
Informace k podzimním volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 
8. a 9. října 2021 
 
Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Volby probíhají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. 
 
 
Podle § 14 e) zákona č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, odst. 3:   
Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké 
sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, a každá politická 
strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována 
pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 
30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo 
nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14c odst. 1 písm. c), jmenuje 
před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové 
volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Parlamentu České republiky a nejsou-
li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise. 
 
Informace pro bezpartijní zájemce o členství v okreskové volební komisi (OVK) 
dle § 14e) odst. 2 výše uvedeného zákona:  
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, 

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2, a 
c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky. 

 
Členové OVK jsou povinni zúčastnit se všech zasedání komise. 
 
Přihlášku pro bezpartijní zájemce o členství v OVK  je možné zaslat, nejpozději do 31. 8. 2021: 
e-mailem: tajemnik@kasphory.cz, nebo doručit osobně (písemně) na podatelnu MěÚ s těmito údaji: 
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, pokud je odlišná od 
adresy trvalého pobytu a platné kontakty (telefon, popř. e-mail). 

Výši odměny členů okrskových volebních komisí (upravuje § 12 vyhlášky 233/2000 Sb., vyhláška  

Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu 

Ústavního soudu uveřejněného pod č. 234/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.): předseda OVK: 2.200,- 

Kč, místopředseda a zapisovatel OVK: 2.100,- Kč, ostatní členové OVK: 1.800,- Kč. 

Odevzdáním (zasláním) přihlášky nevzniká nárok na členství v okrskové volební komisi. V případě 
možnosti zařazení do komise, budeme přihlášené zájemce kontaktovat (možno až do volebních dnů, 
včetně). 

Předpokládané datum 1. zasedání OVK pro volební okrsek č. 1 Kašperské Hory:  8. 9. 2021 (čas a místo 
bude upřesněno v zasílané pozvánce). Dle § 14 c) odst. 2 uvedeného zákona se oznámení o svolání 
1. zasedání OVK mj. zveřejňuje na úřední desce a pokládá se za doručené dnem vyvěšení. Účast na 
1. zasedání OVK je povinná. 
 
Datum konání školení členů OVK k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků 
voleb (ČSÚ), povinné pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele OVK (§ 14f odst. 5 zákona) : 
21. 9. 2021 od 9 hodin v Sušici – místo bude upřesněno). 
 
Další podrobné informace o volbách najdete na webu Ministerstva vnitra ČR:  
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx 
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