním komisím budou vyžadovat neustálou
přítomnost jejich členů v době od vzniku členství
v okrskové volební komisi do ukončení její činnosti,
a dalším osobám podílejícím se na zabezpečení úkolů
obcí a krajů od zahájení činností spojených s volbami
až do ukončení činnosti okrskových volebních
komisí. Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši
dolní hranice stanovené sazby stravného podle
zákoníku práce3). Občerstvení v limitu základní výše
stravného lze poskytnout nejdříve po 4 hodinách
nepřetržité přítomnosti, na poskytnutí občerstvení
však není právní nárok. 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, případně
5169 – Nákup ostatních služeb,

k) zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena
okrskové volební komise4), náhrady mezd, platů,
služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného
výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální
náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce
člena okrskové volební komise,

l) zajištění telefonního spojení do každé volební
místnosti v územním obvodu obce prostřednictvím
externího dodavatele či vlastními prostředky obce
a hovorné na telefonní čísla určená obcí včetně
výdaje na výpis uskutečněných hovorů příslušného
operátora; nelze hradit zakoupení mobilních telefonů
a SIM karet.

Čl. II

(1) Účelová dotace na výdaje spojené s volbami
se poskytuje krajům a obcím na základě podkladů
vypracovaných Ministerstvem vnitra. Obcím se účelová
dotace ze státního rozpočtu poskytuje prostřednictvím
krajů, v jejichž správním obvodu leží. Výdaje obcí a krajů

spojené s volbami se hradí z kapitoly Všeobecná pokladní
správa státního rozpočtu České republiky.

(2) Účelová dotace přijatá obcí nebo krajem
se zařazuje podle platné rozpočtové skladby na položku
4111 – Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu České republiky
s příslušným účelovým znakem. Výdaje spojené
s přípravou a konáním voleb

a) do zastupitelstev obcí se zařazují pod paragraf 6115 –

Volby do zastupitelstev územních samosprávných
celků, účelový znak pro výdaje na volby
do zastupitelstev obcí je 98 074,

b) do zastupitelstev krajů se zařazují pod paragraf 6115 –

Volby do zastupitelstev územních samosprávných
celků s účelovým znakem pro výdaje 98 135,

c) do Parlamentu České republiky se zařazují
pod paragraf 6114 – Volby do Parlamentu České
republiky s účelovým znakem pro výdaje 98 071,

d) společných voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu
České republiky se zařazují pod paragraf 6115 –

Volby do zastupitelstev územních samosprávných
celků s účelovým znakem pro výdaje na společné
volby 98 187,

e) společných voleb do zastupitelstev krajů a Parlamentu
České republiky se zařazují pod paragraf 6115 –

Volby do zastupitelstev územních samosprávných
celků s účelovým znakem pro výdaje na společné
volby 98 193,

f) prezidenta republiky se zařazují pod paragraf 6118 –

Volba prezidenta republiky s účelovým znakem
pro výdaje 98 008,

g) do Evropského parlamentu se zařazují pod paragraf
6117 – Volby do Evropského parlamentu
s účelovým znakem pro výdaje 98 348 a

h) společných voleb do Evropského parlamentu
a Parlamentu České republiky se zařazují
pod paragraf 6117 – Volby do Evropského
parlamentu s účelovým znakem pro výdaje
na společné volby 98 010.

(3) Obce a kraje zajistí sledování čerpání účelové
dotace pomocí účelového znaku, který umožní oddělené
vyúčtování skutečných výdajů na volby od ostatních
běžných výdajů.

Čl. III

Kraje předloží předběžné vyúčtování výdajů spojených
s volbami Ministerstvu financí do 60 dnů od ukončení
činnosti okrskových volebních komisí. Finanční
vypořádání poskytnuté dotace bude provedeno
v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva financí5).
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3) § 176 zákoníku práce.
4) § 62 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 320/2009 Sb.

§ 55 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2009 Sb.
§ 82 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb.
§ 60 zákona č. 275/2012 Sb.
§ 61 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění zákona č. 320/2009 Sb.

5) Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
nebo Národním fondem.



Čl. IV

Zrušuje se:

1. Směrnice č. j. 124/1354/2002, ze dne 12. února 2002,
kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů
při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů
a Parlamentu České republiky.

2. Směrnice č. j. 124/123 009/2002, ze dne 3. ledna 2003,
kterou se mění směrnice Ministerstva financí
č. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí,
krajů a okresních úřadů při financován voleb
do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České
republiky.

3. Směrnice č. j. 12/56 089/2007-124, ze dne 26. června
2007, kterou se mění směrnice Ministerstva financí
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.

4. Směrnice č. j. 12/36 381/2010-124, ze dne 17. 6. 2010,
kterou se mění směrnice Ministerstva financí

č. j. 124/1354/2002 z 12. února 2002, kterou
se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů
při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů
a Parlamentu České republiky.

5. Směrnice č. j. MF-78 065/2012/12-124, ze dne 19. září
2012, kterou se mění směrnice Ministerstva financí
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.

6. Směrnice č. j. 124/42 055/2004, ze dne 11. března 2004,
kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování
voleb do Evropského parlamentu.

7. Směrnice č. j. MF-78 977/2012/12-124, ze dne
3. prosince 2012, o postupu obcí a krajů
při financování volby prezidenta republiky.

Čl. V

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministr:

Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 20. listopadu 2013 č. 877

o změně Zásad pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým
zařízením na jejím území a stanovení výše příspěvku od 1. ledna 2014

Vláda

I . mění

přílohu usnesení vlády č. 63 ze dne 24. ledna 2007,
o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu
nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým
zařízením na jejím území, ve znění usnesení vlády ze dne
23. ledna 2008 č. 66 a usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013
č. 19 tak, že se v čl. III odst. 1 vypouští text, který zní:
„a to do 31. ledna kalendářního roku“;

I I . s tanoví

od 1. ledna 2014 příspěvek obcím za ubytovaného cizince
a pobytový den podle bodu II/1 Zásad pro poskytování
příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených
v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území
ve výši 8,- Kč za osobu a pobytový den;

II I . vydává

úplné znění Zásad pro poskytování příspěvku obci
na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením na jejím území, obsažené v příloze
tohoto usnesení;

IV. ukládá

místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit

1. poskytování příspěvku obcím podle zásad, uvedených
v bodu III tohoto usnesení, a to ve výši stanovené
v bodu II tohoto usnesení,

2. zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí.

Provede:

místopředseda vlády
a ministr vnitra

Předseda vlády

Ing. Jiří Rusnok, v. r.
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha
k usnesení vlády
ze dne 20. listopadu 2013 č. 877

Zásady
pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti

s azylovým zařízením na jejím území

I.

Vymezení pojmů

1. Azylovým zařízením se pro účely těchto zásad rozumí:

a) přijímací středisko,
b) pobytové středisko,
c) integrační azylové středisko.

2. Ubytovaným cizincem se rozumí:

a) žadatel o udělení mezinárodní ochrany,
b) cizinec, který je oprávněn k ubytování v azylovém zařízení,
c) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana,

pokud je veden v evidenci, kterou vede Ministerstvo vnitra podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších
předpisů, jako osoba s pobytem v daném azylovém zařízení.

II.

Podmínky pro vznik nároku na vyplacení příspěvku obci

1. Příspěvek je určen k částečné úhradě neinvestičních výdajů, které obec vynakládá na údržbu a opravy infrastruktury
obce, případně na další činnosti, které jsou spojeny s existencí azylového zařízení na jejím území.

2. Příspěvek bude vyplacen po uplynutí rozhodného období, kterým je kalendářní čtvrtletí.

3. O příspěvek písemně požádá obec, na jejímž katastrálním území je umístěno azylové zařízení. Povinnými
náležitostmi žádosti obce jsou:

a) specifikace účelu použití příspěvku v předmětném kalendářním roce, tedy uvedení konkrétních akcí a činností, které
obec plánuje realizovat v předmětném roce a u nichž uvažuje s částečnou úhradou neinvestičních výdajů
z poskytnutých příspěvků,

b) účet obce, na který má být příspěvek poskytnut.

4. Účelem příspěvku se rozumí konkrétní akce a činnosti, které

a) bezprostředně navazují na existenci azylového zařízení v obci,
b) souvisí s infrastrukturou obce nebo její částí přímo využívanou ubytovanými cizinci,
c) souvisí se službami přímo využívanými ubytovanými cizinci.

5. Žádost obec podá do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období Správě
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

6. Kontrolu věcné správnosti a kontrolu žádostí provádí Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Žádosti obcí
nesplňující výše uvedené náležitosti budou obcím Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra vráceny k doplnění.

7. O poskytnutí příspěvku za každé kalendářní čtvrtletí rozhoduje ministr vnitra na základě všech úplných žádostí obcí,
jež byly Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra doručeny do posledního dne kalendářního měsíce, který
bezprostředně následuje po ukončení kalendářního čtvrtletí.

8. Ministr vnitra rozhodne do třiceti dnů ode dne uvedeného v bodě II/7. Příspěvek je splatný do patnácti dnů
od rozhodnutí ministra vnitra o jeho poskytnutí.

9. O poskytnutí příspěvku obci, jejíž žádost byla doručena po dni uvedeném v bodě II/7, rozhoduje ministr vnitra
ve lhůtě pro poskytnutí příspěvku za následující kalendářní čtvrtletí.
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III.

Výše příspěvku

1. Výši finančního příspěvku podle bodu II/1, ve formě stanovení částky za ubytovaného cizince a pobytový den,
stanoví vláda usnesením.

2. Celková výše finančního příspěvku podle bodu II/1 je násobkem celkového počtu pobytových dnů, které cizinci
s evidovaným pobytem v azylovém zařízení, skutečně strávili v azylovém zařízení v daném kalendářním čtvrtletí
a stanovené částky za ubytovaného cizince a pobytový den.

3. Příspěvek se realizuje na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Další ustanovení

Obce, kterým byl poskytnut příspěvek k úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením
na jejich území, jsou povinny počátkem následujícího kalendářního roku zveřejnit celkový objem poskytnutého příspěvku
v uplynulém roce a rozpis použití těchto prostředků. Toto zveřejnění obce provedou na svých úředních deskách a dále
v periodiku, pokud jej obec vydává.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 27. listopadu 2013 č. 887

ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2012

Vláda

I . bere na vědomí

Zprávu o stavu romské menšiny v České republice
za rok 2012, uvedenou v části III materiálu č. j. 1267/13
(dále jen „Zpráva“);

I I . ukládá

1. předsedovi vlády a předsedovi Rady vlády České
republiky pro záležitosti romské menšiny

a) seznamovat průběžně hejtmany, primátora hlavního
města Prahy a primátory statutárních měst
s obsahem Zprávy,

b) předložit vládě do 30. září 2014

ba) Zprávu o stavu romské menšiny v České
republice za rok 2013,

bb) Informaci o plnění usnesení vlády týkajících
se integrace romské menšiny a aktivního
postupu státní správy při uskutečňování
opatření přijatých souvisejícími usneseními
vlády ke dni 31. prosince 2013,

bc) Informaci o naplňování Dekády romské inkluze
2005 – 2015 v roce 2013,

c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,

2. vedoucímu Úřadu vlády zajistit v rámci rozpočtu
Úřadu vlády a podle možností státního rozpočtu České
republiky finanční krytí koordinace Dekády romské
inkluze 2005 – 2015 na rok 2015, a to v celkové výši
uvedené v části II materiálu č. j. 1267/13 a v části 2 Zprávy,

3. ministrům práce a sociálních věcí, pro místní
rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví
podporovat průběžně inkluzi Romů a naplňovat Akční
plán Dekády romské inkluze 2005 – 2015.

Provedou:

předseda vlády,
ministři školství, mládeže a tělovýchovy,
práce a sociálních věcí, zdravotnictví,
pro místní rozvoj,
vedoucí Úřadu vlády

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předsedové Svazu měst
a obcí České republiky,
Asociace krajů České republiky

Předseda vlády

Ing. Jiří Rusnok, v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

dle čl. 6 odst. 6 Instrukce ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. 5. 1992
č. j. VSC/1-793/92, o spisové službě

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředního
razítka:

Hranatého razítka o rozměrech 5 x 2 cm s textem:

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
odbor finanční – účetní mezd

-1-

Ztráta razítka byla zjištěna dne 19. listopadu 2013.
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Poznámky:
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