
Informace pro volební strany delegující členy do okrskových volebních 

komisí 

 

Dle § 17 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, v platném znění, může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla 

zaregistrována pro volby do zastupitelstev krajů, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do 

okrskové volební komise (OVK) v každém volebním okrsku, ve kterém se do ZK volí.      

Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje členy na neobsazená místa 

starosta města. 

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle 

starostovi města, a to v listinné nebo elektronické podobě.  

Delegace musí být doručena nejpozději do 2. září 2020 do 16.00 hod. 

Následně budou složeny jednotlivé OVK a proběhne odeslání pozvánek na 1. zasedání OVK 

jednotlivým členům.  

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mj. zveřejňuje na úřední desce MěÚ 

Kroměříž a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.  

 

Delegace (seznam) musí obsahovat: 

- jméno a příjmení delegovaného 

- datum narození delegovaného 

- adresu místa trvalého pobytu, příp. přechodného pobytu u občana jiného členského 

státu EU 

- jméno a příjmení zmocněnce volební strany nebo osoby jím pověřené. 

Dalšími doporučovanými údaji jsou: 

- telefonní číslo delegovaného 

- doručovací adresa delegovaného 

- e-mail delegovaného 

- ID datové schránky delegovaného 

- údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen. 

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK 

ještě před zasláním nebo předáním seznamu: Zdeňka Lančíková, tel.: 573 321 128. 

 

 

 

 

 



Termín 1. zasedání OVK:   8. září 2020 ve 14.00 hod. v Domě kultury v Kroměříži. 

Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a nezastupitelná! 

 

 

Školení Českého statistického úřadu k vyhodnocení výsledků voleb se uskuteční pro 

OVK v Kroměříži dne 21. září 2020 ve 13.00 hod. v Domě kultury v Kroměříži, (příp.     

i v 9.00 hod.). Školení je určeno především pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy 

jednotlivých OVK.  

 

Člen OVK, kterýž je v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru, má 

nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku od svého zaměstnavatele. Členovi, který není v pracovním poměru ani 

v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada 

ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK. 

 

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastní, obecní úřad celkovou výši 

odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK (dle § 12 odst. 5 

vyhlášky MV č. 233/2000 Sb.). 

 

Odměna člena OVK: 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK: 

předseda      2.700,- Kč 

místopředseda a zapisovatel     2.600,- Kč 

člen             2.300,- Kč. 

 

 

 

 

 


