Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

DELEGACE ČLENŮ DO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Členem okrskové volební komise (dále jen „OVK“) může být občan
■ který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,
■ u něhož nenastala překážka v právu volit/* a
■ který není kandidátem na prezidenta republiky
/* překážkami výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva/

Delegovat členy a náhradníky do OVK 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. Tyto subjekty mohou ohlásit delegaci jednoho člena a
jednoho náhradníka do každé OVK, a to nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. do
14.12.2022 do 16 hodin. Delegací členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu
starostovi.
Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu
člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické
strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout
kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována,
nebo osoba, která je k tomuto úkonu pověřena a plnou moc k seznamu doloží. Seznam
může dále obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické
pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být
delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových
volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické
strany nebo politického hnutí, anebo občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci
prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována nebo osoba, která je
k provedení delegace členů a náhradníků pověřena některou z výše uvedených volebních
stran.
První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční 21.12.2022 v 17:15 hodin v sále
Kulturního domu v Kopřivnici. Členové okrskových volebních komisí obdrží pozvánku. Na
zasedání je losem určen předseda a místopředseda komise. Následně přibližně od 17:45
hodin bude probíhat školení k zásadám hlasování, zjišťování a zpracování výsledků
hlasování, kterého jsou povinni se zúčastnit předseda, místopředseda a zapisovatel komise.
Účast dalších členů na školení je dobrovolná, ale velmi užitečná pro zdárný průběh
hlasování a zpracování výsledků.
Dny voleb a okrsková volební komise
Práce v okrskové volební komisi začne 13. ledna 2023 (pátek) ve 14 hodin, kdy začíná
hlasování voličů. Členové komisí se scházejí s předstihem před začátkem hlasování, aby
připravili v souladu s volebním zákonem volební místnost. Následně jsou povinni se podílet
na činnostech volební komise po oba volební dny tj. 13.01.2023 do 22:00 hodin a 14.01.2023
od 8:00 do 14:00 hodin a následném sčítání hlasů. V případě, že by byl člen okrskové
volební komise déle než 2 hodiny nepřítomen a nevykonával by svoji funkci, jeho členství
zanikne. Práce v okrskové volební komisi pokračuje i v případě konání 2. kola voleb
prezidenta republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 a to ve stejných časech. Činnost
okrskových volebních komisí končí až patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků
voleb prezidenta republiky.

