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odbor voleb 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-130538-2/OV-2021 

Praha 29. září 2021 
 
 

 
Dle rozdělovníku 
 
 
Hlasování voličů pobývajících ve zdravotnických zařízeních, pobytových 
zařízeních sociálních služeb, školských zařízeních pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon 
zabezpečovací detence 
 

Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při organizačně technickém 
zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v souvislosti 
s pokračující epidemickou situací. 

 
Žádáme Vás, abyste informovali lůžková zdravotnická zařízení, pobytová 

zařízení sociálních služeb, školská zařízení pro výkon ochranné výchovy a ústavní 
výchovy, věznice, vazební věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence (dále 
jen „zařízení“) ve Vaší působnosti o tom, že se v období od 7. října 2021 
do  9.  října  2021 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. 
 
 
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 7. října 2021 do 20.00 hodin (případně za součinnosti zařízení) 
krajský úřad příslušný podle místa, kde volič pobývá (telefonní číslo zveřejnily 
krajské úřady na svých webových stránkách nejpozději 28. září 2021)  
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Realizace: 

- pátek 8. října 2021 (8:00 – 22:00) a sobota 9. října 2021 (8:00 – 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 se zvláštní přenosnou volební schránkou, vybavená 
ochrannými obleky, respirátorem bez výdechového ventilu a dalšími 
ochrannými a  hygienickými pomůckami (rukavice, ochranný štít nebo brýle) 

- volič si před hlasováním nasadí respirátor nebo obdobný ochranný prostředek 
dýchacích cest bez výdechového ventilu a  vydezinfikuje si ruce (dezinfekci 
na  ruce má k dispozici i komise); pokud má, využije vlastní psací potřeby, 
případně mu je poskytne komise 

- komise vyzve voliče k předložení platného občanského průkazu (případně 
cestovního dokladu) a současně i potvrzení o  karanténě/izolaci z důvodu  
covid-19; nemá-li volič potvrzení u sebe, na místě vyplní a vlastnoručně 
podepíše před komisí čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci 
z důvodu covid-19 

- při ztotožnění komise vyzve voliče ke krátkému sundání respirátoru, poté mu 
vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky 

- komise vždy postupuje tak, aby voliči umožnila tajné hlasování 
- imobilním voličům bude umožněno hlasování u lůžka 

 
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 ochrany veřejného zdraví před 
onemocněním covid-19 uzavřeno, nebo voliče, který pracuje či vykonává 
službu v tomto zařízení a v době hlasování se v něm nachází  

 
Realizace: 

- čtvrtek 7. října 2021 (8:00 – 22:00 hodin) a pátek 8. října 2021 (8:00 – 18:00) 
- vedení zařízení postupuje v součinnosti s příslušným krajským úřadem 

a  speciální komisí pro hlasování 
- krajská hygienická stanice vyrozumí krajský úřad o pobytových zařízeních na 

území kraje, která budou v době konání voleb uzavřena 
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- pobytové zařízení, které bylo uzavřeno, na žádost krajského úřadu neprodleně 
vyhotoví elektronický seznam klientů, kterým poskytuje pobytové služby, 
s uvedením jejich jména a příjmení, data narození, adresy a okresu místa 
trvalého pobytu a zašle ho krajskému úřadu (zaměstnance do seznamu 
nezahrnuje) 

- je-li pobytové zařízení uzavřeno až v pátek 8. října 2021, nahlásí zařízení 
krajskému úřadu jen počet klientů, kterým poskytuje pobytové služby 

- krajský úřad vyznačí v seznamu oprávněné voliče (resp. vymaže ze seznamu 
ty osoby, které nejsou oprávněny volit) a upravený seznam předá komisi pro 
hlasování 

- zařízení je povinno vytvořit podmínky pro hlasování, tj. vyhradit předem 
vhodný prostor s ohledem na zajištění tajnosti hlasování (nejsou vyloučeny ani 
venkovní prostory); počítat i 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; komise pro hlasování před příjezdem telefonicky kontaktuje 
zástupce pobytového zařízení a domluví s ním přibližný čas 

- po příjezdu se komise pro hlasování odebere s potřebným vybavením 
do  prostoru, který pro hlasování vyhradila správa pobytového zařízení 
(ideálně by měl být vybaven alespoň stolkem a židlí pro členy komise 
a  umožňovat voličům tajné hlasování a úpravu hlasovacího lístku) 

- nevybaví-li pobytové zařízení samo tento prostor dezinfekcí na ruce, dá ji 
komise k dispozici z vlastních zásob 

- před hlasováním si volič nasadí respirátor nebo obdobný ochranný prostředek 
dýchacích cest bez výdechového ventilu (pokud nejde o voliče, na kterého se 
dle opatření Ministerstva zdravotnictví vztahuje výjimka z nošení ochrany 
dýchacích cest např. ze zdravotních důvodů) a  vydezinfikuje si ruce  

- komise vyzve voliče k předložení platného občanského průkazu (případně 
cestovního dokladu) a při ztotožnění ho vyzve ke krátkému sundání 
respirátoru, poté mu vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky  

- imobilním voličům bude umožněno hlasování u lůžka za součinnosti 
zaměstnanců pobytového zařízení; důležité je zejména umožnit tajnost 
hlasování (členové komise se např. otočí zády). 
 
Oba shora uvedené způsoby hlasování jsou upraveny zákonem 

č.  296/2021  Sb., o  zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů. 
Tyto zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální komise pro hlasování 
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složené ze 3 členů jmenovaných ředitelem krajského úřadu; pro zajištění hlasování 
je nutná přítomnost alespoň 2 členů komise.  

 
 

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  
a) hlasuje na základě voličského průkazu vydaného obecním úřadem v obci, 

kde má trvalý pobyt1 nebo 
b) hlasuje na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů;  o možnosti 

zápisu voliče informuje správa příslušného zařízení, která zajistí předání 
potřebných údajů k zapsání do zvláštního seznamu voličů obecnímu 
úřadu, v jehož územním obvodu se zařízení nachází (do  1. října 2021 
do  14.00 hodin) nebo 

c) má 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 

- vybavení ochrannými prostředky u členů komise i voličů, tj. respirátorem nebo 
obdobným ochranným prostředkem dýchacích cest, se řídí Mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest při volbách 
do  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 20212; konkrétní hygienická 
opatření při návštěvě zařízení dohodne komise s vedením tohoto zařízení 

                                                 
1 O voličský průkaz může volič požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu v písemné podobě na listině 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 
voliče, a to do 1. října 2021, anebo osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin (o osobně učiněné žádosti se učiní 
úřední záznam).  
 
2 Ze dne 27. září 2021, č.j. MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN. https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-
opatreni/ 
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- volič se prokáže platným občanským průkazem (případně cestovním 
dokladem), 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.   

 
Při vstupu do zařízení nemají členové komise pro hlasování ani členové 

okrskové volební komise postavení návštěvy a za účelem výkonu volebního 
práva jim musí být do zařízení umožněn vstup. Dále po nich nelze požadovat 
prokazování bezinfekčnosti, tj. očkování, testování nebo prodělání nemoci 
v souvislosti s covid-19.   

 
Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na Doporučení, zabývající se výkonem 

volebního práva v pobytových zařízeních sociálních služeb, která vydala zástupkyně 
veřejného ochránce práv (sp. zn.: 32/2020/OZP/OK, č. j.: KVOP-39264/2021). 

 
 
 

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec 
ředitel odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: JUDr. Hana Egersdorfová 
tel. č.: 974 817 360, 361 
e-mail: volby@mvcr.cz 
 

mailto:volby@mvcr.cz


  

 6 

 
Rozdělovník 
 
Ministerstvo zdravotnictví 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 
 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
Krajský úřad Plzeňského kraje 
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Krajský úřad Libereckého kraje 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Krajský úřad Pardubického kraje 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Krajský úřad Zlínského kraje 
Magistrát hl. m. Prahy 
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