
NABÍDKA KRÁTKODOBÉ BRIGÁDY 
„VOLEBNÍ KOMISE“ 

 
Oznamujeme občanům, kteří mají zájem si krátkodobě přivydělat, v tomto případě jako členové 
volebních komisí v době konání voleb, aby svoji žádost doručili na Městský úřad Karolinka, 
Radniční náměstí 42, Karolinka – Mgr. Jaroslava Vojkůvková, vedoucí hospodářsko správního 
odboru. Jedná se zejména vždy o dva dny, tj.  pátek od 14.00 do 22,00 hodin a sobotu od 08,00 do 
14,00 hodin a následné zpracování výsledků volební komise. 
Odměna za výkon funkce ve volební komisi je stanovena podle vyhlášky.  
 
1. Jak se mohu stát členem volební komise?  
 
Kontaktováním městského úřadu na přiloženém formuláři. Ve volebních komisích nemohou 
pracovat jen kandidáti pro dané volby a to  případě parlamentních voleb nikde. V případě 
komunálních voleb mohou být v jakékoliv komisi po celé republice mimo obvod, kde kandidují 
(kandidovat mohou jen tam, kde mají trvalé bydliště) – stačí jen kontaktovat městský úřad. 
 
2. Kdo může být členem volební komise?  
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,  
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,  
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva 
 
3. Kdy zaniká členství ve volební komisi? 
Zaniká: 
a)dnem ukončení činnosti okrskové volební komise,  
b) úmrtím,  
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné sdělení o vzdání se funkce 
člena okrskové volební komise; toto písemné oznámení nelze vzít zpět,  
d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové 
volební komise tím, kdo jej delegoval,  
e) pozbytím státního občanství,  
f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost ve 
volební místnosti trvá déle než dvě hodiny. 
 
4. Co je úkolem volební komise? 
a) dbá o pořádek ve volební místnosti, 
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, 
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, 
d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o 
průběhu a výsledku hlasování  
 
V případě, že máte zájem o členství ve volebních komisí, po doručení vyplněného formuláře 
bude evidován a v případě výběru osloven v době připravovaných voleb. Tento lze doručit 
osobně nebo prostřednictvím pošty. 
Přihlášku je možné si vyzvednout na MěÚ Karolinka, kanc.č.dv. 205  nebo na Informačním centru 
Karolinka. 
 
Mgr. Jaroslava Vojkůvková, v.r. 
Vedoucí hospodářsko správního odboru 
 
Kontakt: mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz 
Tf: 571 450 421, 603 443 328 
Doručovací adresa: Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka 

mailto:vojkuvkova@mukarolinka.cz


P Ř I H L Á Š K A  
DO EVIDENCE UCHAZEČŮ O ČLENSTVÍ V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI 

 
 

Titul, jméno, příjmení: 
 
......................................................................................................................................... 
 
Datum narození:   místo narození: 
 
.......................................  ....................................................................................... 
 
Adresa trvalého bydliště: 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Kontakty: 
 
Telefon:     e-mail: 
 
..................................................  ............................................................................. 
 
 
 
 
 
V ............................ dne.................... 
 
 
 
Vlastnoruční podpis:   ......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Převzal(a) dne ....................................  podpis ........................................................ 


