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P O Z V Á N K A 
 
na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. 
 

Školení se uskuteční dne 22. září 2021 od 9.00 hodin 

v kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57 

prezence od 8.30 do 9.00 hod.  

Školení bude zaměřeno na činnost okrskových volebních komisí při zajišťování průběhu 
hlasování a zjišťování jeho výsledků. Členy okrskových volebních komisí žádám, aby si s sebou 
přinesli pokyny pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování 
ve volebním okrsku. 

Zároveň Vás informuji o tom, že zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební 
komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování  
a zpracování výsledků hlasování. V případě, kdy se školení nezúčastní, ztrácí nárok  
na vyšší zvláštní odměnu a bude mu vyplacena odměna ve stejné výši jako členovi okrskové 
volební komise (§ 82 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.). Omluva neúčasti na školení (např. 
z důvodu nemoci), nemá na sankci vliv (dojde ke snížení odměny).  

V případě, kdy se člen komise, jehož účast na školení je povinná, nemůže zúčastnit školení 
v termínu určeném pro jeho volební okrsek, může kontaktovat krajský úřad, který nabídne jiný 
vhodný termín (Mgr. Ivana Schimmerová, tel. č. 564 602 179, 724 650 181, e-mail: 
schimmerova.i@kr-vysocina.cz nebo Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová, tel. č. 564 602 180, 
e-mail: schwammenhoferova.a@kr-vysocina.cz).  

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon Datum 
 OOSČ 4/2021 

KUJI 66738/2021 
 

I. Schimmerová 
564 602 179 

26. 8. 2021 

 
Určeno: dle rozdělovníku 
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Krajský úřad bude organizovat školení členů okrskových volebních komisí v náhradním termínu, 
a to dne 4. 10. 2021 od 14:30 hod. v kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
Jihlava, Žižkova 57. Účast v náhradním termínu je možná pouze po předchozí telefonické  
nebo e-mailové domluvě.   

Během školení je třeba dodržovat aktuálně platná epidemická opatření.   

S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
Zdeněk Kadlec 
ředitel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

Arnolec, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Jamné, Jersín, Kamenná, Nadějov, Polná, Rybné, Stáj, 
Věžnice (okr. Jihlava), Věžnička, Záborná, Zhoř, Ždírec   

Hodice, Horní Dubenky, Jezdovice, Jihlávka, Kaliště, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Růžená, 
Švábov, Třeštice 
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