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Článek 1
Účel
(1) Účelem tohoto pokynu je stanovení podmínek pro zajištění voleb do Evropského
parlamentu ve dnech 24. 05. 2019 a 25. 05. 2019 v rámci Úřadu městské části města
Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ Brno-střed“).
Článek 2
Rozsah platnosti
(1) Tento pokyn je závazný pro všechny zaměstnance ÚMČ Brno-střed.
Článek 3
Zajištění voleb do Evropského parlamentu
(1) Výkon funkce člena okrskové volební komise není výkonem práce, jde o činnost
specifickou, jejíž obsah stanoví právní předpis a která nesplňuje znaky závislé práce
ve smyslu ust. § 2 a § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a jako taková není vykonávána v pracovně právním vztahu.
(2) Za činnost člena okrskové komise má člen okrskové volební komise nárok na zvláštní
odměnu za výkon funkce, na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
(3) S přihlédnutím k žádostem zaměstnanců týkajících se náhradního volna si mohou
zaměstnanci ÚMČ Brno-střed, kteří budou zajišťovat průběh voleb ve volebních
okrscích MČ Brno-střed, zvolit:
a) Účast na volbách bez výkonu práce v pátek 24. 05. 2019, pak náleží zaměstnanci
náhradní volno v rozsahu jednoho dne, které je zaměstnanec oprávněn si vybrat do
31. 12. 2019 v neúřední dny (vedoucí odboru mu pátek 24. 05. 2019 opraví jako
odpracovaný dle pracovní doby)
b) Účast na volbách s výkonem práce v pátek 24. 05. 2019 do 12:00 hod., pak náleží
zaměstnanci náhradní volno v rozsahu dvou dnů, které je zaměstnanec oprávněn si
vybrat do 31. 12. 2019 v neúřední dny (vedoucí odboru mu pátek 24. 05. 2019 opraví
jako odpracovaný dle pracovní doby).
(4) Náhradní volno náleží i zaměstnancům, kteří budou ve volebních dnech zajišťovat
průběh voleb jiným způsobem než účastí ve volebních okrscích.
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