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náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod 
 
e-mail: podatelna@zelbrod.cz Telefon: 483 333 911   FAX: 483 333 952   IČO 00262633 
  

Vyřizuje: Kateřina Veličková/tel.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz  12.12.2022  
 
  
Podle ust. § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky                        

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě prezidenta“), 

v souvislosti s přípravou konání volby prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech                  

13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo volby ve dnech 27. a 28. ledna 2023) oznamuji 

delegovaným a jmenovaným zástupcům do okrskových volebních komisí, že  

  
svolávám první zasedání okrskových volebních komisí, 

které se uskuteční 

ve středu dne 21. prosince 2022 od 15.30 hodin 

 
v zasedací místnosti MěÚ v Železném Brodě, 3. patro budovy B. 
 
Na tomto prvním zasedání bude složen slib členů okrskové volební komise, čímž jim vznikne členství 
v této komisi, a proběhne volba předsedy/-kyně/ a místopředsedy/-kyně/ komise, kterou bude řídit 
zapisovatel/-ka/. Účast delegovaných a jmenovaných zástupců na tomto prvním zasedání                          
je nezbytně nutná! Nedostaví-li se na toto první zasedání okrskových volebních komisí BEZ OMLUVY, 
podle ust. § 18 odst. 7 zákona o volbě prezidenta JIM NEBUDE UMOŽNĚNO DODATEČNÉ SLOŽENÍ 
SLIBU a starosta povolá náhradníka, popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební komise. 
 
Podle ust. § 60 zákona o volbě prezidenta má člen/ka/ okrskové volební komise nárok na:  

- zvláštní odměnu za výkon funkce (předseda/-kyně/, místopředseda/-kyně/ a zapisovatel/-ka/ 
mají nárok na vyšší zvláštní odměnu, a to pokud splní povinnost účastnit se školení                         
k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování);  

- je-li v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno                       
v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny                
ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele; 

- není-li v pracovním poměru ani v služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší                       
mu 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 ust. § 6 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Podle ust. § 14 odst. 2 zákona o volbě prezidenta se toto oznámení pokládá za doručené dnem 
vyvěšení na úřední desce.  
 
 
 Mgr. František  L u f i n k a  v.r. 
 starosta města 
 
 
Rozdělovník: 
- všem delegovaným a jmenovaným zástupců 
- k vyvěšení na úřední desce 
- k založení do volební dokumentace 


