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V Y R O Z U M Ě N Í 
 

o školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování 
výsledků hlasování 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
v souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 
Vám dávám na vědomí, že v souladu s ustanovením § 14f odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, je zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební 
komise povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a 
zpracování výsledků hlasování. 
 
Školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se, 
pro všechny zapisovatele, předsedy a místopředsedy všech okrskových volebních komisí 
obcí Orlová, Petřvald a Doubrava, uskuteční 
 

v pátek 24. září 2021 
ve velkém sálu Domu kultury města Orlové, Osvobození 797, Orlová-Lutyně, 

zahájením školení v 08.00 hodin. 
 
 
Vyrozumění o důsledcích nesplnění povinnosti se tohoto školení zúčastnit: 
 
Dle ustanovení § 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, mají předseda, 
místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon 
funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon 
funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám 
hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel 
jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na 
školení zajistit. 
 
Za neúčast na povinném školení tak bude dotčenému členovi (předseda, místopředseda a 
zapisovatel) vyšší zvláštní odměna krácena na úroveň řadového člena, tj. na částku 2.300 Kč. 
V případě neúčasti na některém z dalších jednání (1. zasedání, ve dnech voleb), bude odměna 
krácena z celkové odměny na úrovni řadového člena. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Miroslav Chlubna 
starosta města Orlová 
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Vyřizuje: Ing. Petr Ullrich, kancelář tajemníka 
Telefon: 596 581 240 
E-mail:  petr.ullrich@muor.cz 
 
 
 
 
 


