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Postup obcí při financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a jedné třetiny Senátu ČR, konaných ve dnech 17. a 18. října 2008 
   	
Na základě upozornění doplňujeme původní informaci k financování voleb: 

I.
Použití poukázaných prostředků je účelově určeno a řídí se Směrnicí MF 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, ve znění směrnice MF ze dne 3.1.2003 č.j.: 124/123 009/2002, která byla uveřejněna  v částce 1 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydaného dne 20. února 2003 a ve znění směrnice MF ze dne 26.6.2007 č.j.: 12/56 089/2007-124, která byla uveřejněna  v částce 4 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydaného dne 10. srpna 2007.
        
II.
Dle úpravy, uvedené ve výše citované směrnici MF ze dne 26.6.2007 č.j.: 12/56 089/2007-124, je potřebné zaktualizovat i upřesňující výklad Ministerstva financí, uveřejněný ve Zprávách MF ČR č.4/2004 a to následovně:
	 zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům, a to v částce v částce 3,50 Kč na jednoho voliče a v případech, kdy distribuce hlasovacích lístků bude zajišťována prostřednictvím pošty výdaje na poštovné, a to ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence (v případě konání společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu, kdy budou voličům distribuovány dvě sady hlasovacích lístků, lze z dotace uhradit částku 3,50 Kč na jednoho voliče pouze jednou).


III.
Dotaz k financování voleb:
Zvyšuje se odměna zapisovatele okrskové volební komise obdobně jako předsedovi nebo členovi volební komise, konají-li se volby do zastupitelstev krajů v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky?

Odpověď

Vzhledem k tomu, že dle ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může…, náleží pro případ konání společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky zapisovateli okrskové volební komise  zvýšení odměny jako členovi okrskové volební komise dle odst. 2 písm.b) § 17 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
…
(2) Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v tytéž dny s volbami
 a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč,
 b) do Senátu Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč; v případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200 Kč,
 c) do zastupitelstev obcí, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč.
 (3) Odměnu podle odstavce 1 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. V případě, že se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.


















								Ing. Ilja Štěpánek
							 vedoucí ekonomického odboru   
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