
INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM K DELEGOVÁNÍ 
ČLENŮ DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ  

VE MĚSTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ  

Ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 14e odst. 3 zmiňovaného 
zákona), může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla 
zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, delegovat jednoho 
člena a jednoho náhradníka do každé ze 17 okrskových volebních komisí ve městě Ústí nad Orlicí, a 
to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb - tj. do 20.9.2017 (středa). Z uvedeného vyplývá, 
že delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí může být zahájeno nejdříve 
po registraci kandidátní listiny volební strany, o které rozhodne krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede 
dnem voleb (tedy do pátku 1. září 2017). Poznámka: Člen okrskové volební komise nesmí být 
kandidátem pro tyto volby! 

Tentýž zákon (novela zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, 
s účinností od 13.4.2017) pak v ustanovení § 14e odst. 4 dále hovoří, že delegováním členů 
a náhradníků podle odstavce 3 se rozumí doručení jejich seznamu starostovi, a to v listinné nebo 
elektronické podobě. Je-li seznam doručen v elektronické podobě, musí být podepsán buď 
uznávaným elektronickým podpisem (tento požadavek vyplývá z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) nebo doručen datovou 
schránkou dle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.  

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen, popřípadě náhradník 
přihlášen k trvalému pobytu, podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Dále 
může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci 
zařazeni. Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, aby součástí seznamu byl u členů a 
náhradníků uveden i jejich telefonický kontakt, adresa pro doručování a adresa elektronické pošty. 
Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, nebo osoba, která je 
k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena na základě písemného pověření, 
které je seznamu přiloženo. 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným 
zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce 
města Ústí nad Orlicí a v sekci VOLBY 2017, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na 
úřední desce.  

 


