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Praha 6. února20l3
YáŽený pane předsedo,
v souvislosti s ukončenímprezidentskýchvoleb vzniká ze zákona č.275120|2 Sb., o volbě
prezidenta republiky povinnost ukončit činnostvolebních vyboru kandidátůna funkci prezidenta a
odeslat účetnictví
mandátovémua imunitnímu výboru Senátu PČR.
Jako členkavolebního výboru kandidátky na prezidenta MUDr. Zuzany Roithové bych Vás
rádapožádala o vysvětlení některých otázek. které zékonpřímo neupravuje čijeho zněníje nejasné
a kterése právě vztahuji k povinnosti předat účetnictví
zmíněnémuvýboru.
Jde o týo otě.z'ky:
1)
Dle $ 23 odst. 1 zěkona ě.27512012Sb. (dále ,,ZVPR..) je kaŽdý kandidát na funkci
prezidenta republiky povinen zřídit ke dni podání kandidátní listiny volební qfbor. Volební výbor je
jednotkou. Ke dni zániku účetní
jednotky se váŽe podle zákona o účetnictví(ZoU)povinnost
účetní
sestavit konečnou účetnízávěrku. ZVPR však neupravuje zánik volebního výboru. Je to den
odeslání účetnictvímandátovému a imunitnímu qýboru Senátu dle $38 odst.l ZVPR nebo den
převedení nelyužitych prostředků z volebního účtu na veřejně prospěšný účelpodle $25
odst.S ZVPR ? Nebo zákonodárce počítals jiným datem?
2)
Jak postupovatv následujícímpřípadě? Dle ustanovení$ 38 odst. 1 ZVPR volební ýbor
zveŤejníazaš|edo 60 dnůode dne vyhlášenícelkovéhovýsledku volby mandátovémua imunitnímu
lyboru Senátu PČR veškeréúčetnictvítýkajícíse volební kampaně. Z uvedenéhoustanoveníovšem
nenízřejm é,zda zveřejnění a zasláni podléhá:
případ za7namenanýúčetním
@
KaŽdý jednotliqý účetní
dokladem.
(E

Účetníknihy (hlavníkniha' deník,knihy analytickýchúčtů,...).

@

Účetní závěrkasestávajícíse z rozvahy, výkazuzisku a ztráty a přílohy.

@
Pomocné evidence, které nejsou součástíúčetnictví,tak jak jej chápe z6kon o účetnictví
(např. rŮznéexcelovétabulky).
Vzhledem k tomu, že ZYPR neřešíarchivaci účetnictví,dá se předpokládat, Že archivaci
provede Senát PČR? V tomto případě by pak opravdu musely bý předány veškeréprvotní doklady'
úěetníknihy atd.
Zde a|e vzntká dalšíproblém _ do již odevzdanéhoúčetnictvínelze doplnit účetnízáunarny
týkajici se převodu finančníchprostředkůna veřejně prospěšnýúčel,neboťto nastane zce|a jístěaŽ
po odevzdaní účetnictví_ podle $24 odst.5 ZVPR do 120 dnů ode dne celkového vyhlášení
ýsledku voleb.
Zde se nabizí souvislost s otiízkou ě. 1: Pokud mábyt součástíúěetnictvíodeslanéhoSenátu
PČR i konečná účetnízávěrka' končíodesláním účetnictvíčinnost volebního výboru. Kdo bude

činit případnédalšíúkony po ukončeníčinnosti volebního výboru? Nebo datum sestaveníúčetní
jednotky?
závěrky nemusíbý totoŽnés datem ukončeníčinnostivolebního qýboru : účetní
Dle ustanovení $ 24 odst.3 ZVPR se veškeréfinančníoperace' jimiž se financuje volební
3)
kampaň, uskutečňujíprostřednictvím volebního účtu.Financování volební kampaně podle $36
odst.l zahrnujeveškerépříjmy a výdaje volební kampaně.Z uvedenéhovyplývá, že neisou možné
žádné hotovostní transakce, tj. ani přijetí příspěvku na volební kampaň v hotovosti, ani např.
úhradajakéhokoliv, byť sebemenšíhovýdaje charakterupoštovnéhoapod.
Bude volební a imunitní výbor Senátu akceptovat' že napŤ.poštovnípoplatky byly hrazeny v
hotovosti?
4)
Dle $ 36 odst. 2 ZVPR členovévolebního vyboru písemně pověří vedením účetnictví
jednoho ze členů.V dikci zákona o účetnictvi(ZoU) se ,'pověřením vedenímúčetnictví..
rozumí to,
jednotka
Že účetní
nemusí zabezpečitvedeníúčetnictví
svými vlastními zaměstnanci, tuto povinnost
můŽedelegovat na jinou právnickou či fyzickou osobu.
Znamená pouŽití stejné logiky u ZVPR, že ěIen volebního výboru pověřený vedením
účetnictvímůževedení účetnictvídelegovat na jinou fi'zickou nebo právnickou osobu nebo se u
ZVPR jedná o restrikci oproti ZoÚ a vedení účetnictvívolebního qýboru musí bý realizováno
ffzickou osobou, která je zároveřl členemvolebního výboru, tzn. že členemvolebního výboru musí
byt účetní.

Yáženýpanepředsedo,
byla bych Vám vděčna,kdybyste mohl na $rto otázky odpovědět, abychom mohli
doklady zas|ata
mandátovému
a imunitnímuvýboru Senátu PČR včasa v pořádku poŽadované
ěinnostvolebníhovýboruukončit.

S pozdravem

JUDr. Lenka Deverová
členkavolebníhovýboru
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