
 
Delegace členů a náhradníků do okrskové volební komise 
 
Podle § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla 
zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem 
voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise nejpozději ve středu 10. září 2014 do 
16. 00 hod. V tento den musí mít starosta obce seznam delegovaných členů v ruce, nestačí, že 
zásilka byla v poslední den lhůty dána k poštovní přepravě. 
Není-li delegací dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje 
před prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta obce. Z tohoto konstatování vyplývá, 
že starosta obce nebude obsazovat volná místa v komisi před 10. zářím 2014 před 16. 00 hod., ale 
nejdříve dne 10. září 2014 po 16. 00 hod. V případě, kdy počet členů komise poklesne pod 
stanovený minimální počet v průběhu voleb a nejsou-li náhradníci, jmenuje starosta obce na 
uvolněná místa další členy komise. Z tohoto důvodu je nutná dostupnost starosty obce ve dnech 
voleb. 
Podle § 17 odst. 3 zákona o volbách se delegováním členů a náhradníků rozumí doručení jejich 
seznamu starostovi. Seznam obsahuje jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen, 
popř. náhradník přihlášen k trvalému pobytu a podpis zmocněnce volební strany (nikoliv 
podpis náhradníka zmocněnce, pokud zmocněnec nebyl volební stranou odvolán); tvoří-li volební 
stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Pokud starosta obce obdrží delegaci 
podepsanou jinou osobou, než je zmocněnec volební strany, delegaci odmítne. Zákon o volbách 
však neupravuje, kdo a jak starostovi seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskové 
volební komise doručuje. Je proto možné, aby tak učinila kterákoli jiná osoba, než je zmocněnec 
volební strany. 
Pokud jde o obsahové náležitosti seznamu, jak jsou shora uvedeny, jedná se o údaje výslovně 
stanovené zákonem, tedy povinné. Pokud by některý z vyjmenovaných údajů chyběl, vyzve 
starosta obce zmocněnce volební strany k jejich doplnění. Doplnit údaje je však nutné nejpozději 
do středy 10. září 2014 do 16. 00 hod., tedy do nejzazšího termínu k delegaci. 
V seznamu může být uvedeno (v případě obcí s více volebními okrsky), do které okrskové volební 
komise mají být členové a náhradníci zařazeni. V tomto případě se jedná o nepovinný údaj. Pokud 
v seznamu chybí, není dán důvod pro výzvu k jeho doplnění a pro odmítnutí delegace. Pokud 
seznam požadavek na konkrétní umístění člena komise neobsahuje, je věcí starosty obce, do které 
okrskové volební komise člena komise zařadí. 


