Městská část Praha – Velká Chuchle
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5

Hledá uchazeče o členství v okrskových volebních komisí do komunálních voleb 2022
Komunální volby se konají v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu dne 24. září 2022
od 08:00 do 14: 00 hod. (po uzavření volební místnosti se sčítají volební lístky).
Chcete se stát členem volební komise?
Člen komise musí být plnoletý (18 let a více), musí se jednat o občana České republiky nebo jiného členského státu EU.
Člen komise musí mít současně i trvalý pobyt na území ČR, případně přechodný pobyt, jedná-li se o občana jiného
členského státu EU.
Nesmí u něj nastat překážka výkonu volebního práva – například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí
svobody. Logickým předpokladem pro usednutí do volební komise je, že člen nesmí být zároveň kandidátem
do komunálních voleb.
Lze se dobrovolně přihlásit na úřadu městské části Praha – Velká Chuchle.
Politické strany mají málokdy k dispozici dostatek osob, které by mohly navrhnout do volební komise. Zároveň však
každá okrsková volební komise musí sestávat z minimálně 6 členů, ve výjimečných případech malých okrsků pak ze 4
členů. Právě z toho důvodu je potřeba volební komise doplnit z řad ostatních občanů. Obvykle starosta jmenuje členy
ze zaměstnanců úřadu (těch je pouze 7), ale jako členové volební komise se mohou hlásit i běžní občané. Stačí se
přihlásit jako zájemce a splňovat výše uvedené podmínky pro členy volební komise. MČ má 3 volební okrsky.
Jaká je odměna volební komise?
Jako člen volební komise navíc máte právo na zajímavou odměnu.
Stát se členem volební komise může být zajímavá brigáda. Nezáleží na tom, zda je člen delegován politickou stranou,
nebo se k účasti ve volební komisi přihlásí dobrovolně – v obou případech má nárok na odměnu. Nejedná se o plat, ale
o zvláštní odměnu za výkon funkce pro člena volební komise, která mu přísluší jednorázově. Ta činí v základu 1800 Kč
pro člena, 2200 Kč pro předsedu a 2100 Kč pro zapisovatele a místopředsedu. V Praze je za souběh voleb zastupitelstva
do Magistrátu hl. m. Prahy a zastupitelstva městské části příplatek ve výši 400 Kč. Celková odměna je tedy:
pro člena: 2200 Kč, pro předsedu: 2600 Kč, pro místopředsedu a zapisovatele 2500 Kč.
Úkolem členů okrskové volební komise je dohled nad řádným průběhem voleb ve svěřeném okrsku. Členové zapisují
voliče na základě občanských průkazů, dbají na pořádek ve volební místnosti a mají pod dohledem správnost a tajnost
hlasování. Po ukončení voleb sčítají členové volební komise hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování.
Volební komisi vede předseda, který je vylosován na ustavující schůzi. Ta se koná několik dní před volbami a svolává
ji starosta obce.
V práci dostanete volno i náhradu mzdy
Podle zákona má člen okrskové volební komise, který je zaměstnancem, nárok na pracovní volno a náhradu mzdy
ve výši průměrného výdělku. To znamená, že ve volební den máte právo na volno a k odměně pro člena komise dostanete
i svoji mzdu. Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytne volno a náhradu mzdy, se může posléze obrátit
na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci.
Členové volební komise, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru, ale pracují jako OSVČ, mají kromě odměny pro členy
komise nárok ještě na náhradu ušlého výdělku, maximálně ve výši 340 Kč za den. Nárok na náhradu ušlého výdělku
uplatní OSVČ u obecního úřadu, ale musí svoji výdělečnou činnost také prokázat, například výpisem z živnostenského
rejstříku.
Pro členy okrskové volební komise je zajištěno občerstvení (káva, čaj, nápoje), v pátek je zajištěna večeře a v soboru
oběd.
V případě zájmu lze vyplnit přiloženou přihlášku a podepsanou ji odevzdat či zaslat na úřad nebo se obrátit, máte-li
nějaké dotazy, na paní Zdeňku Schulzovou, telefon 257 940 326, e-mail: schulzova@chuchle.cz

