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Zprávy ekonomického odboru č.19/2008
10. října 2008

zpracovala:
Ing. Anna Matoušková
telefon:
485 226 531
e-mail:
anna.matouskova@kraj-lbc.cz" anna.matouskova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz

Aktuální informace k postupu obcí při financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a jedné třetiny Senátu ČR a aktualizovaný 
přehled daňových výnosů předpokládaných v letech 2008 – 2011.

I.
Dne 7. října 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 368/2008 Sb., která v Čl. I.  mění vyhlášku 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, následovně:
V § 17 odst. 1 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 vyhlášky
č. 401/2002 Sb. a vyhlášky č. 251/2006 Sb., se částka „800 Kč“ nahrazuje částkou „1 300 Kč“, částka „1 000 Kč“ se nahrazuje částkou „1 500 Kč“ a částka „1 100 Kč“ se nahrazuje částkou     „1 600 Kč“.
Odměny členů okrskových volebních komisí

Okrsky v obcích, kde
budou konány jen volby do ZK
Okrsky v obcích, kde budou konány
 volby do ZK a současně volby do Senátu PČR


v případě konání pouze prvního kola voleb do Senátu
(zvýšení o 400,- Kč)
v případě konání i druhého kola voleb do Senátu
(zvýšení o 200,- Kč)
předseda
1 600,- 
2 000,-
2 200,-
zapisovatel
1 500,- 
1 900,-
2 100,-
člen
1 300,- 
1 700,-
1 900,-


Na základě četných dotazů znovu zdůrazňujeme, že dle Čl. 1 odst. 3 písm.f) směrnice MF č.j. 124/1354/2002 ve znění směrnice MF ze dne 3.1.2003 č.j.: 124/123 009/2002 a ve znění směrnice MF ze dne 26.6.2007 č.j.: 12/56 089/2007-124, že výdaji v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb se rozumí výdaje na :
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).
V případě, že zaslaná záloha na financování výdajů v souvislosti s konáním voleb nebude pokrývat skutečné výdaje vynaložené obcí, lze o doplatek požádat buď ihned při předložení předběžného vyúčtování volebních výdajů (viz.zaslaný dopis a tabulka) nebo pak při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008. 
Po zúčtování voleb ve všech obcích celého kraje, podle celkového salda volebních výdajů, budeme moci eventuelně z nedočerpaných záloh vykrýt přečerpání přibližně na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.
	Krajský úřad nedisponuje žádnými rezervními prostředky, ze kterých by mohl nedostačující zálohy na volební výdaje obcím pokrýt a nepředpokládáme, že Ministerstvo financí bude ještě v letošním roce rozesílat další účelovou dotaci na pokrytí výdajů na volby do zastupitelstev krajů a jedné třetiny Senátu ČR, konaných ve dnech 17. a 18. 10.2008. 
Pokud v rámci zúčtování volebních výdajů od všech obcí v Libereckém kraji nepokryjí nedočerpané dotace všechny přečerpané zálohy, pak budou požadavky na základě žádostí dofinancovány  při  finančním  vypořádání  za rok 2008 tj. cca  květen 2009.

Odpověď na dotaz týkající se zdravotního pojištění:
(Vypracovala: Bc. Veronika Rohlová, mzdová účetní Krajský úřad Libereckého kraje)

Jak mám postupovat u členů volebních komisí při  odvodech na zdravotního pojištění
1) - mám každého přihlásit a odhlásit?
Ano, každý člen volební komise, předseda i zapisovatelka se musí přihlásit a odhlásit. Nebudou se přihlašovat a odhlašovat pouze osoby, které jsou již u vás v současné době přihlášeni, tj. zaměstnanci, členové OZ, apod., pokud by vykonávali některou z uvedených funkcí ve volební komisi. Za den přihlášení se považuje den složení slibu a za den odhlášení den ukončení výkonu funkce ve volební komisi (obvykle 2.11.2008). 
2) - mohu odeslat celé pojištění /včetně kmenových zaměstnanců/ najednou?
Ano, doporučuji to pro přehlednost při případné kontrole ze strany zdravotní pojišťovny, protože na přehledu pro zdravotní pojišťovnu musíte uvést celkovou částku odvodu za zaměstnance a další osoby, kterým se z příjmu odvádí zdravotní pojištění a pro účely zdravotního pojištění jsou považováni také za zaměstnance, např. členové OZ, volební komise, dohody o pracovní činnosti (400 a více Kč za měsíc).
3) - mohu sdružit přehledy zaměstnanci + členové volebních komisí? 
Musíte, viz odpověď výše. Jedná se o jednoho plátce příjmů (OÚ), za kterého se přehled tvoří (souhrnně za všechny osoby v příslušném měsíci, za které se odvádí zdravotní pojištění nebo jsou ke zdravotnímu pojištění přihlášeny). 
4) - na základě jakého dokladu mám mzdy vyplácet,? Dohody nejsou možné.
Podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění, vzniká členství v okrskové volební komisi složením slibu.  Slib skládá delegovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Zapisovatel skládá slib ve znění a stejným způsobem jako členové volební komise a je jmenován starostou.
Domnívám se, že odměny za funkci ve volební komisi se mohou vyplácet na základě podepsaného slibu (u zapisovatele včetně jmenování). 





II.
V souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu na rok 2009 byl Ministerstvem financí dle očekávaného stavu legislativy k 1. lednu 2009 a s přihlédnutím k očekávané skutečnosti za rok 2008 vypracován aktualizovaný přehled daňových výnosů předpokládaných v letech 2009 – 2011. Tento materiál vám zasíláme v příloze jako podklad pro sestavování vašich rozpočtových výhledů, resp. pro sestavování vašeho rozpočtu na rok 2009.










								Ing. Ilja Štěpánek
							 vedoucí ekonomického odboru   
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