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1.
SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ
č. j. MF-1034/2022/1203-34 ze dne 6. září 2022,
kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí
a krajů při financování voleb, ve znění pozdějších předpisů
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, zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 230/2002 Sb., § 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 a směrnice
č. j. MF-27047/2018/1203, se mění takto:
1. V čl. I odst. 2 písm. i) se slova „5,54 Kč bez DPH 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“ nahrazují slovy „nejvýše 8,18 Kč bez DPH na jednoho voliče a výdaje
na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek nejvýše 1 Kč bez DPH
na jednoho voliče; zajišťuje-li tuto činnost plátce DPH, lze z dotace uhradit i jím
uplatněnou DPH u tohoto zdanitelného plnění“.
2. V čl. I se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o),
která znějí:
„m) nákup dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem k ošetření rukou pro osoby
zajišťující rozdělení sad hlasovacích lístků do doručovacích obálek s výjimkou
případů, kdy je rozdělení sad zabezpečeno jinou fyzickou nebo právnickou osobou,
pro členy okrskových volebních komisí a pro voliče, kteří se dostaví do volební
místnosti,
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n) nákup dostatečného množství adekvátních ochranných prostředků dýchacích cest
a jednorázových rukavic pro osoby zajišťující rozdělení sad hlasovacích lístků
do doručovacích obálek s výjimkou případů, kdy je rozdělení sad zabezpečeno jinou
fyzickou nebo právnickou osobou, a pro členy okrskových volebních komisí;
dostatečným množstvím se rozumí maximálně 6 ks roušek, nebo 5 ks respirátorů
a 4 páry jednorázových rukavic na osobu,
o) nákup dostatečné rezervy adekvátních ochranných prostředků dýchacích cest
pro voliče; dostatečnou rezervou se rozumí počet odpovídající maximálně 10 % voličů
v obci.“.
3. V čl. I se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Výdaje podle čl. I odstavce 2 písm. m) až o) lze uplatnit pouze v případě,
že použití ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech bylo
stanoveno mimořádným opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Adekvátním
ochranným prostředkem je takový, který vyplývá pro dané činnosti z mimořádného
opatření orgánu ochrany veřejného zdraví.“.
4. Čl. III včetně poznámky pod čarou č. 5 se zrušují.
Čl. II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí.

Ing. Zbyněk Stanjura, v. r.
ministr financí

Částka 4

Stránka 43

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 2022 č. 680
o aktualizaci Ústředního plánu obrany státu
Vláda
I. schvaluje aktualizaci Ústředního plánu obrany státu, obsaženou v části III materiálu
čj. 956/22;
II. zrušuje usnesení vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 516, o Ústředním plánu obrany státu;
III. ukládá
1. ministryni obrany
a) předat výpisy z Ústředního plánu obrany státu všem zpracovatelům dílčích plánů obrany
v rozsahu nezbytném pro aktualizaci těchto dokumentů v termínu do 31. října 2022,
b) provádět kontroly zpracovaných dílčích plánů obrany u jejich zpracovatelů,
2. členům vlády a dalším zpracovatelům dílčích plánů obrany aktualizovat jejich dílčí plány
obrany v termínu do 1 roku od termínu schválení aktualizace uvedené v bodě I tohoto
usnesení,
3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Provedou:
členové vlády
Na vědomí:
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předseda vlády
podepsáno elektronicky
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA O ZTRÁTĚ PRŮKAZU
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto průkazu:
Státní úřad inspekce práce, průkaz inspektora inspekce práce, se státním znakem a fotografií,
na jméno Ing. Veronika Zvoníčková, evidenční číslo průkazu 001696.
Ke ztrátě průkazu došlo dne 29. června 2022.
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