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odbor voleb 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-130538-1/OV-2021 

Praha 20. srpna 2021 
Přílohy: 2/el. 
 

Všem krajským úřadům 
a Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 
Organizačně technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny 
 

Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při organizačně technickém 
zajištění voleb do Poslanecké sněmovny (8. a 9. října 2021). 

 
1. Zasílání voličských průkazů obecními úřady zastupitelským úřadům cestou 

Ministerstva zahraničních věcí 
 
Na základě upozornění Ministerstva zahraničních věcí, že ze strany některých 

obecních úřadů dochází k nepochopení, jak postupovat při zasílání voličských 
průkazů na zastupitelské a konzulární úřady České republiky v zahraničí (nelze 
zasílat na honorární konzulární úřady), Vás žádáme o  informování obecních úřadů 
ve Vaší územní působnosti o následujícím postupu.  
 
 Obecní úřady zasílají voličské průkazy zastupitelským úřadům cestou 
Ministerstva zahraničních věcí pouze v případě, že volič ve své žádosti o vydání 
voličského průkazu požádá o jeho zaslání na příslušný zastupitelský úřad. 
V takovém situaci postačí, když se volič v den voleb dostaví na tento zastupitelský 
úřad, kde mu bude voličský průkaz předán, a následně může přistoupit k hlasování. 
Voličský průkaz lze zaslat i na adresu, na které volič v zahraničí pobývá, pokud o to 
v žádosti o  voličský průkaz požádá. V tomto případě obecní úřad zašle voličský 
průkaz nikoliv cestou Ministerstva zahraničních věcí, ale na své náklady přímo na 
voličem požadovanou adresu v zahraničí.  
 
 Zdůrazňujeme, že obecní úřad může voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 23. září 2021, předat osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej zaslat voliči. 
  
Ministerstvo vnitra apeluje na včasné zasílání voličských průkazů do zahraničí 
ze  strany obecních úřadů. Voličské průkazy, které mají být voličům zaslány 
do  zahraničí (přímo na adresu voliče v zahraničí nebo na zastupiteský úřad 
prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, pokud o to volič požádal), musí 
obecní úřady připravit k vydání přednostně a jakmile nastane lhůta pro 
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vydávání voličského průkazu, tj. dne 23. září 2021, tyto voličské průkazy 
odeslat.  
 
 Podrobné instrukce k zasílání voličských průkazů obecními úřady 
na  zastupitelské a konzulární úřady České republiky v zahraničí cestou Ministerstva 
zahraničních věcí zasíláme v příloze.  
 
 
2. Nová podoba volebního webu Ministerstva vnitra 

 
Dovolujeme si dále upozornit na novou podobu volebního webu. Volební web, 

který je funkční od 10. srpna 2021, naleznete pod odkazem  
https://www.mvcr.cz/volby, nebo se na něj dostanete z hlavní webové stránky 
Ministerstva vnitra přes banner „Volby“.  

 
Současně Vás žádáme o sdělení této informace obcím ve Vaší územní 

působnosti.   
 
 

3. Dostupnost volebních místností pro osoby se zdravotním postižením  
 
Ministerstvo vnitra má zájem ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce 

práv více podpořit osoby se zdravotním postižením při výkonu jejich volebního práva. 
Jedním z opatření, jak zpřístupnit osobám s různým druhem zdravotního postižení 
volby, je i faktická dostupnost volebních místností.  

 
Výběr volebních místností je dle volebních zákonů zcela v pravomoci 

obecních úřadů, které nejlépe dle konkrétních místních podmínek, dostupnosti 
a  počtu voličů mohou vybrat vhodné prostory pro volební místnosti.  

 
Rádi bychom Vaším prostřednictvím požádali obecní úřady, aby při výběru 
volebních místností zohlednily i přístup pro osoby s různým typem 
zdravotního postižení a  upřednostňovaly místnosti s bezbariérovým 
přístupem.  

 
Současně je přínosné informovat voliče alespoň o základních 

charakteristikách volební místnosti. Informace poslouží zejména k tomu, aby si 
zdravotně postižení voliči mohli v dostatečném předstihu zajistit alternativní metody 
hlasování (např. hlasovat na  voličský průkaz v jiné volební místnosti nebo včas 
požádat o přenosnou volební schránku).  

 
 Jako nejvhodnější se jeví doplnit tuto informaci do oznámení o době a místě 
konání voleb v obci, kterou má starosta povinnost uveřejnit podle volebních zákonů 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb [viz § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o  volbách do 
Parlamentu České republiky]. 
  
Vaším prostřednictvím tedy zdvořile žádáme na starosty, aby v rámci zmíněného 
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oznámení u adres volebních místností uvedli navíc i informaci, zda má 
volební místnost bezbariérový přístup, případně doplnili k adrese volební 
místnosti i základní specifika z hlediska přístupnosti osob se zhoršenou 
mobilitou (např. zda je přístup od komunikace, chodníku či vyhrazeného 
parkovacího místa bez výškových rozdílů, vchod do budovy je bez schodů, 
případně zda jsou v blízkosti budovy s volební místností parkovací místa pro 
držitele průkazu ZTP, ZTP/P či výškové rozdíly v budově (schodiště, prahy) a je 
možné překonat je pomocí výtahu, rampy nebo schodišťové plošiny.  
 
To rovněž usnadní voličům srovnání jednotlivých volebních místností a správné 
rozhodnutí při výběru místa pro hlasování.     
 
 
4. Nahlašování voličů pobývajících ve zdravotnických zařízeních k zápisu 

do  zvláštního seznamu voličů při volbách do Poslanecké sněmovny   
 

Pokud volič pobývá v době voleb do Poslanecké sněmovny v nemocnici, 
porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále 
jen "zdravotnické zařízení"), které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než 
do  kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení 
hlasovat, a to  

 
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě 
dlouhodobějšího pobytu)  
 
  Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného 
zdravotnického zařízení. Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě 
svého zápisu do  zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného 
zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu nejpozději 
7  dnů před začátkem hlasování, tj. 1. října 2021 do 14.00 hod. 
 
 Zároveň správa příslušného zdravotnického zařízení zašle ve spolupráci 
s tímto obecním úřadem, tj. který zapsal voliče do zvláštního seznamu voličů, 
potvrzení o  zápisu obecnímu úřadu v obci, kde má volič trvalý pobyt, tj. u kterého 
je zapsán ve  stálém seznamu voličů. Před zahájením voleb správa příslušného 
zdravotnického zařízení požádá obecní úřad, aby informoval okrskovou volební 
komisi o žádosti voličů zapsaných do zvláštního seznamu voličů hlasovat 
ze  zdravotních důvodů mimo volební místnost do přenosné volební schránky.  
 

Samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení potom zajistí 
okrsková volební komise, v jejímž okrsku se dotčené zdravotnické zařízení 
nachází. Okrsková volební komise vyšle do zdravotnického zařízení dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, výpisem ze zvláštního seznamu voličů, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky, a to buď na základě předchozí žádosti obecního 
úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny 
voleb z podnětu správy zdravotnického zařízení. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 
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b) na základě voličského průkazu vydaného obecním úřadem v obci, kde má 
volič trvalý pobyt.  

 
 O voličský průkaz může volič požádat 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).  
 

Volič odevzdá voličský průkaz členům okrskové volební komise, kteří se 
dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou.  

 
Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován ve zdravotnickém 

zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako toto 
zařízení. V tomto případě lze využít ustanovení § 19 odst. 7 zákona o volbách 
do  Parlamentu, na základě kterého volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad nebo i ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o  to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, avšak 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena.  

 
K tomu, aby bylo umožněno pokud možno všem voličům pobývajícím  
ve zdravotnických zařízeních na základě jejich žádosti realizovat jejich 
volební právo, považujeme za důležité, aby dotčené obecní úřady 
kontaktovaly příslušná zdravotnická zařízení a poskytly jim potřebnou 
součinnost při nahlašování voličů k zápisu do zvláštního seznamu voličů, 
popřípadě při vyřizování žádostí o vydání voličského průkazu. 
 
Žádáme Vás proto, abyste o výše uvedeném postupu informovali obecní 
úřady ve Vaší územní působnosti, v jejichž správním obvodu se nachází 
zdravotnické zařízení. 
  

V příloze Vám zasíláme na vědomí a k případnému dalšímu využití Metodiku 
k podpoře volebního práva osob se zdravotním postižením využívajících pobytové 
sociálně služby primárně určené pro zařízení poskytující sociální služby pobytovou 
formou, kterou Ministerstvo vnitra připravilo ve spolupráci s Ministerstvem sociálních 
věcí (MPSV) na doporučení vyplývající ze Souhrnné zprávy k problematice výkonu 
volebního práva u  lidí se zdravotním postižením, kterou vydala veřejná ochránkyně 
práv v roce 2020. Předmětnou metodiku rozešle MPSV dotčeným pobytovým 
sociálním službám.  
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5. Zákon č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách 
do  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 
a  o  změně některých zákonů 

 
Stejně jako při volbách do  zastupitelstev krajů a  Senátu v minulém roce se 

umožňuje osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace 
z důvodu onemocnění covid-19, hlasovat zvláštním způsobem hlasování 
(tj. u  volebního stanoviště tzv. drive-in ze  silničního motorového vozidla nebo 
do  zvláštní přenosné volební schránky, pokud volič v nařízené karanténě či izolaci 
nemůže využít drive-in hlasování). Zákon též umožní hlasování voličům umístěným 
v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.  

 
Nově je však v zákoně upravena pojistka, že zvláštní způsoby hlasování 

se použijí, bude-li ke dni 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo 
nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území ČR z důvodu ohrožení zdraví 
šířením onemocnění covid-19. 

 
Budou-li tedy zvláštní způsoby hlasování organizovány, mohou pacienti – 

voliči s onemocněním covid-19 hospitalizovaní v nemocnicích (s nařízenou 
izolací/karanténou) a  dále osoby pobývající ve zdravotnických zařízeních, která 
budou v době voleb rozhodnutím krajské hygienické stanice z důvodu onemocnění 
covid-19 uzavřena, hlasovat. Na tato zařízení se budou vztahovat zvláštní pravidla 
nastavená v lex covid.  

 
Závěrem si dovolujeme sdělit, že další informace týkající se jednak 

hygienicko-protiepidemických opatření, tak nové úpravy občanských průkazů 
(metodický materiál ohledně prokazování totožnosti voliče občanským průkazem 
s odděleným rohem) obdržíte v první polovině září.   

 
 
Děkujeme za spolupráci.  

 
 

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec 
pověřen řízením 

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