
 

 

 

               Magistrát města Přerova 

                 Kancelář primátora 

                             

 

Vážená paní, Vážený pane, 

 

na základě ustanovení § 18, odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 

změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), jste byl/a d e l e g o v á n/a do okrskové volební komise pro volby 

prezidenta republiky, které se budou konat ve dnech 13. – 14. 1. 2023, případné 2. kolo volby 

se uskuteční ve dnech 27. – 28. 1. 2023.  

V souladu s ustanovením § 14, odst. 1, písm. f) zákona, 

s v o l á v á m 

1. zasedání okrskové volební komise 

na pondělí 19. prosince 2022 na  

7:30 hod. –   č. OVK   1 – 10 

9:00 hod. –   č. OVK  11 – 20 

10:30 hod. –  č. OVK  21 – 30 

13:00 hod. –  č. OVK  31 – 40 

14:30 hod. –  č. OVK  41 – 51, 

které se uskuteční v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, 

Smetanova 7, dvorní trakt, 1. patro.  

 

Školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových 

volebních komisí se bude konat  

ve středu 4. ledna 2023 od 8:30 hod. v budově kina Hvězda. 
 

Vaše účast je nutná a nezastupitelná, proto žádáme o dochvilnost! 

 
Pokud byste se z vážných důvodů nemohl/a 1. zasedání zúčastnit, sdělte nám to, prosím, na 

číslo telefonu 581 268 432 (403) – Zdeněk Daněk, Radka Štalmachová nebo elektronicky na 

mailové adresy: zdenek.danek@prerov.eu ,  radka.stalmachova@prerov.eu . 

 

Podle §18 odst. 7 zákona, nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na 

1.zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu (nestane se 

členem komise). 
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Důležité upozornění: 
  

➢ S sebou si na první zasedání okrskové volební komise (dále jen „OVK“) vezměte: 

platný občanský průkaz a psací potřeby. Občanský průkaz budete předkládat u vstupu 

na 1. zasedání při prezenci.  

 

➢ Výši zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK upravuje Vyhláška č. 294/2012 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, v aktuálním 

znění (dále jen „vyhláška“). 

 

Podle ustanovení § 6 vyhlášky členovi OVK přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále 

jen „odměna“). Při plné účasti na všech zasedáních OVK odměna u člena OVK činí 1.800,-

 Kč, u zapisovatele OVK 2.100,- Kč a u předsedy OVK 2.200,- Kč. Za výkon funkce v 

dalším kole volby prezidenta republiky se odměna podle věty první zvyšuje předsedovi, 

místopředsedovi a zapisovateli OVK o 1.000,- Kč a ostatním členům OVK o 700 Kč. 
 

V případě, že se předseda, zapisovatel nebo člen OVK nezúčastňuje VŠECH zasedání 

OVK (včetně 1. zasedání OVK dne 19.12.2022 a školení dne 4.1.2023), Magistrát města 

Přerova celkovou výši odměny, v souladu s § 6 odst. 4 vyhlášky, poměrně krátí, tj. 

celkovou odměnu vydělí počtem všech zasedání OVK a tuto částku pak vynásobí počtem 

zasedání OVK, kterých se příslušný člen OVK zúčastnil, a to podle evidence o účasti na 

zasedáních OVK. 

 

Nároky člena OVK na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojenou  

s výkonem funkce upravují zvláštní právní předpisy. 

 

Člen OVK, který je 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 (§ 60 zákona). 

Zaměstnavatel se může následně obrátit na statutární město Přerov, Útvar kanceláře 

tajemníka, oddělení personální, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2 a fakturovat refundaci 

náhrady mzdy nebo platu a příslušného pojistného, která mu bude vyplacena. K faktuře je 

nutno přiložit potvrzení o účasti na zasedání či školení OVK, které potvrdí předseda 

OVK nebo příslušný pracovník Magistrátu města Přerova. 

 

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně 

činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 

43,- Kč za hodinu, nejvýše však 340,- Kč za jeden den (§6 odst. 3 vyhlášky). Pro tento nárok 

je nutno se následně obrátit na statutární město Přerov, Útvar kanceláře tajemníka, oddělení 

personální, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2. Při uplatnění nároku je nutno přiložit 

potvrzení o účasti na zasedání OVK, které potvrdí předseda OVK. 

 

Všichni členové OVK jsou povinni v průběhu voleb se řídit aktuálními, v daný den 

případnými platnými nařízeními či omezeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví 

ČR!!! 

 

 

 

    Ing. Petr Vrána v.r. 

    primátor města Přerova 
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