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Hlasování voličů pobývajících ve zdravotnických zařízeních, pobytových
zařízeních sociálních služeb nebo školských zařízeních pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
obracíme se na Vás na základě žádosti Ministerstva vnitra o spolupráci při organizačně
technickém zajištění voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
v souvislosti s pokračující nepříznivou epidemiologickou situací.
Ministerstvo vnitra požádalo ředitelky a ředitele krajských úřadů, abychom informovali lůžková
zdravotnická zařízení, pobytová zařízení sociálních služeb a školská zařízení pro výkon
ochranné výchovy a ústavní výchovy se sídlem či provozní jednotkou umístěnými v územní
působnosti jednotlivých krajů o tom, že se v období od 30. září 2020 až do 10. října 2020 mohou
dle aktuálních podmínek setkat s níže uvedenými variantami realizace volebního práva klientů a
že je potřeba, aby tato zařízení poskytla volebním orgánům nezbytnou součinnost. Proto Vás
tímto žádám o spolupráci a zasílám Vám následující, k tomu potenciálně potřebné informace:
1. Hlasování osob s nařízenou karanténou/izolací z důvodu onemocnění covid-19 do
zvláštní přenosné volební schránky
Podmínky:
 jde o voliče s nařízenou karanténou/izolací z důvodu onemocnění covid-19
pobývajícího v zařízení, které není krajskou hygienickou stanicí uzavřeno,
 volič telefonicky požádá o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky do čtvrtka 1.
10. 2020 do 20:00 hodin, případně za součinnosti zařízení, ve kterém pobývá, krajský
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úřad příslušný podle místa, kde pobývá (telefonní číslo zveřejní krajský úřad na svých
webových stránkách),
volič má trvalý pobyt a pobývá na území kraje, pro který byla komise pro hlasování
zřízena (může volit ve volbách do zastupitelstev krajů) nebo má trvalý pobyt na území
senátního volebního obvodu zasahujícího na území kraje, pro který byla komise pro
hlasování zřízena, a na území tohoto senátního volebního obvodu také pobývá (může
volit ve volbách do Senátu).

Realizace:
 pátek 2. 10. 2020 (7:00 – 22:00) a sobota 3. 10. 2020 (7:00 – 14:00),
 ve 2. kole senátních voleb pátek 9. 10. 2020 (7:00 – 22:00) a sobota 10. 10. 2020 (7:00 –
14:00),
 vedení zařízení je povinno v součinnosti se speciální komisí pro hlasování vytvořit
podmínky pro uplatnění výkonu volebního práva tohoto voliče, zejména umožnit přístup
komise k voliči,
 do zařízení se za voličem během výše uvedeného časového rozpětí dostaví komise pro
hlasování s přenosnou volební schránkou, vybavená ochrannými obleky a dalšími
ochrannými a hygienickými pomůckami,
 volič se prokáže platným občanským průkazem a současně i potvrzením
o karanténě/izolaci z důvodu covid-19, má-li ho volič u sebe, poté obdrží od komise
úřední obálku, případně hlasovací lístky pro volby, v nichž je oprávněn hlasovat,
 volič si před hlasováním nasadí roušku a vydenzifikuje ruce (dezinfekci na ruce má
k dispozici komise); pokud má, použije vlastní psací potřeby, případně mu je poskytne
komise.
2. Hlasování osob v zařízení, které bylo uzavřeno podle zákona o ochraně
veřejného zdraví z důvodu ochrany před onemocněním covid-19
Podmínky:
 jde o voliče, který pobývá v pobytovém zařízení, které bylo rozhodnutím krajské
hygienické stanice z důvodu prevence před onemocněním covid-19 uzavřeno,
 volič má trvalý pobyt na území kraje, v němž se pobytové zařízení nachází (může volit ve
volbách do zastupitelstev krajů) nebo má trvalý pobyt na území senátního volebního
obvodu, v němž se pobytové zařízení nachází (může volit ve volbách do Senátu).
Realizace:
 čtvrtek 1. 10. 2020 (7:00 – 22:00 hodin) a pátek 2. 10. 2020 (7:00 – 18:00),
 ve druhém kole senátních voleb čtvrtek 8. 10. 2020 (7:00 – 22:00) a pátek 9. 10. 2020
(7:00 – 18:00),
 vedení zařízení postupuje v součinnosti s příslušným krajským úřadem a speciální
komisí pro hlasování,
 krajská hygienická stanice vyrozumí krajský úřad o zařízeních na území kraje, která
budou v době konání voleb uzavřena,
 krajský úřad si od zařízení vyžádá seznam osob v něm hospitalizovaných, s uvedením
jejich jména, příjmení, data narození, adresy místa trvalého pobytu,
 tento seznam zařízení neprodleně poskytne v elektronické podobě, krajský úřad vyznačí
v seznamu oprávněné voliče (resp. vymaže ze seznamu ty osoby, které nejsou
oprávněny volit) a upravený seznam předá komisi pro hlasování,
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zařízení je povinno vytvořit podmínky pro hlasování, tj. vyhradit předem vhodný prostor s
ohledem na zajištění tajnosti hlasování (nejsou vyloučeny ani venkovní prostory), počítat
s možností, že komise půjde přímo k lůžku imobilního voliče, předem vhodným
způsobem informovat klienty zařízení o organizaci a průběhu voleb,
hlasování proběhne po dohodě se zařízením během výše uvedeného časového rozpětí,
před hlasováním si volič vydenzifikuje ruce a nasadí roušku,
volič se prokáže platným občanským průkazem, poté mu komise vydá úřední obálku,
případně hlasovací lístky pro volby, v nichž je podle seznamu od krajského úřadu
oprávněn hlasovat,
volič ve vyhrazeném prostoru vybere hlasovací lístek, případně ho upraví a vloží do
příslušné úřední obálky a poté do volební schránky.

Oba shora uvedené způsoby hlasování (body 1. a 2.) jsou upraveny zákonem č. 350/2020 Sb., o
zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.
Tyto zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální komise složené ze zapisovatele
jmenovaného krajským úřadem a jednoho až tří vojáků.
3. Hlasování osob v zařízení za běžných podmínek
Podmínky:
 jde o voliče, který není v karanténě ani izolaci a pobývá v pobytovém zařízení,
které nebylo krajskou hygienickou stanicí uzavřeno.
Realizace:
 volič hlasuje na základě voličského průkazu, pokud má trvalý pobyt na území kraje, v
němž se nachází pobytové zařízení (může volit ve volbách do zastupitelstev krajů) nebo
má trvalý pobyt na území senátního volebního obvodu, v němž se pobytové zařízení
nachází (může volit ve volbách do Senátu),
 nebo volič hlasuje na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů za podmínky, že má
trvalý pobyt ve stejném volebním obvodu, ve kterém se nachází pobytové zařízení
(pouze ve volbách do Senátu); o možnosti zápisu voliče informuje vedení příslušného
zařízení, které zajistí předání potřebných údajů k zapsání do zvláštního seznamu voličů
obecnímu úřadu (do 25. září 2020 do 14:00 hodin),
 nebo má volič trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází pobytové
zařízení; v tomto případě může požádat obecní úřad nebo i ve dnech voleb „svou“
okrskovou volební komisi o hlasování do přenosné volební schránky,
 vedení zařízení informuje příslušný obecní úřad, případně ve dnech voleb okrskovou
volební komisi, že v zařízení pobývají osoby mající zájem a splňující předpoklady pro
hlasování prostřednictvím (běžné) přenosné volební schránky,
 hlasování v součinnosti se zařízením zajistí „běžná“ okrsková volební komise, v jejímž
územním obvodu se dotčené zařízení nachází
 na přítomnost členů komise se nevztahují případná omezení návštěv v tomto
zařízení, neboť se jedná o výkon státní správy za účelem realizace aktivního volebního
práva,
 konkrétní hygienická opatření při návštěvě zařízení dohodne komise s vedením tohoto
zařízení,
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volič se prokáže platným občanským průkazem, poté obdrží od komise hlasovací lístky
a úřední obálku,
volič hlasující na voličský průkaz jej odevzdá komisi.

I v tomto zařízení může pobývat osoba s nařízenou karanténou/izolací z důvodu
onemocnění covid-19. V takovém případě hlasuje způsobem uvedeným pod bodem 1.

Další informace jsou dostupné na webu Ministerstva vnitra a na webu Kraje Vysočina. V případě
potřeby je možné konzultovat níže uvedené osoby, které požadované informace přímo podají
nebo zprostředkují:
Mgr. Petr Vokáč
ředitel odboru
Vyřizuje: JUDr. Hana Egersdorfová
vrchní ministerský rada
tel. č.: 974 817 360, 361
e-mail: volby@mvcr.cz
Mgr. David Marek
vedoucí oddělení ostatních správních činností
Krajský úřad Kraje Vysočina
http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/osoba/marek
Mgr. Ivana Schimmerová
úředník na úseku vnitřní správy 02
oddělení ostatních správních činností
Krajský úřad Kraje Vysočina
http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/osoba/schimmerova
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, MBA, dr. h. c.
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/osoba/kadlec
Děkuji Vám za pochopení a Vaši pomoc.

S úctou, pozdravem, přáním klidných dnů a pevného zdraví

Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. Ing. Zdeněk Ing. Zdeněk Kadlec dr. h. c.
2020.09.16
Kadlec dr. h. c. Datum:
14:41:31 +02'00'
Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
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