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SMĚRNICE
MINISTERSTVA FINANCÍ
č. j. MF-6629/2018/1203
ze dne 30. srpna 2018,
kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204,
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
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, se mění takto:
1. V čl. I odst. 2 písm. c) se za slova „technického vybavení“ vkládají slova „za cenu obvyklou, nemůže-li obec využít
vlastní techniku“.
2. V čl. I odst. 2 se na konci textu písm. d) doplňují slova „; není-li možné použít vozidlo v majetku obce nebo kraje,
i jinými vozidly“.
3. V čl. I odst. 2 písm. f) se slova „na dobu nezbytně nutnou“ zrušují, za slova „členů okrskových volebních komisí,“
se vkládají slova „nelze-li využít vlastní prostory obce,“ a za slova „provoz audiovizuální techniky,“ se vkládají slova
„to vše na dobu nezbytně nutnou a za cenu obvyklou,“.
4. V čl. I odst. 2 písm. i) se částka „3,50 Kč“ nahrazuje slovy „5,54 Kč bez DPH“.
5. V čl. I odst. 2 písm. j) se za slova „jako nepeněžité plnění“ vkládají slova „, a to i formou stravenek,“.
Čl. II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministryně:
JUDr. Alena S chi l l e r o v á , Ph.D., v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. srpna 2018 č. 516
o Ústředním plánu obrany státu

V lá da
I. s c h v a l uj e
Ústřední plán obrany státu obsažený v části III materiálu
čj. 648/18;
II. uk l ád á
1. ministru obrany
a) předat výpisy z Ústředního plánu obrany státu všem
zpracovatelům dílčích plánů obrany v rozsahu
nezbytném pro zpracování těchto dokumentů
v termínu do 31. prosince 2018,
b) provádět kontroly zpracovaných dílčích plánů obrany
u jejich zpracovatelů,
c) zřídit mezirezortní expertní pracovní skupinu
k nalezení optimálního řešení přijímání opatření
k zajišťování obrany České republiky v míru,
za stavu ohrožení státu válečného stavu,
d) připravit a na základě rozhodnutí vlády realizovat
národní cvičení k problematice zajišťování obrany
státu v souladu s Ústředním plánem obrany
státu a o jeho výsledcích informovat vládu
do 30. června 2020,
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru
zahraničních věcí poskytovat potřebnou součinnost

při vzniku mezirezortní expertní pracovní skupiny
k nalezení optimálního řešení přijímání opatření
k zajišťování obrany České republiky v míru, za stavu
ohrožení státu a válečného stavu,
3. předsedovi Správy státních hmotných rezerv
v součinnosti s ministrem obrany upravit způsob
vyžadování věcných zdrojů pro účely zajišťování
obrany státu za stavu ohrožení státu vyhlášeného
v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky
před vnějším napadením nebo za válečného stavu,
4. členům vlády poskytovat potřebnou součinnost
při přípravě národního cvičení k problematice
zajišťování obrany státu a zajistit účast při jeho
provedení,
5. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Provedou:
členové vlády,
předseda Správy státních hmotných rezerv
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Ing. Andrej B ab iš , v. r.
předseda vlády

Částka 5

Strana 84

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. srpna 2018 č. 539
ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2017
V lá da
I. b ere na v ěd o m í
1. Zprávu o stavu romské menšiny v České republice
za rok 2017, obsaženou v části III materiálu čj. 694/18,
2. Informaci o naplňování Strategie romské integrace
do roku 2020 v roce 2017, obsaženou v části IV
materiálu čj. 694/18,
3. 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 2017, obsaženou
v části V materiálu čj. 694/18;
II. u k lá dá
1. předsedovi vlády předložit vládě do 31. května 2019
Zprávu o stavu romské menšiny v České republice

za rok 2018, která bude zahrnovat informaci
o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020
v roce 2018 a 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 2018,
2. zmocněnkyni vlády pro lidská práva
a) seznamovat průběžně hejtmany, primátorku hlavního
města Prahy a primátory statutárních měst s obsahem
zprávy uvedené v bodě I/1 tohoto usnesení,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí.
Provedou:
předseda vlády,
zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Ing. Andrej B ab iš , v. r.
předseda vlády
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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 těchto
úředních razítek:
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru
36 mm s textem:
POLICIE ČR-KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
ev. č. 160
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem

dne 3. srpna 2018 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.

Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru
36 mm s textem:
ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
s pořadovým číslem 1602
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem dne
15. srpna 2018 a ve dnech následujících je nutné považovat
za neplatné.

***

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-organykraju-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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