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Informace o školení členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev 
obcí a do Senátu Parlamentu ČR v MČ Brno-Bohunice 
 
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1, písm. e) a odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů sdělujeme, že školení k zásadám hlasování a 
k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování členů okrskových volebních komisí pro volby 
do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se koná  
 

dne 15.09.2022 v termínu 13.00 – 16.00 hodin 
 
v Administrativním a školícím centru Krajského úřadu se sídlem v Brně, Cejl 73 (1. patro, 
aula č. 117). 
 
Účast na školení je povinná pro zapisovatele, předsedu a místopředsedu okrskové volební komise. 
 
Poučení o důsledcích při neúčasti na školení: 
Dle ustanovení § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a § 82 odst. 1 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů má člen okrskové volební komise nárok na zvláštní 
odměnu za výkon funkce. Tato odměna pro člena OVK je ve výši 2 600 Kč (příp. 3 300 Kč 
v případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR).  
Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní 
odměnu (2 900, 3 000, 2900 Kč, příp. 3 900, 4 000 a 3 900 Kč v případě konání II. kola voleb do 
Senátu Parlamentu ČR). Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen 
okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení. To znamená, že 
zapisovatel, předseda nebo místopředseda, který se nezúčastní školení, má nárok pouze na 
zvláštní odměnu za výkon funkce ve výši 2 600 Kč, případně 3 300 Kč v případě konání 
II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR. 
 
 
 
 
 
Ing. Antonín Crha, starosta MČ Brno-Bohunice 
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