
MÁTE ZÁJEM O PRÁCI ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 
VE VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY 2023? 

 
Termín voleb: 
pátek 13. 1. od 14:00 hod. do 22:00 hod. a sobota 14. 1. 2023 od 8:00 hod. do 14:00 hod.,  
a v případě konání II. kola voleb: 
pátek 27. 1. od 14:00 hod. do 22:00 hod. a sobota 28. 1. 2023 od 08:00 hod. do 14:00 hod.,  
 
Okrsková volební komise plní důležitou funkci při organizaci voleb. Dbá o pořádek ve volební 
místnosti, zajišťuje a dozírá na průběh hlasování. Po ukončení hlasování sčítá hlasy, vyhotovuje 
zápis o průběhu a výsledku hlasování a odevzdává volební dokumentaci do úschovy úřadu. 
 
Členem okrskové volební komise může být občan České republiky, který alespoň v den složení 
slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a který 
není kandidátem na prezidenta republiky. 
 
Zájemci o práci v těchto komisích, pokud nejsou delegováni volební stranou, se s uvedením 
svého jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu a tel. čísla mohou přihlásit: 

• písemně na adrese: 
Úřad MČ Praha 11 - Odbor vnitřních věcí 
Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 – Háje 

• E-mailem na adrese: 
volby@praha11.cz 

• Osobně na adrese: 
Úřad MČ Praha 11, Odbor vnitřních věcí, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů 
(bílá budova - pasy, občanky) 
Vidimova 1324/4, Praha 4 – Chodov 

• telefonicky – kontaktní osoby: 
paní Petra Danisová, tel.: 771 261 537, 267 902 387 
paní Alena Henychová, tel.: 267 902 391 
paní Markéta Zandtová, tel.: 267 902 316 
paní Mgr. Alena Kramešová, tel.: 267 902 386 

 
Odměna za práci v okrskové volební komisi je stanovena vyhláškou Ministerstva vnitra 
č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, 
v platném znění, a činí 2500 Kč pro člena, 3100 Kč pro místopředsedu a 3200 Kč pro předsedu 
okrskové volební komise, přičemž výše odměny představuje souhrnnou částku za obě kola 
volby prezidenta republiky. Součástí odměny je dále stravenka za každý odpracovaný den, a 
též finanční dar ve výši 800 Kč za výkon funkce člena a 500 Kč za výkon funkce předsedy a 
místopředsedy okrskových volebních komisí schválený Radou MČ Praha 11 jako poděkování 
za časovou náročnost a obětavé zapojení do práce okrskových volebních komisí. 


