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DELEGOVÁNÍ ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ 

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ SEZNAMU DELEGOVANÝCH ČLENŮ: středa 14.12.2022 16:00 h. 

Kdo je oprávněn delegovat? 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 České republiky a v posledních 

volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, mohou 

delegovat jednoho svého člena a jednoho náhradníka do každé ze 62 okrskových volebních 

komisí v rámci MČ Praha 11. (Tabulka s adresami budov vč. čísel volebních okrsků, které se v budovách 

nacházejí, je k dispozici v PDF příloze Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

https://www.praha11.cz/filemanager/files/40064.pdf.) 

Členem okrskové volební komise může být občan, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let, 

u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a který není kandidátem na prezidenta republiky. 

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, ve znění pozdějších předpisů, 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 České republiky. Součástí 

odměny je dále stravenka za každý odpracovaný den a též finanční odměna ve výši 300 Kč schválená Radou 

MČ Praha 11 jako ocenění za obětavé zapojení do práce okrskových volebních komisí. 

Seznam delegovaných členů je třeba doplnit následujícími údaji každého člena: 

• jméno a příjmení  

• datum narození 

• adresa trvalého pobytu, popř. adresa kontaktní, pokud se člen na adrese TP nezdržuje 

• telefonní číslo, e-mailová adresa, popř. ID datové schránky 

• číslo volebního okrsku, do kterého má být člen zařazen (nepovinné, ale vhodné) 
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Vzhledem k personálním možnostem Odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 11, který zajišťuje 

sestavení okrskových volebních komisí, zdvořile ŽÁDÁME OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY, aby si 

před osobním doručením seznamů delegovaných členů pro volební okrsky v rámci 

Městské části Praha 11 DOMLUVILI TERMÍN PŘEDÁNÍ, a to na těchto tel. číslech: 

Alena Henychová  267 902 390 

Markéta Zandtová  267 902 316 

Petra Danisová  267 902 389 

Mgr. Alena Kramešová 267 902 386 

služební mobil  771 261 537 

Adresa: ÚMČ Praha 11 – Odbor vnitřních věcí 

  Vidimova 1324/1, 149 00 Praha 4 

Děkujeme. 

Seznamy delegovaných členů (spolu s dalšími náležitostmi podání) je dále možné podat 

elektronicky do datové schránky úřadu a též osobně na podatelně Úřadu městské části 

Praha 11, adresa: Ocelíkova 672/1, Praha 4 – Háje, úřední hodiny: 

PO + ST 08:00 – 17:30 ÚT + ČT 08:00 – 15:30 PÁ 08:00 – 14:00 

V těchto případech žádáme i o připojení kontaktního tel. čísla. 

Termín doručení je totožný jako v případě osobního podání – středa 14.12.2022 v 16:00 h. 

Děkujeme. 


