
Žádám o poskytnutí těchto informací: 
 
a) sdělení, zda existuje směrnice, která definuje nezbytně nutné náklady na pronájem počítačů pro 
volební místnosti. 
 
b) zaslání směrnice, pokynu či jiného předpisu uvedeného v bodě a, pokud existuje. 
 
c) sdělení, zda ministerstvo odmítlo některé obci v ČR proplatit náklady na pronájem počítačů 
pro volební místnosti za volby v kalendářním roce 2014. 
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Č. j.: MF-1611/2015/9002-4/67 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 Na Ministerstvo financí bylo dne 11. ledna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"a) sdělení, zda existuje směrnice, která definuje nezbytně nutné náklady na pronájem 
počítačů pro volební místnosti. 
 
b) zaslání směrnice, pokynu či jiného předpisu uvedeného v bodě a, pokud existuje. 
 
c) sdělení, zda ministerstvo odmítlo některé obci v ČR proplatit náklady na pronájem počítačů 
pro volební místnosti za volby v kalendářním roce 2014." 
 
 K jednotlivým bodům Vám sděluji následující informace: 
 
 Ad a) 
 Okruh výdajů na zajištění přípravy a průběhu voleb, které lze hradit z prostředků 
státního rozpočtu, je pro všechny druhy voleb uveden ve směrnici Ministerstva financí   
č. j. MF-62 970/2013/12-1204, ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů  
při financování voleb. Tato směrnice byla uveřejněna ve Věstníku vlády pro orgány krajů  
a orgány obcí, v částce 1 z roku 2014. 
 Ad b)  
 Kopie Věstníku vlády uvedeného pod bodem a) je v příloze tohoto dopisu. 
 
 Ad c)  
 Ministerstvo financí poskytuje prostředky státního rozpočtu na úhradu volebních 
výdajů krajům a jejich prostřednictvím obcím. Kontrolu použití dotací poskytnutých  
ze státního rozpočtu provádějí finanční úřady. Je-li při takové kontrole zjištěno, že poskytnuté 
prostředky nebyly použity v souladu s podmínkami rozhodnutí o jejich poskytnutí  
a s příslušnou směrnicí Ministerstva financí, ukládá finanční úřad odvod za porušení 
rozpočtové kázně.  
 



  Strana 2 

Kontrolu nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na zajištění voleb 
může provádět i krajský úřad při kontrole výkonu přenesené působnosti obcemi. Předmětem 
kontroly výkonu přenesené působnosti je dodržování zákonů, jiných právních předpisů  
a v jejich mezích též usnesení vlády a směrnic ústředních správních úřadů. Jsou-li při kontrole 
zjištěny okolnosti nasvědčující tomu, že poskytnuté prostředky nebyly použity v souladu  
se směrnicí Ministerstva financí, zabývá se tím příslušný finanční úřad, který při potvrzení 
porušení rozpočtové kázně ukládá odvod ve výši neoprávněně použitých prostředků.   

 
Přezkoumání hospodaření obcí se provádí podle zákona č. 420/2004 Sb.,  

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 
ve znění pozdějších předpisů 

  
 
 
 
 
 
             
 
 


