
V Liberci 11. října 2013 

 

Tisková zpráva 
Místo v okrskové volební komisi  

na všechny zájemce nevybylo 
 

Rekordně mimořádný zájem ze strany politických stran a hnutí o dosazení svých lidí do okrskových 

volebních komisí pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zaznamenal 

liberecký magistrát.  

Protože politické strany mají podle zákona přednost před dalšími zájemci o členství ve volební komisi, 

na mnoho dobrovolníků z řad veřejnost tentokrát místo v komisi nevybylo. Lhůta pro delegaci členů 

okrskových volebních komisí vypršela včera, ve čtvrtek 10. října v 16.00 hodin. V samotném Liberci 

(bez sedmi okrsků ve Vratislavicích nad Nisou) bude z celkového počtu 80 komisí celkem 22 naplněno 

jen členy, dodanými volebními stranami.  

Po oba dny, kdy se budou předčasné volby konat, tak usedne ve volebních komisích 570 členů. Na 

více než 100 zájemců z řad dobrovolníků, jimiž se po delegování členů ze strany politických subjektů 

komise obvykle doplňují, se tedy tentokrát vůbec nedostalo.  

Minimální počet členů je stanoven dle zákona starostou s přihlédnutím k počtu voličů. Maximální je 

dán počtem politických stran a hnutí, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována. Pro příklad – 

pokud by ve volbách kandidovalo 24 stran, pak může mít každá okrsková volební komise až 24 členů. 

„Děkuji všem zájemcům, kteří si podali přihlášku, ale přitom na ně tentokrát místo člena komise 

nezbude. Mnozí z nich pracují v komisích už léta. Automaticky s tím počítali také nyní. My je ale 

bohužel budeme muset kvůli velkému zájmu politických stran a hnutí odmítnout. Budeme je vést jako 

náhradníky pro případ, že by se některý z delegovaných členů z nějakého důvodu vzdal členství nebo 

byl odvolán tím, kdo jej delegoval,“ vysvětlila Jitka Štíchová, vedoucí odboru správního a 

živnostenského MML. „Mimořádný zájem politických stran o dodání svých delegátů do okrskových 

komisí je také v jiných městech republiky, jde o celostátní jev,“ doplnila. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 25. a 26. října. V 

pátek 25. října proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v sobotu 26. října budou voliči 

hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. 
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