
Informace pro okrskové volební komise 

Dle § 18 odst. 2)  zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky může občan, který je oprávněn 

navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla 

zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké 

sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení 

v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu 

kraje, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo 

minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa. 

Zájemci o členství ve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku nejpozději 

do 14. 12. 2022 v podatelně městského úřadu. 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK: 
Státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá 

na 1. zasedání OVK - 19. 12. 2022), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není 

kandidátem na prezidenta republiky. 

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se 

v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích. 

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!! 

TERMÍN A MÍSTO 1. ZASEDÁNÍ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ: 

V pondělí 19.12.2022 v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 

POZOR: 

Vzhledem k důležitosti účasti na 1. zasedání doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro 

operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení  

komisí  (14.12 .2022).  Číslo  OVK bude uvedeno na pozvánce. 

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce městského 

úřadu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení. 

Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné 

složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu. 

Dne 4.1.2023 se koná povinné školení ČSÚ pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele 

OVK v obřadní síni městského úřadu. 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK: 

Předseda* - 2 200 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb prezidenta České republiky 

Místopředseda, Zapisovatel* - 2 100 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb prezidenta České 

republiky 

Člen - 1 800 Kč  + 700 Kč v případě konání II. kola voleb prezidenta České republiky 

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech 

povinných jednáních. 

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší 

kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 

43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den. 

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil včetně povinného 1. zasedání (bez 

ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti 

na jednáních OVK. 



Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a dále na stránkách 

Městského úřadu Červený Kostelec www.cervenykostelec.cz v sekci O městském úřadě/volby/ Volba 

prezidenta ČR. 

Koordinátor voleb za Městský úřad Červený Kostelec: 

Irena Petirová, kancelář č. 3 – tel. 491 467 529 

petirova@mestock.cz 

Simona Michelová, kancelář č. 1 – podatelna, tel. 491 467 555 

simona.michelova@mestock.cz 
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