Podmínky pro delegování členů a náhradníků
do okrskové volební komise
V souladu s ustanovením §18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů může každá politická strana, politické hnutí nebo
koalice, jejíž kandidátní listina byla pro volbu do Evropského parlamentu zaregistrována,
delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.
Seznam delegovaných členů a náhradníků se doručí osobně nebo zašle starostovi v listinné
nebo v elektronické podobě nejpozději do 24. dubna 2019 do 16.00 hodin.
Seznam musí obsahovat:
-

jméno a příjmení
datum narození
adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu,
jde-li o občana jiného členského státu
jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě
jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii
tohoto písemného pověření k seznamu přiloží

Dále může seznam obsahovat:
-

telefonní číslo
adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka
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 zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která
je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena.
Členem okrskové volební komise může být v souladu s ustanovením § 18 odst 2 zákona
o volbách do Evropského parlamentu občan České republiky nebo občan jiného členského státu
Evropské unie:
-

-

u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva
který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu
který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Odměna pro člena OVK
•
•
•
•

Předseda OVK
Místopředseda OVK
Zapisovatel OVK
Člen OVK

2.200,- Kč
2.100,- Kč
2.100,- Kč
1.800,- Kč

