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1.
SMĚRNICE
Ministerstva financí
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
Odvětví: všeobecná veřejná správa
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra vydává k zabezpečení účelného a
hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při financování
výdajů spojených s volbami do zastupitelstev obcí, krajů a voleb do Parlamentu České
republiky tuto směrnici:
Čl. 1
(1) Tato směrnice se vztahuje na výdaje:
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a. obcí, měst, měst se zvláštním postavením, jejich městských obvodů a městských částí a
městských částí hlavního města Prahy (dále jen "obec"),
b. okresních úřadů, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy, ve městech
Brně, Ostravě a Plzni magistrátů těchto měst (dále jen "okresní úřady"),
c. krajů a
d. okrskových volebních komisí (dále jen "volební komise")
při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a voleb do Parlamentu České republiky
(dále jen "volby"), které se hradí ze státního rozpočtu České republiky.1)
(2) Tato směrnice se nevztahuje na výdaje hrazené ze státního rozpočtu České republiky
prostřednictvím rozpočtových kapitol Ministerstva vnitra, Českého statistického úřadu,
Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí.
(3) Výdaji v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb se rozumí
výdaje na:
a. základní kancelářské potřeby (papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, sponky, desky na
spisy apod.) a poštovní poplatky,
b. instalaci (nelze hradit pořízení výpočetní a reprografické techniky), provoz včetně
případné opravy a popřípadě nájem výpočetní i reprografické techniky,
c. dopravní výkony zabezpečované obcemi, kraji a okresními úřady, cestovní náhrady
členů volebních komisí a dalších osob podílejících se na přípravě voleb a plnění úkolů v
průběhu voleb při pracovních cestách2) určených starostou obce, ředitelem krajského
úřadu, přednostou okresního úřadu, primátorem nebo jimi zmocněnými osobami a
předsedou nebo místopředsedou volební komise, a to po dobu od zahájení činností
spojených s volbami až do ukončení činnosti volebních komisí; pracovní cestou není
cesta z místa trvalého bydliště člena volební komise do místa jednání této komise,
d. pronájem nebytových prostorů na dobu nezbytně nutnou pro činnost volebních komisí
potřebných pro konání voleb včetně školení členů volebních komisí, ozvučení těchto
prostorů, provoz audiovizuální techniky, účelné a funkční vybavení volebních
místností3) 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,
e. platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou nebo odměny osob vyplácené podle dohod
o provedení práce uzavřených k zajištění prací spojených s přípravou a konáním voleb,
které jsou kraje, okresní úřady a obce povinny zajistit příslušným volebním komisím
včetně platů za přesčasovou práci a s tím spojené výdaje na zdravotní a sociální
pojištění,
f. zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům, a to v částce 3,- Kč na jednoho voliče; v
případech, kdy distribuce hlasovacích lístků bude zajišťována prostřednictvím pošty
výdaje na poštovné, a to ve výši dohodnuté s Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní
licence,
g. občerstvení s výjimkou alkoholických nápojů, které může poskytnout příslušný obecní
úřad členům volebních komisí jako nepeněžité 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, okresních úřadů a
krajů v době vymezené v písmenu c). Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní
hranice stanovené sazby stravného podle předpisů o cestovních náhradách4) 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 a
h. zvláštní odměny za výkon funkce člena volební komise,5) náhrady mezd, platů
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vyplácených členům volebních komisí zaměstnavatelem.6)
Čl. 2
(1) Výdaje obcí, krajů, okresních úřadů a volebních komisí spojené s přípravou a
konáním voleb se hradí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České
republiky na příslušný rok. Účelová dotace na výdaje spojená s volbami se poskytuje krajům,
v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy, ve městech Brně, Ostravě a Plzni
magistrátům těchto měst a prostřednictvím okresních úřadů obcím. Okresním úřadům se
navýší limit výdajů příslušným rozpočtovým opatřením.
(2) Účelová dotace přijatá obcí a krajem se zařazuje podle platné rozpočtové skladby na
položku 4111 - Neinvestiční přijaté dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
České republiky s příslušným účelovým znakem.
(3) Obce a kraje zajistí sledování čerpání účelové dotace a okresní úřady pak čerpání
výdajů na volby pomocí účelových znaků, které umožní oddělené vyúčtování skutečných
výdajů na volby od ostatních běžných výdajů.
(4) Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb:
a. do zastupitelstev obcí se zařazují pod paragraf 6115 - Volby do územních
zastupitelských sborů, účelový znak pro výdaje na volby do zastupitelstev obcí je 98
074,
b. do zastupitelstev krajů se zařazují pod paragraf 6115 - Volby do územních
zastupitelských sborů, účelový znak pro výdaje na volby do zastupitelstev krajů je 98
135,
c. do Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf 6114 - Volby do Parlamentu
České republiky, účelový znak pro výdaje na volby do Parlamentu České republiky je
98 071,
d. společných voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu České republiky se zařazují pod
paragraf 6115 - Volby do územních zastupitelských sborů, účelový znak pro výdaje na
společné volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu České republiky je 98 187 a
e. společných voleb do zastupitelstev krajů a Parlamentu České republiky se zařazují pod
paragraf 6115 - Volby do územních zastupitelských sborů, účelový znak pro výdaje na
společné volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu České republiky je 98 193.
Čl. 3
(1) Okresní úřady a kraje předloží Ministerstvu financí do 30 dnů od vyhlášení výsledků
voleb Státní volební komisí předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbami.
(2) V termínu stanoveném Ministerstvem financí pro zúčtování finančních vztahů se
státním rozpočtem České republiky za příslušný rok předloží okresní úřady a kraje souhrnné
vyúčtování výdajů spojených s volbami.
Čl. 4
Zrušují se:
1. Instrukce Ministerstva financí ze dne 28. 9. 1998 č. j.: 124/65 701/1998, kterou se
upravuje postup okresních úřadů a obcí při financování voleb do zastupitelstev v obcích a
společných voleb do zastupitelstev v obcích a Parlamentu České republiky, uveřejněná pod č.
4 v částce 5/1998 Věstníku vlády České republiky pro okresní úřady a orgány obcí.
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2. Instrukce Ministerstva financí ze dne 7. 8. 2000 č. j.: 124/59 235/2000, kterou se
upravuje postup okresních úřadů a obcí při financování voleb do zastupitelstev krajů a
Parlamentu České republiky, uveřejněná pod č. 6 v částce 5/2000 Věstníku vlády České
republiky pro okresní úřady a orgány obcí.
Čl. 5
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí.
Ministr financí
Ing. Jiří Rusnok
v. r.

1)

Hlava II zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon).

2)

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů; zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon); nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

2)

§ 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

3)

§ 31 zákona č. 491/2001 Sb.
§ 29 zákona č. 130/2000 Sb.
§ 17 zákona č. 247/1995 Sb.
4)

§ 5 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb.

5)

Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
Vyhláška 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 zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a
zákona č. 204/2000 Sb.
Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
6)

Vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

2.
SMĚRNICE
Ministerstva zemědělství
č.j.: 44340/2001-5030 ze dne 12. února 2002
kterou se mění směrnice Ministerstva zemědělství č. j. : 14792/2001-5030 ze dne 9. 4.
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2001, o postupu krajů při poskytování finančních příspěvků a služeb na hospodaření v
lesích, uveřejněná pod č. 3 v částce 3/2001 Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní
úřady a orgány obcí
Odvětví: lesní hospodářství
Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") vydává směrnici, kterou se mění
jednotný postup při poskytování finančních příspěvků (dále jen "příspěvky") a služeb podle §
46 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Čl. I
Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 14792/2001-5030 ze dne 9. 4. 2001, uveřejněná
pod č. 3 v částce 3/2001 Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí, se
mění takto:
1. V čl. 2 odstavec 3 zní:
"(3) Žádosti podané od 1. 1. do 31. 7. běžného roku vkládá kraj průběžně do programu v
pořadí doručení, nejpozději do 15. 8. běžného roku. Žádosti podané od 1. 8. do 31. 12.
běžného roku vkládá kraj do programu v pořadí doručení nejpozději do 14 kalendářních dnů
ode dne doručení žádosti.".
2. V čl. 3 odstavec 4 zní:
"(4) Opravy údajů žádostí vložených do programu po přiznání příspěvku je možno
provést pouze s písemným souhlasem ministerstva.".
3. V čl. 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Pokud je u sazbových příspěvků pro kontrolu podle předem stanoveného klíče
vybrána žádost u níž není možné ověřit skutečnosti uvedené v žádosti, vybere kraj pro
kontrolu jinou žádost.".
Dosavadní odstavce "4" až "6" se označují jako odstavce "5" až "7".
4. V čl. 10 odst. 6 se číslice "7" nahrazuje číslicí "14".
5. V čl. 11 odst. 4 se číslice "7" nahrazuje číslicí "14".
Čl. II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí.
1. náměstek ministra zemědělství
Ing. Antonín Kalina
v. r.

3.
SMĚRNICE
Ministerstva vnitra
č.j.: VS-6/60/2-2002 ze dne 12. 2. 2002,
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kterou se zrušuje Instrukce Ministerstva vnitra České republiky č.j. VS/2 - 60/182/91 ze
dne 18.2.1991, o postupu okresních a obecních úřadů při zasílání úplných výpisů z
matrik do ciziny
Odvětví: všeobecná vnitřní správa
Ministerstvo vnitra vydává tuto směrnici:
Čl. 1
Zrušuje se Instrukce Ministerstva vnitra České republiky č.j. VS/2 - 60/182/91 ze dne
18.2.1991, o postupu okresních a obecních úřadů při zasílání úplných výpisů z matrik do
ciziny, uveřejněná pod č. 3 v částce 1/1991 Věstníku vlády České republiky pro okresní úřady
a orgány obcí.
Čl. 2
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí.
Náměstek ministra vnitra
JUDr. Pavel Zářecký, CSc.
v. r.

OZNÁMENÍ O ZTRÁTĚ ÚŘEDNÍCH RAZÍTEK
"Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Kulatého razítka o průměru 2,5 cm s textem:
OBECNÍ ÚŘAD DAMNÍKOV
561 23
Razítko bylo bez rozlišovacího znaku a je postrádáno od 29. 11. 2001.
Kulatého razítka o průměru 2,5 cm s textem:
OBEC DAMNÍKOV
561 23
Razítko bylo bez rozlišovacího znaku a je postrádáno od 29. 11. 2001.
Kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem s textem:
Obec Světec
Razítko je postrádáno od 21. 12. 2001.
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Kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem s textem:
OBEC LÍSKÝ
Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem s textem:
OBECNÍ ÚŘAD LÍSKÝ okr. Kladno
Obě tato razítka jsou bez rozlišovacího čísla a jsou postrádána od 9. 1. 2002.
2 kusy podlouhlých razítek o rozměrech 1,5 x 4,5 cm s textem:
OBEC DAMNÍKOV
561 23
Razítka byla bez rozlišovacích znaků a jsou postrádána od 29. 11. 2001.
Podlouhlého razítka o rozměrech 4,5 x 1 cm s textem:
OKRESNÍ ÚŘAD OLOMOUC
oddělení organizační a PaM
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím znakem 4 a je postrádáno od 15. 12. 2001."

OZNÁMENÍ O ZTRÁTĚ SLUŽEBNÍHO ODZNAKU
"Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Služebního odznaku myslivecké stráže, který byl vydán Okresním úřadem Zlín - referátem
životního prostředí. Odznak je oválného tvaru s velkým státním znakem České republiky a
nápisem:
Myslivecká stráž
11936
Jméno: MUDr. Zdeněk Lacina
Ev. číslo 11936
Vydán dne 2. 10. 2000 pod č.j.: 64/2000 pro honitbu MS Ostřice - Štípa na jméno Lacina
Zdeněk, MUDr. Odznak je postrádán od 7. 11. 2001."

OZNÁMENÍ O ODCIZENÍ ÚŘEDNÍCH RAZÍTEK
"Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních razítek:
Kulatého razítka o průměru 32 mm se státním znakem s textem:
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OBEC ŽIDNĚVES
Kulatého razítka o průměru 32 mm se státním znakem s textem:
OBECNÍ ÚŘAD ŽIDNĚVES
Obě tato razítka jsou postrádána přibližně od 1. - 3. 12. 2001.
Kulatého razítka o průměru 32 mm se státním znakem s textem:
OBEC VÝŽERKY
Kulatého razítka o průměru 32 mm se státním znakem s textem:
OBECNÍ ÚŘAD VÝŽERKY
Obě tato razítka jsou postrádána od 10. 12. 2001.
Kulatého razítka o průměru 35 mm s textem:
OBEC KAŠAVA
Razítko je postrádáno od 10. 12. 2001.
Kulatého razítka o průměru 30 mm s textem:
OBECNÍ ÚŘAD KŘENOVICE
Pod malým státním znakem je umístěna hvězdička. Razítko je postrádáno od 8. 1. 2002.
Podlouhlého razítka o rozměrech 2,5 x 5 cm s textem:
Úřad městské části Praha 10
Odbor sociální
Oddělení péče o děti a rodinu
Vršovická tř. 68, 101 38 Praha 10
- 16 Razítko je postrádáno od 5. 12. 2001.
Podlouhlého razítka o rozměrech 3 x 1,5 cm s textem:
OBECNÍ ÚŘAD
KAŠAVA
763 19 okres Zlín
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Podlouhlého razítka o průměru 1,8 x 5 cm s textem:
Sdružení obcí pro výstavbu skupinového
plynovodu VLKADRŽ
IČO: 702 84 946
Sídlo sdružení:
Obecní úřad Kašava 763 19
Obě tato razítka jsou postrádána od 10. 12. 2001.
Podlouhlého razítka o rozměrech 1,5 x 3 cm s textem:
Obecní úřad Líský
273 76 p. Pozdeň
okr. Kladno
Razítko je bez rozlišovacího čísla a je postrádáno od 9. 1. 2002.
Podlouhlého razítka o rozměrech 5,5 x 1 cm s textem:
Okresní úřad Hodonín
referát státní sociální podpory
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 11 a je postrádáno od 14. 1. 2002."

SDĚLENÍ O OPRAVĚ CHYB
V částce 10/2001 Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí došlo k
nesprávnému uvedení data v hlavičce této jeho částky. Namísto chybného "Vydán dne ???
2001" mělo být uvedeno "Vydán dne 21. prosince 2001". Prosíme naše odběratele o prominutí
a opravu tohoto technického nedopatření. Děkujeme za pochopení.
Vaše redakce a tiskárna
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