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Pozvánka na školení - volby do zastupitelstev krajů
Vážení,

v příloze zasíláme pozvánku na školení zapisovatelů, předsedů a nově místopředsedů
okrskových volebních komisí. Pozvánku prosím vytiskněte a předejte ji na 1. zasedání
okrskových volebních komisí zapisovateli, předsedovi a místopředsedovi, a to proti podpisu.
Pokud předáte pozvánku na školení na 1. zasedání OVK a zapisovatel, předseda a
místopředseda podepíše její převzetí, splníte tak účel doručení. Viz Informační list č.12/2020,
který rozesílal Krajský úřad již v květnu 2020. Současně pozvánku na školení (stejně tak i

pozvánku na 1. zasedání okrskové volební komise) vyvěste na úřední desce úřadu.
Upozorňujeme na § 18 odst. 5 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, kdy je
zapisovatel, předseda a nově místopředseda povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování
a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování. V případě, že se zapisovatel, předseda a
místopředseda nezúčastní školení, nemají nárok na vyšší zvláštní odměnu, dostanou tedy
stejnou částku jako ostatní členové komise tj. 1800,-Kč (dle § 55 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb),
viz tabulka níže. Po ukončení školení Vám bude následně zaslán přehled osob, které se školení
zúčastnily. Ten bude podkladem pro výplatu zvláštní odměny za výkon funkce člena komise.
Pozor: Dne 24.8.2020 byla rozeslána sbírka zákonů (částka 140), kterou nabyl účinnosti nový
zákon č. 350/2020 Sb. o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a
do Senátu v roce 2020. V § 24 odst. 5 zákona č. 350/2020 Sb. se zvyšuje odměna každého
člena komise ještě o 500,-Kč.
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Pozvánka
na školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí k volbám
do zastupitelstev krajů, které se uskuteční 2. a 3. října 2020. Školení provádí Krajská správa
Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích ve spolupráci s Městským úřadem
Soběslav.
Dle §18 odst. 5 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých 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 výsledku hlasování. V případě neúčasti na školení se vyšší zvláštní
odměna zapisovatelů, předsedů a místopředsedů krátí na částku zvláštní odměny běžného
člena okrskové volební komise dle §55 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Školení se uskuteční:

v malém sále Kulturního domu města Soběslavi (zadní vchod)
Jirsíkova ulice č. 34, Soběslav
ve středu 23. září 2020 od 9,30 hodin
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prezentace (9 - 9,30 hodin)
zahájení
informace k provedení voleb a úkoly OVK
promítnutí instruktážního filmu
způsob zjišťování a zpracování výsledků hlasování
dotazy
závěr (cca 11,30 hodin)

Ing. Radek Bryll, v.r.
tajemník MěÚ Soběslav

Poznámka:
Připomínáme na znovu povinné zakrytí nosu a úst ve vnitřních prostorách.

