Financování voleb do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017 na území JMK
Financování výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR bude probíhat
v souladu se směrnicí Ministerstva financí ČR (dále MF) č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204
ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb (aktuální znění
směrnice je uvedeno v Příloze č. 1 materiálu).
Nezbytné výdaje na financování voleb jsou hrazeny ze státního rozpočtu a obce na jejich
zabezpečení obdrží dotaci ze státního rozpočtu, která bude do jejich rozpočtu zapojena
rozpočtovým opatřením na straně příjmů na položku 4111 – Neinvestiční přijaté transfery
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. Obce budou výdaje zařazovat
pod paragrafem 6114 – Volby do Parlamentu ČR a pro příjmy i výdaje budou používat
účelový znak 98071. Při uvolnění dotace obdrží všichni příjemci dotace avízo, v němž bude
specifikováno její rozpočtové zatřídění i příslušný účelový znak.
Kraje obdrží z MF účelovou dotaci, která bude rozdělena mezi jednotlivé obce dle pokynů
MF ČR a následně bude obcím uvolněna. Kraje a pověřené obecní úřady dále obdrží
prostředky na zabezpečení úkolů, které jim vyplývají ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR a vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 247/1995 Sb. Městské části na území statutárního města Brna obdrží účelovou dotaci
prostřednictvím Magistrátu města Brna.
Do 60 dnů od ukončení činnosti okrskových volebních komisí musí kraje předložit
Ministerstvu financí ČR předběžné vyúčtování výdajů spojených s konáním voleb. Předběžné
vyúčtování výdajů na zabezpečení voleb bude provedeno prostřednictvím elektronického
formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách Jihomoravského kraje. Krajský
úřad, resp. oddělení financování obcí OE, které bude vyúčtování zabezpečovat, nebude
k předběžnému vyúčtování od obcí vyžadovat žádné kopie výdajových dokladů.
Konečné vyúčtování výdajů spojených s konáním voleb bude provedeno v rámci finančního
vypořádání dotací za rok 2017. Vratky účelové dotace na financování výdajů spojených
s volbami v roce 2017 budou obce vracet až po skončení roku v rámci finančního vypořádání,
tj. v roce 2018. V rámci finančního vypořádání budou rovněž řešeny případné doplatky těm
obcím, jejichž výdaje na financování voleb byly vyšší než přidělená dotace.
Při financování výdajů spojených s volbami je třeba striktně vycházet z výše uvedené
směrnice MF, která specifikuje výdaje, které jsou považovány za nezbytné pro organizačně
technické zabezpečení voleb. S přípravou voleb mohou souviset i jiné výdaje, které je třeba
vynaložit a které směrnice již neobsahuje, takové výdaje musí obec uhradit ze svého rozpočtu.
Na základě některých dotazů, které byly vzneseny při financování předchozích voleb,
upřesnilo ministerstvo výklad dřívější směrnice ve Zprávách MF ČR č. 4/2004, č. 2/2010 a
dále ve Zprávách MF ČR č. 4/2013 a č. 2/2014 výklad aktuálně platné směrnice. Na základě
tohoto upřesnění lze tedy z dotace hradit:


Základní kancelářské potřeby (papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, obálky,
sponky, desky na spisy, kancelářský papír apod.) a to pouze v přiměřeném množství.



Pořízení paměťového klíče USB (flash disku), na němž jsou předávány výsledky
voleb ČSÚ, v pořizovací hodnotě do 200 Kč včetně DPH za kus. Každá okrsková
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volební komise potřebuje jeden flash disk, který bude používán opakovaně. Po načtení
dat na přebíracím místě ČSÚ flash disk vrátí, údaje budou smazány a disk bude použit
při dalších volbách, takto několik let po sobě. Nový flash disk může být pořízen
jednou za pět let.


Pořízení jednoduché kalkulačky se základními matematickými funkcemi, zde byl
stanoven stejný limit jako pro pořízení flash disku; jednoduchá kalkulačka může být
pořízena pro jeden volební okrsek nejvýše jednou za 5 let v pořizovací ceně nejvýše
200 Kč včetně DPH za kus.



Poštovní poplatky.



Instalaci, provoz a případné opravy nebo nájem výpočetní a reprografické
techniky lze z dotace hradit v případě přímé souvislosti s konáním voleb. Z dotace
nelze hradit pořízení nové výpočetní a reprografické techniky nebo pořízení nového
softwaru. Jako výdaj související s volbami lze uznat výdaj na pořízení toneru
do tiskárny pouze částečně. Mělo by se jednat pouze o podíl nákladů na pořízení
toneru odpovídající jeho použití výhradně pro potřeby voleb. Není možné hradit celou
částku na nákup toneru.



Z dotace lze hradit dopravní výkony a cestovní náhrady členů OVK a jiných osob
podílejících se na přípravě voleb určených starostou obce. Jako dopravní výkon se
posuzuje spotřeba pohonných hmot při cestách vlastními vozidly obce. Může se
jednat např. o zajištění dopravy na školení členů OVK nebo o výjimečné případy
odvozu členů OVK po skončení sčítání hlasů v nočních hodinách do místa jejich
bydliště. Cestovní náhrady za pracovní cestu lze vyplatit pouze na základě cestovního
příkazu v souladu s § 157 – 160 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění. Cestovní náhrada nepřísluší členu OVK za cestu z místa jeho trvalého pobytu
do místa jednání komise a zpět.



Pronájem nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou pro činnost volebních
komisí a pro školení členů těchto komisí lze rovněž hradit z dotace. Nelze však, aby
subjekt hradil pronájem sám sobě např. za pronájem vlastní zasedací místnosti
na úřadě, pronájem sálu v obecním kulturním domě nebo pronájem v budově ZŠ, která
je v majetku obce a zřizované příspěvkové organizaci je svěřena do správy.



Nutné výdaje na úklid nebytových prostor, čímž je myšlen běžný úklid (nikoliv
např. malování a další úkony patřící do běžné údržby apod.) a nákup čisticích
prostředků musí být přiměřený. Výdaje na technický provoz těchto nebytových
prostor – elektrický proud, plyn, vodu, otop, pronájem mobilních sociálních zařízení
atd.



Vybavení volebních místností lze hradit z dotace v případě, že se jedná o účelné a
funkční vybavení volebních místností ve smyslu § 17 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR (tj. volební schránka, přenosná volební schránka, velký státní znak
a státní vlajka ČR – na objektu, kde je umístěna volební místnost).



Zajištění oddělení prostoru pro úpravu hlasovacích lístků tak, aby byla zajištěna
tajnost hlasování, do 1.000 Kč včetně DPH na oddělení jednoho prostoru
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pro hlasování. Opětovný výdaj na oddělení prostoru pro hlasování bude možný
nejdříve po pěti letech.


Z poskytnuté dotace lze uhradit platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou nebo
odměny vyplácené podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr k zajištění
prací spojených s přípravou voleb a konáním voleb, které jsou obce povinny zajistit
volebním komisím, včetně platů za přesčasovou práci a s tím spojené výdaje
na zdravotní a sociální pojištění. Plat za přesčasovou práci přichází v úvahu, pokud by
zaměstnavatel neposkytl zaměstnanci náhradní volno – tomuto řešení by měla být
dávána přednost.



Dále lze z dotace hradit i náhrady mezd a platů. V souladu s § 82 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR má člen okrskové volební komise, který
je v pracovním poměru či poměru obdobném pracovnímu poměru, nárok na pracovní
volno a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího
zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru či
poměru obdobném pracovnímu poměru, ale je výdělečně činný (např. OSVČ), přísluší
paušální náhrada ušlého zisku za dobu výkonu jeho funkce. Výše této paušální
náhrady je stanovena v § 12 odst. 4) vyhlášky č. 233/2000 Sb. a činí 43 Kč za hodinu,
nejvýše však 340 Kč za jeden den.



Zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům lze z dotace uhradit v částce 3,50 Kč
na 1 voliče a v případě, kdy je distribuce zajišťována prostřednictvím pošty, lze
z dotace uhradit výdaje na poštovné.



Kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek ve výši 1 Kč na jednoho
voliče.
Výdaj na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek ve výši 1 Kč na jednoho
voliče bude možné uhradit i držiteli poštovní licence, bude-li distribuce hlasovacích
lístků zajišťována jeho prostřednictvím.



Občerstvení (stravné) členům OVK lze poskytnout přednostně jako nepeněžité
plnění, tj. zajištění potravin (např. chlebíčky, bagety, párky, pečivo atd. a
nealkoholické nápoje). Výdaje na občerstvení jsou limitovány hranicí stravného podle
§ 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a tato částka nesmí být
překročena. Poskytnutí občerstvení formou stravenky je možné pouze ve výjimečných
případech a i v tomto případě je nutné dodržet hodnotu stravenky ve výši povoleného
stravného. Jiná forma peněžitého plnění není možná. Občerstvení (stravné) podle
§ 176 ZP, které lze při volbách poskytnout, je ve výši:
o 72 Kč při rozsahu do 12 hodin,
o 109 Kč při rozsahu 12 až 18 hodin,
o 171 Kč při rozsahu nad 18 hodin.
Součástí výdaje na občerstvení nejsou samostatně vyčíslené náklady na obaly
potravin. Náklady na obaly potravin mohou být pouze součástí ceny občerstvení.
Náklady na dovoz občerstvení by mohl být do výdajů na financování voleb zahrnut
pouze jako dopravní výkon obce, pokud by jej uvedený subjekt zajišťoval svým
vozidlem. Z prostředků státního rozpočtu poskytnutých na úhradu volebních výdajů
není možné hradit náklady na dopravní výkony vyúčtované jinými subjekty.
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Výše zvláštních odměn je striktně dána prováděcími vyhláškami k příslušným
volebním zákonům. S účinností od 01.12.2011 nejsou členové okrskové volební
komise považováni pro účely veřejného zdravotního pojištění za zaměstnance,
tj. z těchto odměn se neodvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Zvláštní
odměna je poskytována v následující výši:
o předseda OVK
o zapisovatel OVK
o člen OVK

1.600 Kč
1.500 Kč
1.300 Kč

Jestliže se předseda, zapisovatel nebo člen OVK všech jednání OVK nezúčastňuje,
obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, např. celkovou odměnu vydělí
počtem všech jednání OVK a tuto částku pak vynásobí počtem jednání OVK, kterých
se příslušný člen OVK zúčastnil, a to podle evidence účasti na jednáních OVK. Další
možností je i krácení podle počtu hodin, která umožňuje vzít např. v potaz i to, jak
dlouho okrsková volební komise zasedala, než předala výsledky za svůj volební
okrsek.
Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku předsedovi a členům okrskových
volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise
obecní úřad. Činnost okrskové volební komise je při těchto volbách ukončena
patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí ve Sbírce
zákonů ČR. Před datem ukončení činnosti volební komise by tedy odměna členům
OVK neměla být vyplacena.
Upozorňujeme, že od 01.01.2014 se dle novely zákona o daních z příjmů zvláštní
odměny členů OVK zdaní zálohou na dani z příjmu, do roku 2013 to byla daň
srážková.
 Výdaje na zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním
obvodu obce prostřednictvím externího dodavatele či vlastními prostředky obce,
hovorné na telefonní čísla určená obcí včetně výdaje na výpis uskutečněných hovorů;
nelze hradit zakoupení mobilních telefonů a SIM karet.
Na závěr ještě upozorňujeme, že z dotace nelze hradit zejména:
1) Informační plakáty a propagační materiály,
2) Výdaje spojené se skartací volebních materiálů,
3) Stoly, židle, vitríny, informační panely, květinovou výzdobu, odpadkové koše,
vlaječky na stoly, různé ukazatele (směrovky), tabule či nástěnky,
4) Nádobí, varné konvice, utěrky, ručníky, ubrusy, záclony,
5) Ventilátory,
6) Opravy na budovách a zařízeních, malování, opravy chodníků,
7) Úpravu zeleně kolem volební místnosti … atd.
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Příloha č. 1

Směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince
2013, 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
(1) Tato směrnice se vztahuje na výdaje
a. obcí, měst, městysů, městských obvodů a městských částí územně členěných
statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy (dále jen „obec“) včetně
výdajů na činnost okrskových volebních komisí a
b. krajů a hlavního města Prahy (dále jen „kraj“)
při úhradě nákladů spojených s volbami do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů,
Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a s volbou prezidenta republiky (dále
jen „volby“), které se hradí ze státního rozpočtu České republiky.
(2) Z prostředků státního rozpočtu České republiky lze hradit jen výdaje v rozsahu nezbytně
nutném pro organizačně technické zabezpečení voleb. Těmito výdaji se rozumějí výdaje na
a. základní kancelářské potřeby, například papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky,
sponky, desky na spisy, jednoduché kalkulačky se základními matematickými
funkcemi a paměťové klíče USB (flash disky); jednoduchá kalkulačka a paměťový
klíč USB mohou být pořízeny pro jeden volební okrsek nejvýše jednou za 5 let, a to
v pořizovací ceně nejvýše 200 Kč včetně DPH za kus,
b. poštovní poplatky,
c. instalaci a provoz výpočetní a reprografické techniky včetně případné opravy, jejíž
potřeba vznikla při přípravě a konání voleb, popřípadě nájem uvedeného technického
vybavení; nelze hradit pořízení výpočetní ani reprografické techniky ani softwaru,
d. dopravní výkony zabezpečované obcemi a kraji při cestách vlastními vozidly (náklady
na spotřebu pohonných hmot při přípravě a při konání voleb, dopravě určených členů
okrskových volebních komisí na školení, kontrole průběhu hlasování ve volebních
místnostech a sčítání hlasů, distribuci volebních materiálů apod.),
e. cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí a dalších osob podílejících se
na přípravě voleb a plnění úkolů v průběhu voleb při pracovních cestách[1] určených
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f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

starostou obce, ředitelem krajského úřadu, primátorem nebo jimi zmocněnými
osobami a předsedou nebo místopředsedou okrskové volební komise, a to po dobu
od zahájení činností spojených s volbami až do ukončení činnosti okrskových
volebních komisí[2]; pracovní cestou člena okrskové volební komise není cesta z místa
jeho trvalého pobytu nebo z místa, kde se obvykle zdržuje, do místa jednání komise a
zpět,
pronájem nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou potřebných pro činnost
okrskových volebních komisí při konání voleb včetně školení členů okrskových
volebních komisí, ozvučení těchto prostor, provoz audiovizuální techniky, nutné
výdaje na úklid a na technický provoz nebytových prostor, to je náklady na otop,
elektrický proud, plyn, vodu, páru, popřípadě na pronájem mobilního sociálního
zařízení,
vybavení volebních místností podle volebních zákonů, oddělení prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování, do 1 000 Kč na oddělení
jednoho prostoru včetně DPH; opakovaný výdaj na oddělení prostoru pro hlasování je
možné uskutečnit nejdříve po uplynutí 5 let,
platy zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo odměny osob vyplácené
podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených k zajištění prací
spojených s přípravou a konáním voleb a na platy za přesčasovou práci a s tím spojené
výdaje na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení,
zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům v částce 3,50 Kč 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,
občerstvení s výjimkou alkoholických nápojů. Občerstvení může poskytnout příslušný
obecní úřad přednostně jako nepeněžité plnění členům okrskových volebních komisí,
jestliže úkoly stanovené okrskovým volebním komisím budou vyžadovat neustálou
přítomnost jejich členů v době od vzniku členství v okrskové volební komisi
do ukončení její činnosti, a dalším osobám podílejícím se na zabezpečení úkolů obcí a
krajů od zahájení činností spojených s volbami až do ukončení činnosti okrskových
volebních komisí. Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní hranice stanovené
sazby stravného podle zákoníku práce[3]. Občerstvení v limitu základní výše stravného
lze poskytnout nejdříve po 4 hodinách nepřetržité přítomnosti, na poskytnutí
občerstvení však není právní nárok. 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,
případně 5169 – Nákup ostatních služeb,
zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise[4], náhrady
mezd, platů, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku
od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu
funkce člena okrskové volební komise,
zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce
prostřednictvím externího dodavatele či vlastními prostředky obce a hovorné
na telefonní čísla určená obcí včetně výdaje na výpis uskutečněných hovorů
příslušného operátora; nelze hradit zakoupení mobilních telefonů a SIM karet.
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Čl. II
(1) Účelová dotace na výdaje spojené s volbami se poskytuje krajům a obcím na základě
podkladů vypracovaných Ministerstvem vnitra. Obcím se účelová dotace ze státního rozpočtu
poskytuje prostřednictvím krajů, v jejichž správním obvodu leží. Výdaje obcí a krajů spojené
s volbami se hradí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky.
(2) Účelová dotace přijatá obcí nebo krajem se zařazuje podle platné rozpočtové skladby
na položku 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu České republiky s příslušným účelovým znakem. Výdaje spojené s přípravou a
konáním voleb
a. do zastupitelstev obcí se zařazují pod paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev
územních samosprávných celků, účelový znak pro výdaje na volby do zastupitelstev
obcí je 98 074,
b. do zastupitelstev krajů se zařazují pod paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev
územních samosprávných celků s účelovým znakem pro výdaje 98 135,
c. do Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf 6114 – Volby do Parlamentu
České republiky s účelovým znakem pro výdaje 98 071,
d. společných voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu České republiky se zařazují pod
paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků s účelovým
znakem pro výdaje na společné volby 98 187,
e. společných voleb do zastupitelstev krajů a Parlamentu České republiky se zařazují pod
paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků s účelovým
znakem pro výdaje na společné volby 98 193,
f. prezidenta republiky se zařazují pod paragraf 6118 – Volba prezidenta republiky
s účelovým znakem pro výdaje 98 008,
g. do Evropského parlamentu se zařazují pod paragraf 6117 – Volby do Evropského
parlamentu s účelovým znakem pro výdaje 98 348 a
h. společných voleb do Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky se zařazují
pod paragraf 6117 – Volby do Evropského parlamentu s účelovým znakem pro výdaje
na společné volby 98 010.
(3) Obce a kraje zajistí sledování čerpání účelové dotace pomocí účelového znaku, který
umožní oddělené vyúčtování skutečných výdajů na volby od ostatních běžných výdajů.
Čl. III
Kraje předloží předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbami Ministerstvu financí
do 60 dnů od ukončení činnosti okrskových volebních komisí. Finanční vypořádání
poskytnuté dotace bude provedeno v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva
financí[5].
Čl. IV
Zrušuje se:
1. Směrnice 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.
2. Směrnice č. j. 124/123 009/2002, ze dne 3. ledna 2003, kterou se mění směrnice
Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a
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3.

4.

5.

6.

7.

okresních úřadů při financován voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České
republiky.
Směrnice č. j. 12/56 089/2007-124, ze dne 26. června 2007, kterou se mění směrnice
Ministerstva financí 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.
Směrnice č. j. 12/36 381/2010-124, ze dne 17. 6. 2010, kterou se mění směrnice
Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002 z 12. února 2002, kterou se upravuje postup
obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a
Parlamentu České republiky.
Směrnice č. j. MF-78 065/2012/12-124, ze dne 19. září 2012, kterou se mění směrnice
Ministerstva financí 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.
Směrnice č. j. 124/42 055/2004, ze dne 11. března 2004, kterou se upravuje postup
obcí
a krajů při financování voleb do Evropského parlamentu.
Směrnice č. j. MF-78 977/2012/12-124, ze dne 3. prosince 2012, o postupu obcí a
krajů při financování volby prezidenta republiky.

Čl. V
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí.
Ministr: Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.
1.
2.

3.
4.

5.

§ 42 zákoníku práce, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
§ 52 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. § 45 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 230/2002 Sb. § 52a a 77a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a
o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. § 58 zákona
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky). § 50 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů.
§ 176 zákoníku práce
§ 62 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 320/2009 Sb. § 55 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění
zákona č. 320/2009 Sb. § 82 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona
č. 320/2009 Sb. § 60 zákona č. 275/2012 Sb. § 61 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění zákona
č. 320/2009 Sb.
Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
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Příloha č. 2
Dotazy a odpovědi MF k financování voleb

1. Lze z prostředků státního rozpočtu hradit dopravu účtovanou stěhovací firmou
při rozvozu vybavení volebních místností (zahnout pod písmeno c) směrnice?)
Odpověď Ministerstva financí
Mezi výdaje na organizačně technické zabezpečení voleb patří dopravní výkony v nezbytném
rozsahu zabezpečované obcemi a kraji. Pokud nemůže obec nebo kraj z vážných důvodů
zabezpečit dopravní výkon vlastními vozidly, bylo by možné považovat za výdaj podle čl. 1
odst. 3 písm. c) směrnice č. j. 124/1354/2002, novelizované směrnicí č. j. 124/123009/2002,
i dopravu zajištěnou prostřednictvím jiného subjektu.
2. Může být hrazena z prostředků státního rozpočtu cesta taxíkem (v případě, že nelze využít
služební vozidlo)?
Odpověď Ministerstva financí
Cesta taxíkem by mohla být akceptována zcela výjimečně v mimořádných případech, kdy
územní samosprávný celek nemůže zajistit dopravní výkon vlastním vozidlem.
3. Již mnohokrát diskutovaná otázka týkající se pronájmu nebytových prostor na dobu
nezbytně nutnou a účelného a funkčního vybavení volebních místností. Pronájem místnosti
s příspěvkovou organizací obce, i když je to uvedeno ve zřizovací listině, nelze dle Vašich
sdělení financovat z prostředků státního rozpočtu, protože nemůže na obou stranách stát
tentýž právní subjekt. Jak tedy zaplatit obci jako zřizovateli příspěvkové organizace výdaje
související s průběhem voleb v případě, že nelze uznat pronájmy ve školách?
Odpověď Ministerstva financí
Není důvod platit pronájem prostor ve školách - příspěvkových organizacích obcí.
Příspěvková organizace územního samosprávného celku hospodaří s majetkem svého
zřizovatele, který jí na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřil do správy
k vlastnímu hospodářskému využití. Zřizovací listina má podle ustanovení § 27 odst. 2
písm. f) obsahovat i práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku
jiným subjektům (nikoliv však samotnému zřizovateli). Příspěvková organizace hospodaří
mimo jiné s peněžními prostředky z rozpočtu svého zřizovatele.
4. V zákoně je uvedeno, že starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým oznámení o době
a místě konání voleb v obci. Dle Vašeho stanoviska nelze hradit tisk plakátů o zveřejnění,
ani oznámení v místním tisku. Není to výdaj, který je taxativně uveden ve směrnici
k financování voleb. Ale povinnost je stanovena zákonem. Jak se tedy k tomu postavit?
Z jakých prostředků hradit tyto výdaje?
Odpověď Ministerstva financí
K vysvětlení ustanovení volebních zákonů, v daném případě pojmu "zveřejnění způsobem
v místě obvyklým", je příslušné Ministerstvo vnitra, které je autorem volebních zákonů.
Předpokládáme, že by se mělo jednat o zveřejnění na úřední desce. S případným dotazem
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v této věci se můžete obrátit na uvedené ministerstvo. Obce mohou hradit výdaje na volby
uvedené v příslušné směrnici z dotace na volby, výdaje neuvedené ve směrnici mohou hradit
z příspěvku na výkon státní správy.
5. Co se rozumí pod pojmem distribuce hlasovacích lístků voličům? Je v ní zahrnuta
i příprava zásilek pro voliče, tj. balení volebních lístků a informací do obálek, nebo se jedná
pouze o fyzické doručení zkompletovaných obálek voličům? Je možné uzavřít samostatné
dohody o provedení práce na zajištění kompletace hlasovacích lístků a poučení voličům
do obálek dle jednotlivých okrsků pro přepravu poštou a dále mít samostatnou smlouvu
s Českou poštou na zajištění distribuce zásilek do schránek?
Odpověď Ministerstva financí
Distribuce hlasovacích lístků nezahrnuje vložení hlasovacích lístků do obálek. Vložení
hlasovacích lístků do obálek může zajistit obec vlastními zaměstnanci. Bude-li třeba, aby
na základě nařízení zaměstnavatele konali práci přesčas, budou mít nárok na plat
za přesčasovou práci, nedohodnou-li se se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna.
Obec může pro zajištění určitých prací a výkonů uzavřít i některou z dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, ale pouze s osobami, které nemají ve své pracovní náplni
činnost související s volbami. Odkazujeme na stránky Ministerstva vnitra www.mvcr.cz,
na nichž jsou pod odkazem "volby" uvedeny Poštovní podmínky zásilky s obsahem
hlasovacích lístků.
6. Lze vyúčtovat i provedení úpravy volebních místností? (zapůjčení a uspořádání stolů
a židlí, volebních schránek, vyvěšení vzorů hlasovacích lístků a informací, státního znaku,
vlajky, označení volebních místností, příprava prostor pro úpravu hlasovacích lístků).
Někdo tuto úpravu musí udělat. Škole nelze hradit pronájem a místnosti musí být k volbám
připraveny. Je možno uzavřít dohody o provedení práce?
Odpověď Ministerstva financí
Provedení úprav volebních místností lze vyúčtovat v souladu se směrnicí čj. 124/1354/2002
ve znění směrnice čj. 124/123009/2002. Výdajem dle uvedené směrnice je i odměna
vyplácená podle dohody o provedení práce.
7. Jak prokazatelně spočítat náklady na technický provoz (elektřina, voda, plyn, teplo), když
je nelze odečíst z měřičů (u velkých objektů, kde volební místnost je pouze malou částí
budovy).
Odpověď Ministerstva financí
Předesíláme, že Ministerstvu financí nepřísluší stanovovat způsob výpočtu nákladů
na technický provoz volebních místností. Uvádíme pouze názor, jak je možné cenu vypočítat.
Tuto informaci proto považujte pouze za náš názor, nikoliv návod, jak cenu přesně vypočítat.
Výpočet by mohl vycházet ze stavu plynoměru, elektroměru nebo vodoměru na začátku
a na konci voleb. Výpočet by se provedl podle spotřebovaných kW nebo m3 plynu nebo vody
a ceny za 1 kW nebo m3 s případným připočtením dalších nákladů. Dalším možným
způsobem by byl výpočet připadající na konkrétní dny podle průměrné spotřeby, resp. ceny
zaplacené pronajímatelem za rok nebo za konkrétní roční období.
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8. Budova, ve které je umístěna volební místnost a jejímž vlastníkem je město, je
dlouhodobě pronajímána jinému subjektu, s tím, že si město tyto místnosti po dobu konání
voleb zpětně od tohoto subjektu pronajme. Je možné v těchto případech uplatnit zpětný
pronájem těchto místností a považovat úhradu nájemného, které bude vyfakturováno tímto
subjektem městu, jako výdaj, jenž je možné hradit z dotace na konání voleb?
Odpověď Ministerstva financí
Takový výdaj bychom nepovažovali za oprávněný a v souladu s příslušnou směrnicí
Ministerstva financí upravující financování voleb. Pokud jde o využití místností v objektu,
který město pronajalo jiné osobě, bylo by podle našeho názoru vhodné sjednat podmínky
využití části objektu pro potřeby konání voleb v nájemní smlouvě. V nájemní smlouvě může
být dohodnuto využití potřebných prostor v pronajatém objektu pronajímatelem pro potřeby
voleb s tím, že za dobu jejich využití pro potřeby voleb nebude nájemce hradit nájemné.
Vlastník objektu by uhradil pouze poměrnou část nákladů na otop, el. energii, plyn a úklid
těchto prostor za dobu konání voleb. Takový výdaj by byl výdajem na organizačně technické
zabezpečení voleb podle příslušné směrnice MF. Za vhodné řešení považujeme dohodu
vlastníka objektu - pronajímatele s nájemcem objektu ve výše uvedeném smyslu, např.
formou dodatku k nájemní smlouvě. Volby se konají pravidelně, mohou se však konat i nové
nebo doplňovací volby, jejichž průběh jsou příslušné volební orgány povinny zajistit. Město
by mělo na své povinnosti při konání voleb pamatovat a potřebné místnosti nepronajímat,
nebo si smluvně zajistit možnost jejich využití pro potřeby voleb.
9. Je možné z dotace na konání voleb pořídit pečetidlo, které bude použito k zapečetění
volebních materiálů?
Odpověď Ministerstva financí
Pořízení pečetidla nemůže obec uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytnutých
na financování volebních výdajů. Takový výdaj nevyplývá ze směrnice č. j. 124/1354/2002,
ve znění pozdějších směrnic. Nutnost pořízení pečetidla nevyplývá ani ze zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V tomto zákoně je v § 40 odst. 2 a § 69 odst. 1 uvedeno, že po ukončení hlasování dá
předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky. Toto ustanovení
však znamená, že je třeba nepoužité hlasovací lístky zabezpečit tak, aby nemohlo dojít
k manipulaci s těmito lístky. Je na každé obci, jak tuto povinnost zabezpečí a zabrání přístupu
k nepoužitým hlasovacím lístkům, např. přelepením a otiskem razítka nebo podpisem
odpovědné osoby, apod. Podstatné je pouze to, aby byl znemožněn přístup k nepoužitým
hlasovacím lístkům, a pokud by k němu došlo, aby bylo možné jej prokázat. Povinnost
zabezpečit nepoužité hlasovací lístky vyplývá z volebního zákona, který náleží do gesce
Ministerstva vnitra, proto považujeme za vhodné případné dotazy k této věci konzultovat
s uvedeným ministerstvem.
Domníváme se, že pokud si obec pořídí pečetidlo, bude ho využívat při nejrůznějších
příležitostech, nikoliv pouze pro účely voleb. Z prostředků státního rozpočtu je možné hradit
pouze výdaje nezbytné pro účely voleb, uvedené ve směrnici čj. 124/1354/2002, ve znění
pozdějších směrnic.
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10. Jakým způsobem zajistit telefonní spojení do každé volební místnosti?
Odpověď Ministerstva financí
K Vašemu dotazu sděluji, že okruh výdajů uvedených ve směrnici č. j. 124/1354/2002,
ve znění pozdějších směrnic, byl v čl. 1 odst. 3 doplněn o výdaj uvedený v novém písm. i),
a to "zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce
prostřednictvím externího dodavatele či vlastními prostředky obce a hovorné na telefonní
čísla určená obcí (nelze hradit zakoupení mobilních telefonů a SIM karet)."
Uvedená úprava je obecná, umožňuje, aby o způsobu zajištění telefonního spojení rozhodla
obec podle místních podmínek. Prostředky státního rozpočtu bude možné použít pouze
na výdaje prokazatelně vynaložené v nezbytném rozsahu na splnění povinnosti vyplývající
ze zákona. Zapůjčení mobilního telefonu bude možné, pouze však pro dny voleb, resp. dobu
nezbytnou pro zajištění voleb. Náklady na hovorné na telefonní čísla stanovená obcí bude
třeba konkrétně doložit.
11. Odvod zdravotního a sociálního pojištění z odměny člena okrskové volební komise, který
je zaměstnancem obce.
Odpověď Ministerstva vnitra
K Vašemu dotazu, zda se odvádí zdravotní a sociální pojištění z odměny zapisovatelky
okrskové volební komise, sdělujeme následující: Ustanovení § 5 písm. a) zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že členové okrskové volební komise při
volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a
členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do
Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky nejsou považováni pro účely veřejného
zdravotního pojištění za zaměstnance, protože se na ně vztahuje výjimka uvedená pod bodem
7 citovaného ustanovení. Z toho vyplývá, že členové okrskových volebních komisí neodvádějí
ze své odměny pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Plátce odměny tak není v postavení
zaměstnavatele a nemá oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně.
Případy odvodu sociálního pojištění z odměn členů OVK je řešen v dotazu č. 13 níže.
12. Lze občerstvení členům OVK poskytnout formou peněžitého plnění?
Odpověď Ministerstva financí
K Vašemu dotazu sdělujeme, že občerstvení lze poskytnout především ve formě
nepeněžitého plnění. Peněžité plnění je možné pouze v případech, kdy není možné zajistit
občerstvení nepeněžitou formou. Peněžité plnění je možné pouze ve formě stravenek, nelze
poskytnout hotové peníze. Pokud je pořizováno občerstvení v nepeněžité formě, výše
možných výdajů je určena v čl. 1 odst. 2 písm. j) směrnice - výdaje na občerstvení se stanoví
ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného podle zákoníku práce. V případě stravenek
platí totéž.
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13. Informace o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení
pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2017 a 2018
Podle § 5 písm. a) bodu 22. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů se považují členové okrskových volebních komisí a zvláštních
okrskových volebních komisí a jejich zapisovatelé (dále jen „členové volební komise)
za zaměstnance. Zaměstnání členů volebních komisí je podle § 7 tohoto zákona považováno
za zaměstnání malého rozsahu, neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto
zaměstnání nečiní alespoň 2.500 Kč měsíčně.
Za výkon funkce v okrskové volební komisi náleží
 členovi volební komise zvláštní odměna ve výši 1.300 Kč,
 zapisovateli volební komise zvláštní odměna ve výši 1.500 Kč a
 předsedovi volební komise zvláštní odměna ve výši 1.600 Kč.
Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 Kč;
v případě konání dalšího kola prezidentských nebo senátních voleb se zvyšuje odměna
o dalších 200 Kč. Maximální zvláštní odměna může proto činit u člena volební komise
1.900 Kč, u zapisovatele 2.100 Kč a u předsedy 2.200 Kč.
Ze zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění jen v těch
kalendářních měsících, v nichž činil zúčtovaný příjem alespoň 2.500 Kč. Trvalo-li
v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu, sčítají se
příjmy ze všech zaměstnání malého rozsahu, a pokud úhrn příjmů činí alespoň 2.500 Kč, je
zaměstnanec účasten nemocenského pojištění ze všech těchto zaměstnání. Jestliže
po skončení zaměstnání malého rozsahu byl příjem z tohoto zaměstnání zúčtován
do kalendářního měsíce, v němž již zaměstnání netrvalo, považuje se tento příjem
pro posouzení účasti na nemocenském pojištění za příjem zúčtovaný do posledního měsíce,
v němž zaměstnání malého rozsahu skončilo. Pro posuzování účasti na nemocenském
pojištění se nepřihlíží k tomu, v kterém měsíci byl příjem vyplacen. Jestliže zvláštní odměna
byla vykázána účetně jako výdaj (náklad) do měsíce října a vyplacena v listopadu, jde
o příjem zúčtovaný do října.
Člen volební komise, který nevykonává pro obec ještě další zaměstnání malého rozsahu, není
z činnosti člena volební komise účasten nemocenského pojištění, protože zvláštní odměna
nedosahuje částky 2.500 Kč. Ze zvláštní odměny člena volební komise se proto neplatí
pojistné na sociální pojištění, obec neoznamuje OSSZ jeho nástup do zaměstnání.
Vykonává-li člen volební komise pro obec další zaměstnání, které je také považováno
za zaměstnání malého rozsahu, musí obec zjistit úhrn zúčtovaných příjmů ze všech
zaměstnání malého rozsahu. Pokud úhrn dosahuje v konkrétním kalendářním měsíci částky
aspoň 2.500 Kč, je zaměstnanec ze všech zaměstnání trvajících v takovém kalendářním
měsíci účasten nemocenského pojištění, a proto ze všech příjmů započitatelných
do vyměřovacího základu musí obec odvést pojistné. V tomto případě je obec povinna
oznámit OSSZ nástup člena volební komise do zaměstnání a skončení zaměstnání a
ze zvláštní odměny odvést pojistné na sociální pojištění.
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Příklady na placení pojistného ze zvláštní odměny člena volební komise.
Člen volební komise
1. je poživatelem důchodu nebo není výdělečně činný (je „v domácnosti“) nebo pobírá
rodičovský příspěvek. Ze zvláštní odměny se pojistné neplatí.
2. je zaměstnancem okresní správy sociálního zabezpečení, byl zaměstnavatelem uvolněn
pro výkon této činnosti. Ze zvláštní odměny se pojistné neplatí. Obecní úřad nezjišťuje,
v jakém pracovním vztahu je k jinému zaměstnavateli, zda jeho zaměstnání je či není
zaměstnáním malého rozsahu, nebo je-li ve služebním poměru.
3. je členem zastupitelstva obce. Ze zvláštní odměny se pojistné neplatí.
4. má s obcí uzavřen pracovní poměr, mzda činí 10.000 Kč měsíčně. Ze zvláštní odměny se
pojistné neplatí. Pracovní poměr není považován za zaměstnání malého rozsahu, protože
sjednaný měsíční příjem činí alespoň 2.500 Kč měsíčně.
5. má s obcí uzavřenu dohodu o provedení práce, do října 2017 mu bude z této dohody
zúčtována odměna 4.000 Kč a zvláštní odměna za činnost člena volební komise bude činit
1.300 Kč. Ze zvláštní odměny se pojistné neplatí. Dohoda o provedení práce není
zaměstnáním malého rozsahu, příjmy z této dohody se nesčítají se zvláštní odměnou.
6. má s obcí uzavřenu dohodu o pracovní činnosti, do října 2017 mu bude z této dohody
zúčtována odměna 2.000 Kč a zvláštní odměna za činnost člena volební komise bude činit
1.300 Kč. Rozsah pracovní doby je stanoven u dohody o pracovní činnosti tak, že nepřekročí
20 hodin týdně. Toto zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, protože není sjednán
příjem ve výši alespoň 2.500 Kč měsíčně. Ze zvláštní odměny se pojistné platí. Příjmy
ze dvou zaměstnání malého rozsahu, tj. z dohody o pracovní činnosti a z činnosti člena
volební komise, se sčítají, v úhrnu činí 3.300 Kč. Poněvadž úhrn příjmů činí alespoň
2.500 Kč, je tento člen volební komise účasten nemocenského pojištění z obou zaměstnání.
Obec je povinna oznámit do 20. listopadu 2017 u člena volební komise nástup do zaměstnání
a skončení zaměstnání; dnem nástupu do zaměstnání je první den voleb a skončením
zaměstnání je poslední den voleb.
14. Odpovědi na některé dotazy k volebním výdajům ze zpráv MF č. 2/2014
JUDr. A. Heřmanová
Z dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a konáním voleb je možné uhradit pouze
výdaje v rozsahu nezbytně nutném, uvedené ve směrnici Ministerstva financí
č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 z 19. 12. 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen „směrnice“).
K Čl. I odst. 2 písm. c) a f) instalace a provoz výpočetní a reprografické techniky, nájem
uvedeného technického vybavení, nájem nebytových prostor
Dotaz:
1. Úřad nemá prostory a techniku, kterou by poskytl bezplatně Českému statistickému
úřadu na přejímku výsledků hlasování pro pověřený úřad. Úřad zajistil jiné prostory,
za které zaplatí nájem. Kdo má nájem platit, lze ho zahrnout do nákladů voleb?
2. Pověřený obecní úřad (POÚ) není schopen bezplatně zapůjčit počítačovou techniku
Českému statistickému úřadu pro přejímku výsledků voleb. Může si ČSÚ pronajmout
počítače a nechat si je vyfakturovat nebo je má pronajmout POÚ a dát si to do nákladů
voleb?
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Odpověď:
1. Podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 491/2001 Sb. zabezpečuje Český statistický úřad
předání informací o výsledku voleb na pracovišti u pověřených obecních úřadů …
Předání informací se uskutečňuje přímo na pracovišti pověřeného obecního úřadu.
Pokud by POÚ neměl k dispozici vlastní prostory pro ČSÚ, a pro předání informací
ČSÚ pronajal jiné prostory, není výdaj na pronájem takových prostor výdajem dle
Směrnice.
2. Pověřený obecní úřad podle § 12 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb. spolupracuje
s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a
pracovních sil.
Český statistický úřad podle § 9 odst. 2 písm. a) téhož zákona zabezpečuje technicky
systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí na pracovištích vytvářených
u krajských úřadů, pověřených obecních úřadů, v hlavním městě Praze u úřadů
městských částí a ve městech Brně, Ostravě a Plzni u úřadů městských částí a
městských obvodů. V praxi je obvyklé, že pověřené obecní úřady zapůjčují
pracovištím ČSÚ zřízeným u pověřených obecních úřadů bezplatně počítače včetně
tiskáren.
Nemá-li pověřený obecní úřad vlastní výpočetní techniku, kterou by mohl zapůjčit
ČSÚ pro zpracování výsledků voleb, je možné výdaje uvedené v ustanovení
čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice Ministerstva financí č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204
zahrnout do výdajů hrazených z dotace ze státního rozpočtu.
Dotaz:
1. Může příspěvková organizace fakturovat svému zřizovateli nájem výpočetní techniky
v době konání voleb, když se jedná o výpočetní techniku ve vlastnictví zřizovatele
a zřizovatel ji svěřil do správy příspěvkové organizaci zřizovací listinou?
2. Může příspěvková organizace fakturovat svému zřizovateli nájem výpočetní techniky
v době konání voleb, je-li skutečným vlastníkem výpočetní techniky (nabyla ji např.
darem, děděním, tzn., že jí nebyla svěřena do správy zřizovací listinou)?
Odpověď:
1. Je-li vlastníkem výpočetní techniky, kterou používá příspěvková organizace jako
majetek svěřený, zřizovatel této příspěvkové organizace, není možné, aby mu
vyúčtovala nájemné za použití uvedené techniky při volbách. Zřizovatel (obec) může
uplatnit pouze výdaj na provoz, případně opravy výpočetní techniky, jejichž potřeba
vznikla při přípravě a konání voleb.
2. Pokud by při volbách byla použita výpočetní technika ve vlastnictví příspěvkové
organizace, byl by výdaj obce na její nájem v souladu se směrnicí.
Dotaz:
Lze z dotace na volby hradit nákup toneru do tiskárny (např. na tisk volebních seznamů)?
Odpověď:
Jako výdaj související s volbami lze uznat výdaj na pořízení toneru do tiskárny pouze
částečně. Mělo by se jednat pouze o podíl nákladů na pořízení toneru odpovídající jeho
použití výhradně pro potřeby voleb. Není možné hradit celou částku na nákup toneru
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vzhledem k tomu, že obec používá tiskárnu v průběhu celého roku, nikoliv pouze v průběhu
voleb.
Dotaz:
Výdaj na školení pro obsluhu softwaru není uveden ve směrnici, proto jej nelze uznat z dotace
na volby. Je tomu tak?
Odpověď:
Z prostředků státního rozpočtu poskytnutých na úhradu volebních výdajů není možné hradit
školení na obsluhu softwaru. Lze hradit pouze výdaje výslovně uvedené ve směrnici.
K Čl. I odst. 2 písm. h) platy zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou,
odměny vyplácené podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a platy
za přesčasovou práci

Dotaz:
Dotaz se týká služeb na úřadech ve dnech volna. Pokud službu zabezpečuje pracovník obce,
náleží mu odměna za práci přesčas nebo může být podepsaná dohoda o provedení práce?
Postupuje se stejně i v případě, že službu drží starosta, který má v popisu práce i zabezpečení
voleb?
Odpověď:
Práci přesčas v souvislosti se zajištěním voleb je možné nařídit zaměstnanci obce, který má
činnosti související s volbami v pracovní náplni. Podle § 10 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
může činnosti podle § 10 odst. 1 vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského
úřadu, který má osvědčení podle § 8 odst. 2 písm. c) tohoto zákona. Obdobně je tomu
u zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu (§ 12 odst. 2 zákona
č. 491/2001 Sb.) a u zaměstnance obecního úřadu, v němž jsou zřízeny alespoň 2 odbory
(§ 13 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.).
Dohodu o provedení práce, resp. o pracovní činnosti, lze uzavřít se zaměstnancem kraje nebo
obce na činnosti, které nejsou vymezeny volebními zákony pro zaměstnance mající příslušné
osvědčení.
Činnosti stanovené volebními zákony mohou vykonávat pouze zaměstnanci kraje nebo obce,
kteří mají osvědčení o způsobilosti na úseku voleb podle zvláštního právního předpisu
[§ 8 odst. 2 písm. d) a § 10 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., § 9 odst. 2 písm. d)
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů].
Pro starostu vyplývají činnosti spojené s volbami z náplně jeho práce a z volebních zákonů,
dohodu o provedení práce s ním není možné uzavřít.
Dotaz:
Bude výdaj spojený se zajištěním ostrahy úřadu uznatelný dle směrnice?
Odpověď:
Výdajem na zajištění voleb vyplývajícím z volebního zákona a ze směrnice není výdaj
na ostrahu objektů.
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K Čl. I odst. 2 písm. i) zajištění distribuce hlasovacích lístků, kompletace a vkládání
hlasovacích lístků do obálek
Dotaz:
Jaké náklady lze uplatnit na kompletaci a distribuci hlasovacích lístků při společných
volbách?
Odpověď:
Při společných volbách jsou hrazeny výdaje jako by se jednalo o jedny samostatné volby.
Poskytuje se jedna odměna členovi okrskové volební komise (OVK) (se zvýšením za druhé
kolo voleb do Senátu) a hradí se pouze jeden výdaj na distribuci hlasovacích lístků na jednoho
voliče, případně na vkládání hlasovacích lístků do obálek na jednoho voliče.
K Čl. I odst. 2 písm. j) občerstvení:
Dotaz:
Lze poskytnout občerstvení formou stravenek pracovníkům krajského nebo obecního úřadu
při zajištění přípravy a konání voleb?
Odpověď:
Občerstvení je možné poskytnout ve výši dolní sazby stravného nejdříve po 4 hodinách
nepřetržité přítomnosti. Na poskytnutí občerstvení však není právní nárok. Přednost má
občerstvení poskytnuté formou nepeněžitého plnění, např. sendvičů, baget, nealko nápojů,
kávy apod. Pouze v případě, že není možné zajistit občerstvení touto nepeněžní formou, je
možné poskytnout stravenky v hodnotě dolní sazby stravného dle pracovněprávních předpisů.
Peněžitým plněním jsou myšleny pouze stravenky. Jiná forma peněžitého plnění možná není.
K Čl. I odst. 2 písm. k) zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena OVK
Dotaz:
Dle stanoviska Ministerstva vnitra je činnost člena OVK činností specifickou, jejíž obsah
stanoví zvláštní právní předpis, která nenaplňuje znaky závislé práce uvedené v § 2 odst. 4 a 5
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a proto nemůže být
vykonávána v pracovněprávním vztahu, tudíž ani na základě dohody o provedení práce. Člen
OVK má podle volebních zákonů nárok na zvláštní odměnu za výkon této činnosti, nikoli
na mzdu nebo plat.
Pokud je členem OVK zaměstnanec obce (např. matrikářka), neměla by tato odměna
vstupovat do mzdy zaměstnance a nemělo by z ní být odváděno ani pojistné na zdravotní
a sociální pojištění.
Odpověď:
Pokud funkci člena OVK vykonává zaměstnanec obce, obdrží za výkon této funkce pouze
odměnu podle příslušného volebního zákona a prováděcí vyhlášky. Odměna se nezapočítává
do mzdy nebo platu, s výjimkou více zaměstnání malého rozsahu u téže obce. V této
souvislosti odkazujeme na stanovisko MPSV uveřejněné na webových stránkách tohoto
ministerstva pod odkazem „Nemocenské pojištění“ s názvem „Informace o účasti
na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného z jejich zvláštních
odměn od 01.01.2014.
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Dotaz:
Od 01.01.2014 došlo ke změnám u daňových zákonů a řada obcí zjišťuje, zda je odměna
za výkon člena OVK zdaňována daní zálohovou nebo srážkovou. Domnívám se, že by se
mělo jednat o daň zálohovou.
Odpověď:
Odměna člena OVK je zdaňována zálohovou daní. V rámci zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně
některých zákonů, došlo s účinností od 01.01.2014 ke změně ustanovení § 6 odst. 4 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nově lze toto ustanovení
vztáhnout pouze na příjmy plynoucí z dohody o provedení práce podle § 77 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb. jsou příjmy ze závislé činnosti
plněním v podobě funkčního požitku. Funkčním požitkem jsou tyto příjmy podle § 6 odst. 10
písm. b) uvedeného zákona.
Na základě výše uvedeného je nutno odměnu za výkon funkce člena volební komise a plnění
poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce posoudit jako
příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona jako funkční požitek. Plátce
daně je povinen z této odměny srazit zálohu na daň, pokud u něho poplatník podepsal
prohlášení k dani podle § 38k zákona. Při srážce zálohy na daň z tohoto příjmu je plátce daně
povinen postupovat v souladu s § 38ch až § 38l zákona o daních z příjmů.
Na základě výše uvedeného není možné při zdanění funkčního požitku a tedy i odměny
za výkon funkce člena volební komise postupovat podle § 6 odst. 4 zákona, tzn. srážet
z odměny (u poplatníka bez podepsaného prohlášení) daň podle zvláštní sazby.
15. Stanovisko MF ke zdaňování odměn členů okrskových volebních komisí
Na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s
rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, došlo od 01.01.2014 ke změně
ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Toto ustanovení lze vztáhnout pouze na příjmy
plynoucí z dohody o provedení práce podle § 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů jsou plnění v podobě funkčního
požitku prohlášeny za příjmy ze závislé činnosti. Funkční požitky jsou dále definovány
v § 6 odst. 10 uvedeného zákona.
Na základě výše uvedeného je nutno odměnu za výkon funkce člena okrskové volební komise
a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce posoudit
jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů,
tj. jako funkční požitek podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Plátce daně je
povinen z této odměny podle právní úpravy platné do konce roku 2017 srazit zálohu
na daň v závislosti na tom, zda u něho poplatník podepsal nebo nepodepsal prohlášení k dani
podle § 38k zákona o daních z příjmů. Při srážce zálohy na daň z tohoto příjmu je plátce daně
povinen postupovat v souladu s ust. § 38ch až § 38l zákona o daních z příjmů. Pokud
poplatník – člen okrskové volební komise u plátce daně prohlášení k dani nepodepsal, je
povinen podat po uplynutí zdaňovacího období 2017 podle § 38g odst. 2 zákona o daních
z příjmů daňové přiznání.
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Při zdanění funkčního požitku, a tedy i odměny za výkon funkce člena okrskové volební
komise, není možné postupovat podle § 6 odst. 4 uvedeného zákona, tzn. srážet z této odměny
u poplatníka bez podepsaného prohlášení daň podle zvláštní sazby (neboť se nejedná o příjem
plynoucí na základě dohody o provedení práce).
Upozornění:
Od roku 2018 dojde na základě novely zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 873)
ke změně v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, která se dotkne i poplatníků
pobírajících odměnu za výkon funkce člena okrskové volební komise.
Podle novelizovaného znění § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů budou od roku 2018 příjmy
zúčtované nebo vyplacené plátcem daně po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem
daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec
u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužijeli postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se:
a) o příjmy podle odstavce 1 plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná
výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000 Kč, nebo
b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2.500 Kč.
Z výše uvedeného plyne, že z měsíčního příjmu ze závislé činnosti (tj. nově i z odměny člena
okrskové volební komise) v úhrnné výši do 2.500 Kč u poplatníka, který u plátce daně neučiní
prohlášení k dani, se srazí od r. 2018 srážková daň zvláštní sazbou uvedenou v § 36 odst. 2
zákona o daních z příjmů a nikoliv jako doposud záloha na daň. V takovém případě již
poplatník nebude povinen po uplynutí zdaňovacího období podávat daňové přiznání a
sraženou daní bude jeho daňová povinnost vypořádána, nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7
nebo 8 zákona o daních z příjmů (tzn., nezapočte-li si sraženou daň z těchto příjmů
na celoroční daň v daňovém přiznání).
Výše citovaná novela zákona o daních z příjmů by měla být v nejbližší době publikována
ve Sbírce zákonů. (pozn. tato novela zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR jako zákon
č. 170/2017 Sb.).
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