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Vážená paní / Vážený pane, 

 

podle ust. § 14 odst. 2 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s přípravou konání volby prezidenta republiky, která se 

uskuteční 

ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II.kolo volby ve dnech 26. a 27.ledna 2018), oznamuji 

delegovaným a jmenovaným zástupcům do okrskových volebních komisí, že 

 

 

SVOLÁVÁM 

první zasedání okrskové volební komise, 

 

          které se uskuteční dne 20.12.2017 od 16 hodin v kanceláři starosty  

                                                Obce Horní Branná. 

 
 

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise 

bez omluvy, NEBUDE MU UMOŽNĚNO DODATEČNÉ SLOŽENÍ SLIBU a starosta povolá 

náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, 

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

zaregistrována, popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební komise (§ 18 odst. 7 zák. o volbě 

prezidenta). 

 

Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise složíte zákonným způsobem slib člena okrskové 

volební komise, čímž Vám vznikne členství v této komisi. Obdržíte průkazku člena nebo zapisovatele 

okrskové volební komise. 

 

Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a 

místopředsedu. Losování bude řídit zapisovatel. 

 

Podle ust. § 60 zák. o volbě prezidenta  má člen okrskové volební komise nárok na:  

- zvláštní odměnu za výkon funkce;  

- jste-li v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, máte nárok na pracovní 

volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od 

uvolňujícího zaměstnavatele.  

- jste-li členem okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném 

pracovnímu poměru, avšak jste výdělečně činný, přísluší Vám paušální náhrada ušlého výdělku za 

dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.  

 



 

 

Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého 

výdělku jsou uvedeny v § 6 vyhlášky č. 294/2000 Sb.,  o provedení některých ustanovení zákona o volbě 

prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Podle ust. § 14 odsr. 2 zák. o volbě prezidenta se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na 

úřední desce. 

 

 
 

 

 

 

…………………………………………………... 

            Z i m m e r m a n n  Luboš 

                                                                                                                                            starosta  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce  :  13.12.2017 

 


