
OVK – instrukce a rady

Na rozdíl od sněmovních a prezidentských voleb nebudou v letošním roce probíhat 
volné centrální registrace do okrskových volebních komisí. Důvody jsou následující:
• Komunální volby jsou co do sčítání hlasů nejsložitějším typem voleb a s tím 

souvisí též největší náchylnost k manipulovatelnosti.
• Z některých měst a obcí jsme po sněmovních či prezidentských volbách obdrželi 

stížnosti na námi delegované členy komisí, že byli nespolehliví (nedostavili se na 1. 
zasedání komise a ani se z něj řádně neomluvili; absentovali ve volební den apod.) či
nezpůsobilí (dopouštěli se vážných chyb).

Proto zejména v letošních volbách musíme zajistit, abychom do komisí delegovali jen 
členy důvěryhodné, spolehlivé a způsobilé řádně vykonávat práci v komisi. Proces se 
tedy bude řídit následujícími pravidly:



• Každý kraj obdrží kontakty na členy komisí z posledních dvou voleb a zároveň 
seznamy těch tehdejších členů, kteří nám byli nahlášeni jako nespolehliví či 
nezpůsobilí.

• Pro každou obec, v níž budeme delegovat členy do komisí (buď proto, že v ní 
budeme kandidovat do komunálu, nebo proto, že bude ležet v senátním obvodu, v 
němž budeme stavět kandidáta), musí kraj najít tzv. „registrátora“, jenž bude osobně 
zodpovědný za výběr členů do komisí (může to být např. zmocněnec pro komunální 
kandidátku, ale nemusí).

• V místech, kde budeme kandidovat do komunálu, mohou při získávání vhodných 
adeptů do komisí pomoci kandidáti (obrátit se na své přátele či rodinné příslušníky). 
Tam, kde máme jen kandidáta do senátu, je to obtížnější, nicméně stále platí, že 
potřebujeme v komisích členy spolehlivé a způsobilé (protože navíc budou muset 
sčítat výsledky jak komunální, tak senátní), takže lépe nedelegovat nikoho než 
někoho neprověřeného.

• Registrátor by se měl u každého uchazeče o členství v komisi pokud možno 
osobně ujistit o jeho důvěryhodnosti, spolehlivosti a způsobilosti (včetně 
přiměřeného zdravotního stavu). Jeho úkolem též bude před volbami „své“ komisaře 
upozornit na možná rizika manipulace a po skončení voleb je kontaktovat a získat od
nich zprávu o průběhu voleb a zejména o nedostatních, jež se při sčítání vyskytly.



• Tam, kde se budou konat senátní volby, je rovněž nutné zdůraznit členům komisí, 
že volby pravděpodobně budou dvoukolové a že jejich povinností je dostavit se na 
obě kola.

• Shromažďování osobních údajů pro delegační listiny může probíhat buď osobně 
anebo online přes zabezpečený technický nástroj, který dodá TO do 25. 6.; rozhodně 
není přípustné sbírat je přes nějaké google dokumenty, u nichž nemáme dostatečnou
kontrolu ani nad daty, ani nad přístupem k nim. Je-li to časově možné, je žádoucí 
ověřit správnost telefonických a mailových kontaktních údajů.

• Delegační listinu podává příslušnému úřadu zmocněnec. Může ji podat též 
registrátor, musí však k tomu být zmocněncem písemně pověřen (podává-li delegace 
někdo jiný než zmocněnec, tak navíc neplatí omezení, že nesmí být v daných volbách 
kandidátem). Měl by ji podat ten, s kým bude následně úřad komunikovat v případě 
problémů.

• Do komisí deleguje členy volební strana, takže pokud kandidujete v koalici (či ve 
sdružení s nezávislými kandidáty), musíte se s partnery dohodnout, jak si místa v 
jednotlivých okrscích rozdělíte. (Například v koalici dvou stran může každá strana 
dodat do poloviny okrsků členy komisí a do druhé poloviny náhradníky.)



Možná rizika manipulace:
• Největším rizikem je možnost zneplatnění volebního archu, protože na platném 

archu smí být nejvýše 1 křížek pro volební stranu a nejvýše tolik křížků pro jednotlivé 
kandidáty, kolik je volených členů zastupitelstva. Proto je třeba platnost archů 
kontrolovat ihned při jejich vyjímání z obálek, přičemž během této fáze nesmí mít 
nikdo z členů komise v dosahu psací potřeby. Každý z členů komise by měl vidět na 
ostatní členy a pokud někdo nahláší volební arch jako neplatný, může ho kterýkoli 
další člen osobně překontrolovat.

• Další riziko nastává při sčítání hlasů pro jednotlivé kandidáty, protože tehdy už 
členové komise používají psací potřeby. Je tedy nutné bedlivě hlídat, aby někdo 
nepřidával tajně křížky některým kandidátům. Proto je třeba trvat na tom, aby 
zpracovávání jednotlivých archů prováděli členové komise minimálně ve trojicích (a 
to takových, u nichž lze vyloučit spolupráci) a mohli se tak vzájemně hlídat..



Možné chyby při sčítání hlasů:
K chybnému sčítání může dojít v situaci, kdy je zakížkována jedna volební strana a pak 
několik jednotlivých kandidátů. V takovém případě se nejdřív započtou hlasy pro 
zakřížkované kandidáty ostatních stran (tedy nikoli té zakřížkované), a pak po jednom 
hlasu pro 1. až N. kandidáta zakřížkované strany, kde N je zbývající počet volených 
členů zastupitelstva. Ke křížkům pro členy zakřížkované strany se nepřihlíží. (Příklad: 
Volí se 15 členů zastupitelstva, volič zakřížkuje stranu  S, dále 8 kandidátů jiných stran 
a též kandidáty strany S na 11. a 14. místě. Započtou se tedy hlasy pro oněch 8 
kandidátů jiných stran a poté hlasy pro 1. až 7. kandidáta strany S.)



Delegování do OVK krok za krokem
1. Pro každou obec bude určen „registrátor“, který se postará o sestavení delegační

listiny členů do komisí v dané obci, její podání a následnou komunikaci s 
úřadem. Může to být přímo příslušný volební zmocněnec, nebo osoba 
zmocněncem písemně pověřená (vzor pověření najdete na 
https://wiki.pirati.cz/ao/sablony/volby); pro pověřenou osobu na rozdíl od 
zmocněnce neplatí omezení nekandidovat v daných volbách.

2. Registrátor obdrží prostřednictvím krajského koordinátora kontakty na členy 
volebních komisí z minulých dvou voleb. V případě potřeby osloví další vhodné 
adepty. Do každého okrsku je možné delegovat jednoho člena komise a jednoho 
náhradníka (ten nastupuje v případě, že delegovaný člen nemůže práci v komisi 
vykonávat).

3. U všech delegovaných členů a náhradníků registrátor osobně ověří jejich 
spolehlivost, důvěryhodnost a způsobilost. Seznámí je s povinnostmi člena 
volební komise a s riziky, jež se mohou zejména při sčítání hlasů vyskytnout.
Viz též návod na https://wiki.pirati.cz/ao/navody/komise-komunal

4. Registrátor sestaví delegační listinu podle šablony na 
https://wiki.pirati.cz/ao/sablony/volby (hvězdička značí povinné údaje). Osobní 
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údaje potřebné pro delegační listinu je přípustné získávat jedině osobně nebo 
přes zabezpečený online formulář na https://ovk.pirati.cz/.

5. Registrátor v patřičné lhůtě (viz interní harmonogram na 
https://wiki.pirati.cz/ao/volby/2018/komunal/harmonogram) podá delegační 
listinu na příslušný úřad. Není-li zmocněncem, přiloží též své písemné pověření 
zmocněncem vystavené.

6. Doporučujeme podat delegační listiny do 22. 8., další členy a náhradníky je 
případně možné doplňovat do 31. 8.

7. Registrátor následně komunikuje s příslušným úřadem ve věci delegovaných 
členů volebních komisí, a to až do skončení voleb. Administrativní odbor bude 
připraven mu v případě potřeby pomoci.
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