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Pozvánka na školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy 
okrskových volebních komisí  

 
 

Městský úřad Vlašim ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 

p o ř á d á 

dne 12.09.2021 od 11,30 hodin do 14,30 hodin   

v budově  Kulturní dům Blaník, Komenského 22, Vlašim 

školení k průběhu hlasování ve volební místnosti a k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování 
voleb do Senátu Parlamentu ČR a obecních zastupitelstev, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 
2022 a případně 30.9. a 1.10.2022. 

Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise jsou povinni 
zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování. 
V případě nesplnění povinnosti účastnit se školení, ztrácejí jmenovaní nárok na vyšší zvláštní odměnu 
za výkon funkce oproti ostatním členům okrskové volební komise. 

Na školení s sebou vezměte Pokyny pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného 
systému zjišťování a zpracování výsledků voleb do Senátu Parlamentu ČR a do obecních zastupitelstev 
(šedivé brožury Českého statistického úřadu) a psací potřeby a blok. 

Program: 12:00 – 12:30    Prezence (vydáme omluvenky do zaměstnání) 

  12:30 – 13:30    Školení k zásadám hlasování  

13:30 – 14:30    Školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb 

Účastník školení má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu 
mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího 
zaměstnavatele. V případě potřeby budeme vydávat potvrzení o účasti pro zaměstnavatele. 

S ohledem na vysoký počet účastníků této akce doporučujeme přijít v dostatečném časovém předstihu.  

Účastníci z obcí, které mají více volebních okrsků, potřebují u prezence znát číslo volebního okrsku, 

který zastupují. 

 

 

Ing. Ivana Kotrčová 

vedoucí Odboru vnitřních věcí 
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