
Delegování členů a náhradník ů do OVK 

 

Zaregistrované politické strany, politická hnutí a koalice mohou dle § 17 odst. 2 zákona  
č. 130/2000 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 14e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, delegovat prostřednictvím svého zmocněnce do okrskových volebních 
komisí jednoho člena a jednoho náhradníka. 

Delegování členů a náhradníků (seznam) se doručí k rukám starostky města nejpozději do  
30 dnů přede dnem voleb, t.j. do st ředy 02.09.2020 do 16:00 hodin.  

Způsob doru čení: 

• osobně 
• v listinné podobě 
• v elektronické podobě 
  

Seznam musí obsahovat: 

• jméno a příjmení 
• datum narození 
• adresu místa trvalého pobytu člena, případně náhradníka, 
• jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je  
k tomuto úkonu zmocněncem pověřena, a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu 
přiloží 
• podpis zmocněnce volební strany, popřípadě pověřené osoby 
  

Seznam může dále obsahovat: 

• telefonní číslo 
• adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošt člena, případně náhradníka 
• údaj, do které okrskové volební komise mají být členové a náhradníci zařazeni 
  

Členem okrskové volební komise může být občan České republiky: 

• který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 

• není kandidátem pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje a do Senátu PČR, pro které 
je okrsková volební komise vytvořena 

• u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva: 

- u voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje: zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 

- u voleb do Senátu PČR: zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, výkon služby vojáka  
z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí 

 


