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SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ
č.j. MF-27047/2018/1203 ze dne 22. února 2019,
kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu
obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203
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
Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013,
o postupu obcí a krajů při financování voleb, uveřejněná v částce 1/2014 Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 ze dne 30. srpna 2018,
se mění takto:
1. V čl. I odst. 2 ve větě první se za slova „Z prostředků“ vkládají slova „poskytnutých jako
dotace ze“.
2. V čl. I odst. 2 písm. g) se za slova „včetně DPH“ vkládají slova „a na jeho opravu“
a za slova „prostoru pro hlasování“ se vkládají slova „a na jeho opravu“.
3. V čl. I odst. 2 písm. k) se za slova „člena okrskové volební komise4)“ vkládají slova „včetně
výdajů na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení z odměn členů okrskových
volebních komisí, vyplývá-li taková povinnost ze zákona6)“.
Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V čl. II se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Při konání společných voleb neuvedených v odstavci 2 bude zařazení účelové dotace
přijaté obcí nebo krajem podle platné rozpočtové skladby uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí
dotace.“.
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Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
Čl. II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí.

Ministryně:
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I odst. 2 písm. b/ Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí (příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123)
Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů
obcí, aktualizovaný k 31.12.2018, bude v souladu se sdělením ministra vnitra, zveřejněným
v částce 7/2007 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, publikován pouze
v elektronické podobě na webové adrese: www.mvcr.cz/vestnik
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto úředního razítka:

Kombinovaného razítka s textem:
Toto rozhodnutí nabylo právní moci, dne, podpis .. doplněné o kulaté razítko o průměru
20 mm s malým státním znakem s textem Policie České republiky evidenční číslo 1572.
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem dne 16. února 2015 a ve dnech
následujících je nutné považovat za neplatné.

Jiné:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto razítek:
Hranatého razítka o rozměrech 50 x 20 mm s textem:
ÚŘAD PRÁCE ČR
Krajská pobočka v Příbrami
Kontaktní pracoviště pro Prahu-západ
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
s číslem 562
Ke ztrátě razítka došlo dne 25. února 2019.

Hranatého razítka o rozměrech 50 x 20 mm s textem:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor cestovního ruchu a sportu
s pořadovým číslem 1
Ke ztrátě razítka došlo dne 5. března 2019.
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Hranatého razítka o rozměrech 35 x 12 mm s textem:
OBEC
Rohenice
517 71 p. České Meziříčí
Ke ztrátě razítka došlo dne 8. března 2019.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto služebního průkazu:
Vydaného Statutárním městem Ostrava pro zaměstnance zařazeného do magistrátu. Služební
průkaz je zhotoven jako zatavená karta.
Na přední straně je uvedeno: průkaz zaměstnance zařazeného do magistrátu, číslo průkazu:
997, fotografie, podpis tajemníka a razítko Statutárního města Ostrava.
Na zadní straně je uvedeno: jméno, příjmení: Ing. Eva Kaczmarzová, pracovní zařazení:
pracovník odboru ochrany životního prostředí, oprávnění: držitel tohoto průkazu je oprávněn
jednat jménem magistrátu v rozsahu svého pracovního zařazení, průkaz vydán dne: 5.10.2007.
Zaměstnanec je oprávněn k výkonu vodoprávního dozoru podle § 110 a 114 zákona
č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění, k výkonu dozoru podle § 37 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a § 11 a 12 zákona
č. 552/1991 Sb., v platném znění.
Ke ztrátě služebního průkazu došlo dne 26. února 2019.

***
Na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v sekci Legislativa, podsekci Věstníky
pro kraje a obce je zveřejněna databáze ztracených a odcizených úředních razítek (přesný
odkaz http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organy-obci.aspx ).
Databáze ztracených a odcizených úředních razítek obsahuje abecedně (podle oprávněné
osoby) řazený seznam úředních razítek, u nichž byla nahlášena Ministerstvu vnitra
ztráta nebo odcizení. Databáze obsahuje toliko úřední razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona
č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů,
tedy kulatých razítek s malým státním znakem České republiky. Jsou v ní uvedena úřední
razítka po poslední publikovanou částku Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
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