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Způsob přidělení osob do okrskových volebních komisí za Českou pirátskou stranu

Osoby na doručeném seznamu delegace do okrskových volebních komisí se rozdělí do okrs
kových volebních komisí podle následujících pravidel, která jsou seřazena od nejdříve apli
kovaných po následně aplikované:

1. Pokud je u člověka uveden konkrétní okrsek, je delegován jako člen okrskové volební 
komise do okrsku, který je u něho uveden. Pokud je u člověka uvedeno více možných 
okrsků, je delegován jako člen okrskové volební komise do toho z uvedených okrsků, 
do kterého ještě nebyl žádný člen delegován. Pokud není u člověka uveden žádný 
okrsek, je delegován jako člen okrskové volební komise do okrsku, kde má podle stá
lého seznamu voličů a trvalého bydliště volit. 

2. Pokud je okrsek, do kterého měl být člověk podle předchozích bodů člověk delego
ván, již obsazen, je člověk delegován do nejbližšího okrsku, který ještě obsazen není 
a u něhož se konají zasedání okrskové volební komise na stejném místě jako zase
dání okrskové volební komise, kam měl být člověk delegován. 

3. Pokud není u člověka uveden žádný okrsek a nemá podle stálého seznamu voličů a 
trvalého bydliště právo ve volebním obvodu volit, vybere kterýkoliv okrsek, který ještě 
není obsazen, ze svého obvodu starosta  podle  § 14e odst. 4 poslední věta zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále „volební zákon“).

4. Pokud obsahuje seznam takový počet osob, který přesahuje počet okrskových vo
lebních komisí,  stává se nejvýše  stejný  počet  osob v  pořadí  podle  seznamu ná
hradníky  ve volebních  okrskových komisích podle  obdobných  pravidel,  která  jsou 
výše uvedena. Pokud seznam obsahuje více než dvojnásobek osob, přihlíží se pouze 
k osobám, které byly delegovány do okrskových volebních komisí nebo byli navrženi 
jako náhradníci,  k  ostatním se nepřihlíží  a  jejich  seznam je  pouze podnětem pro 
jmenováním starostou podle § 14e odst. 3 věta druhá a třetí volebního zákona.  

Adam Zábranský
volební zmocněnec Pirátů
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