
Pro účely své doktorské práce Vás tímto žádám o poskytnutí sestav výdajů pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v členění na jednotlivé rozpočtové položky za 
jednotlivé obce, a to za roky 2002, 2006, 2010 a 2013, dále pro volby prezidenta republiky za rok 
2013, dále pro volby do Evropského parlamentu za roky 2004, 2009 a 2014, dále pro volby do 
zastupitelstev obcí za roky 2002, 2006, 2010 a 2014 a konečně pro volby do zastupitelstev krajů 
za roky 2004, 2008 a 2012, to vše včetně následného vypořádání, ve podobě sešitu v MS Excel. 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") bylo dne 22. července 2016 doručeno 
Vaše podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 
 
"Pro účely své doktorské práce Vás tímto žádám o poskytnutí sestav výdajů pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v členění na jednotlivé rozpočtové položky 
za jednotlivé obce, a to za roky 2002, 2006, 2010 a 2013, dále pro volby prezidenta republiky 
za rok 2013, dále pro volby do Evropského parlamentu za roky 2004, 2009 a 2014, dále pro 
volby do zastupitelstev obcí za roky 2002, 2006, 2010 a 2014 a konečně pro volby do 
zastupitelstev krajů za roky 2004, 2008 a 2012, to vše včetně následného vypořádání, ve 
podobě sešitu v MS Excel." 
 
 K tomu Vám ministerstvo sděluje následující: 
 

Odbor 14 - Finacování kapitol státního rozpočtu I, oddělení 1403 má ve své 
působnosti kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí a 345 - Český statistický úřad. 
Prostředky na zajištění voleb týkajících se těchto kapitol jsou rozpočtovány v kapitole 398 – 
Všeobecná pokladní správa, položka Výdaje na volby celkem ve schváleném rozpočtu  
na příslušný rok. Na základě žádosti kapitol o převod prostředků z kapitoly 398 – VPS 
provádí Ministerstvo financí uvolnění požadovaných rozpočtově zajištěných prostředků 
formou rozpočtového opatření.  
 

Pro informaci přikládáme přehled o celkových skutečných výdajích na jednotlivé typy 
voleb za kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí a 345 – Český statistický úřad od roku 
2002 do roku 2014. 
 
 Dále Vám ministerstvo sděluje, že se jedná o zpracování značně rozsáhlých sestav  
pro požadované volby, tj. celkem 16 databází (IČ obce, paragraf, jednotlivé položky).  
 
 Všechna tato data, od roku 2009, jsou volně přístupná v analytické části portálu 
Monitor MFČR, data za rok 2002 až 2008 jsou přístupná veřejnosti v informačním systému  
ARISweb. Oba tyto systémy jsou umístěny na internetových stránkách ministerstva, 
konkrétně IS ARISweb na: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/index.pl, kde jsou 
umístěny volně ke stažení požadované údaje za jednotlivé obce (r. 2002-2008)  
a analytická část portálu Monitor (r. 2009-2015) na: http://monitor.statnipokladna.cz/analyza/, 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/index.pl
http://monitor.statnipokladna.cz/analyza/


kde je možné si nadefinovat požadované sestavy v MS Excel. Ministerstvo sděluje, že volby 
do zastupitelstev krajů i do zastupitelstev obcí jsou společné s volbami do Senátu Parlamentu 
ČR. 
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že všechny požadované údaje jsou volně k dispozici na 
internetových stránkách ministerstva, a proto v souladu s ust. § 6 odst. 1 Zákona může 
povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit 
žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace 
 
 Co se týká požadavku finančního vypořádání za jednotlivé obce, tyto údaje mají pouze 
příslušné krajské úřady, protože dotace na volby jsou poskytovány prostřednictvím krajských 
úřadů. Nevyčerpané finanční prostředky jsou odváděny do státního rozpočtu rovněž celkem 
za obce kraje prostřednictvím krajských úřadů.  
 
 


