
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE 

Dne 15. 4. 2020 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky. 

Termín 1. kola voleb do Senátu bude 2. – 3. 10. 2020, případně 2. kolo se uskuteční 9. – 10. 10. 2020.  

Podmínky členství v okrskové volební komisi: 

a) člen okrskové volební komise pouze občan České republiky 

b) v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let 

c) nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva – 

  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 

 omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 

d) není kandidátem pro volby do Senátu Parlamentu České republiky 

 

Všechny tyto podmínky musí být splněny.  

 

Delegování členů do okrskové volební komise 

Každá politická strana, hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla 

zaregistrována pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu, pod který spadá 

volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do 

okrskové volební komise. Pokud není splněn nejnižší stanovený počet členů okrskové volební komise, 

jmenuje před prvním zasedáním neobsazená místa starosta/starostka (jmenovaný člen OVK). 

Zasedání okrskových volebních komisí proběhne v září 2020. Poslední možný termín zasedání je 11. 9. 

2020. Členové okrskových volebních komis dostanou pozvánku, až bude termín stanovený. Na zasedání 

se losuje o pozici předsedy a místopředsedy v okrskové volební komisi. Losování řídí zapisovatel. 

Povinností ze zákona ve funkci předsedy a místopředsedy je zúčastnit se školení k zásadám hlasování, 

zjišťování a zpracování výsledků hlasování.  

Pokud máte zájem stát se členem OVK, můžete již teď vyplnit žádost o členství, kterou najdete na našem 

webu nebo osobně na ÚMČ Praha 5 Štefánikova 13-15, 1. patro, dveře č. 118/119. Bližší informace se 

dozvíte na tel. čísle: 257 000 529, 257 000 879 nebo e-mailu: marta.prokopcova@praha5.cz , 

eliska.pekarkova@praha5.cz  

Dny voleb a okrsková volební komise 

Práce v okrskové volební komisi začne 2. 10. 2020 (pátek) v 14:00hod., kdy začíná hlasování voličů. Je 

ovšem nutné volební místnost podle zákona připravit, z toho důvodu se členové OVK sejdou už před 

14:00 hodinou. Přesný čas sdělí  zapisovatel/zapisovatelka okrskové volební komise a podle jejich 

pokynů se budou členové řídit.  

První den hlasování končí ve 22:00 hod.. V sobotu 3. 10. 2020 začíná hlasování od 8:00 do 14:00 hodin. 

Je nutno počítat i s druhým kolem voleb v termínu 9. 10. 2020 a 10. 10. 2020.  
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