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odbor voleb 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 48227-1/OV-2020 

Praha 12. března 2020 
Dle rozdělovníku 
 
Sdělení k organizaci voleb v době platnosti mimořádných opatření nouzového stavu 
souvisejících s šířením koronaviru SARS-CoV-2 
 
Ministerstvo vnitra upozorňuje obecní úřady na níže uvedené skutečnosti týkající se 
organizace voleb: 

 

1. Termíny konání voleb 

Vyhlášené volby se budou konat ve stanovených termínech. 

Jsou to: 

- nové volby do zastupitelstev obcí (14. března 2020; 16 obcí); 

- doplňovací volby do Senátu (27. a 28. března 2020; případné II. kolo 3. a 4. 
dubna 2020 (obvod 32 – Teplice; 34 obcí). 

 

2. Karanténa a výkon volebního práva 

2.1 Karanténa je překážkou výkonu práva volit. 

2.2 Volič s nařízenou karanténou se nesmí dostavit do volební místnosti. Nemůže 
hlasovat ani do přenosné volební schránky. 

2.3 Voliči s karanténou se započítávají do celkového počtu voličů při zjišťování 
výsledků voleb (volební účasti). 

 

3. Hygienická opatření ve volebních místnostech 

3.1 Ministerstvo vnitra již požádalo obecní úřady, aby zajistily, že okrskové volební 
komise budou dodržovat následující preventivní opatření: 

- zajištění přiměřeného rozestupu mezi voliči čekajícími na hlasování, 

- kde je to možné, ponechání otevřených dveří, popřípadě opakovaně provádět 
očistění a dezinfekci klik, 

- zajistit očištění a dezinfekci prostor pro úpravu hlasovacích lístků a psacích 
potřeb v tomto prostoru, a to rovněž opakovaně podle místní situace 
a vyhodnocení komise. 
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Dezinfekční prostředky pro tyto účely je možné hradit z peněžních prostředků 
poskytovaných na volby ze státního rozpočtu. 

3.2 Dále lze doporučit, aby členové okrskových volebních komisí dle posouzení 
komise využili těchto možností: 

- při kontrole totožnosti voličů nebrat do rukou doklad totožnosti, ale pouze do 
něj nahlížet, 

- při sčítání hlasů použít k manipulaci s hlasovacími lístky jednorázové rukavice. 

3.3 Členové okrskových volebních komisí, kteří chtějí během hlasování nosit respirátor 
nebo roušku, tak mohou učinit. Centrální dodávku ochranných pomůcek do okrskových 
volebních komisí však nelze zajistit. Okrskové volební komise musí v tomto směru 
jednat s příslušným obecním úřadem, popřípadě pověřeným obecním úřadem. 

 

4. Hlasování do přenosné volební schránky ve zdravotnických zařízeních 
a zařízeních sociálních služeb 

4.1 Členové okrskové volební komise jsou oprávněni přijít za voličem do 
zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb na jeho žádost. 

4.2 Na přítomnost členů komise se nevztahuje zákaz návštěv v těchto zařízeních, 
neboť se jedná o výkon státní správy za účelem realizace aktivního volebního práva. 

4.3 Konkrétní hygienická opatření při návštěvě zařízení dohodne komise s vedením 
tohoto zařízení. 

 

5. Doplňování členů do okrskových volebních komisí 

5.1 Nadále platí povinnost starostů dojmenovávat členy na neobsazená (uvolněná) 
místa v okrskových volebních komisích. 

5.2 V případě, že splnění této povinnosti není objektivně možné zajistit, obrátí se 
starosta na příslušný pověřený obecní úřad. Starostové v obcích s pověřeným 
obecním úřadem se obracejí na příslušný krajský úřad. 

5.3 Dočasný pokles členů komise pod minimální počet není důvodem pro přerušení 
hlasování; komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
členů. 

 
 
 

Mgr. Petr Vokáč 
ředitel 
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Rozdělovník: 
statutární město Teplice, 
obec Černčice, okres Náchod, 
obec Černovice, okres Domažlice, 
obec Dobšice, okres Nymburk, 
obec Hlincová Hora, okres České Budějovice, 
obec Cheznovice, okres Rokycany, 
obec Kejnice, okres Klatovy, 
obec Kněžičky, okres Nymburk, 
obec Kozomín, okres Mělník, 
obec Mladecko, okres Opava, 
obec Neprobylice, okres Kladno, 
obec Opočno, okres Louny, 
obec Plchov, okres Kladno, 
obec Radimovice u Tábora, okres Tábor, 
obec Rybník, okres Domažlice, 
obec Schořov, okres Kutná Hora, 
obec Stašov, okres Beroun; 
 
Na vědomí: 
příslušné pověřené obecní úřady a krajské úřady. 
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