Hygienická a protiepidemická opatření při organizaci voleb
Pravidla pro obecní úřady a okrskové volební komise
Tato metodika upravuje postupy při distribuci hlasovacích lístků, při hlasování a při
sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Netýká se tak zvaných zvláštních
způsobů hlasování podle zákona č. 350/2020 Sb. Voliči s karanténou nebo izolací
nebudou přicházet k běžným okrskovým volebním komisím.
Náklady na opatření podle této metodiky lze hradit z prostředků poskytnutých na
volby ze státního rozpočtu.
Při distribuci hlasovacích lístků je potřeba zajistit:
• dostatečné množství dezinfekčních prostředků k ošetření rukou pro osoby
zajišťující rozdělení sad hlasovacích lístků do doručovacích obálek; to neplatí,
plní-li starosta obce tyto úkoly s využitím služeb České pošty, s. p.,
• dostatečné množství roušek nebo obdobných ochranných prostředků dýchacích
cest a jednorázových rukavic pro osoby zajišťující rozdělení sad hlasovacích lístků
do doručovacích obálek a roznos hlasovacích lístků; to neplatí, plní-li starosta
obce tyto úkoly s využitím služeb České pošty, s. p.,
• dostatečné množství dezinfekčních prostředků na úklid a očištění povrchů
a kontaktních ploch v místnostech, kde probíhá rozdělení sad hlasovacích lístků
do doručovacích obálek,
Pověřený obecní úřad postupuje přiměřeně při rozdělování hlasovacích lístků
a ostatních volebních materiálů jednotlivým obcím ve správním obvodu
pověřeného obecního úřadu.
Postup při poklesu počtu členů okrskové volební komise:
•

V souladu s § 27 odst. 12 zákona č. 350/2020 Sb., dojde-li k poklesu počtu členů
komise pod starostou stanovený nejnižší počet, snižuje se nejnižší počet členů
komise na 5 a v případě okrsků do 300 voličů na 4.

•

Poklesne-li počet členů komise i pod 5 nebo 4, je starosta obce povinen
neprodleně povolat náhradníky, popřípadě jmenovat nové členy komise (starosta
může jmenovat i sám sebe). Komise může do doby doplnění členů vyvíjet činnost
i v nižším počtu členů než 5, resp. 4, jednání může zahájit i jako tříčlenná.

•

V krajním případě, nemůže-li starosta povinnost splnit, protože nemá k dispozici
dostatek lidí, musí to neprodleně oznámit krajskému úřadu. Další postup bude
stanoven Ministerstvem vnitra v součinnosti s krajským úřadem a pověřeným
obecním úřadem.
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Ve volební místnosti je potřeba zajistit:
• dezinfekční prostředek na ruce pro voliče,
• výzvu k užití dezinfekce na ruce a použití roušky nebo obdobného ochranného
prostředku dýchacích cest,
• dezinfekční prostředek na ruce pro členy okrskové volební komise,
• dezinfekční prostředek pro voliče v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
(alternativně lze průběžně měnit psací potřeby nebo je ošetřovat dezinfekcí),
• dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy,
• pro členy okrskové volební komise rezervu roušek nebo obdobných ochranných
prostředků dýchacích cest,
• pásku k vyznačení odstupu (cca 2 metry) voliče od komise při identifikaci voliče,
pokud je to s ohledem na velikost volební místnosti možné (páska se nalepí na
podlahu volební místnosti)
• pro voliče a členy okrskové volební komise dostatečné množství psacích potřeb,
• dostatečný rozestup mezi členy okrskové volební komise, umožňují-li to podmínky,
• po ukončení hlasování dezinfekci kontaktních míst ve volební místnosti
a vyvětrání,
• po skončení voleb úklid a dezinfekci volební místnosti v souladu s účelem,
k němuž jsou prostory běžně používány.
Povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou nebo obdobným prostředkem vyplývá
z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
Během hlasování je potřeba zajistit:
• dodržování rozestupů mezi voliči alespoň 2 metry; to platí i pro voliče čekající před
volební místností (v krajním případě zajistit hlasování voličů po jednom, je-li to
v závislosti na podmínkách a prostorách volební místnosti nezbytné). Zajištění
rozestupů se netýká případů, kdy voliči poskytuje pomoc asistent,
• omezení přímého kontaktu voliče s členy okrskové volební komise,
• opakované provedení očistění a dezinfekce psacích potřeb určených pro úpravu
hlasovacích lístků,
• opakované provedení očistění a dezinfekce klik, prostorů, v nichž dochází
k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, a dalších povrchů,
• nesdílení psacích potřeb mezi členy okrskové volební komise,
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• dostatečné větrání volební místnosti, umožňují-li to podmínky.
Při prokazování totožnosti voliče se postupuje takto:
•

volič položí na stůl před člena okrskové volební komise doklad totožnosti a
odstoupí zpět za pásku vyznačující vzdálenost dva metry od komise,

•

při manipulaci s doklady totožnosti používají členové komise jednorázové
rukavice,

•

na pokyn člena komise si volič odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje,

•

poté si volič vezme zpět doklad totožnosti a zároveň mu člen komise předá úřední
obálku a případně hlasovací lístky,

•

volič se odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.

Při hlasování do přenosné volební schránky je potřeba dbát na následující:
• dotazovat se voličů, kteří žádají o hlasování do přenosné volební schránky, zda
nejsou v karanténě či izolaci. K voliči v karanténě nebo izolaci nelze členy
okrskové volební komise s přenosnou schránkou vyslat,
• požádat voliče (pokud tak neučinil sám), aby si zakryl dýchací cesty,
• pravidelně dezinfikovat povrch přenosné volební schránky,
• ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb postupovat v dohodě
s vedením nebo příslušnými zaměstnanci tohoto zařízení, omezit kontakt členů
okrskové volební komise s klienty daného zařízení (např. vyhrazením prostor tak,
aby členové komise neměli možnost kontaktu s klienty, kteří nemají zájem
o hlasování, a vybavením těchto prostor dezinfekčními prostředky). Do
pobytového zařízení sociálních služeb, lůžkového zdravotnického zařízení nebo
školského zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy, které bylo krajskou
hygienickou stanicí uzavřeno kvůli nemoci covid-19, nelze okrskovou volební
komisi vyslat.
Při sčítání hlasů je potřeba:
•

dbát na zvýšenou hygienu rukou (použití jednorázových rukavic nebo častější
používání dezinfekce),

•

používat roušky nebo obdobné prostředky, neboť i pro sčítání hlasů platí
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení roušek.
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Pozn. Na následujících listech je uvedena textová verze pokynů pro voliče
a doporučené grafiky ke znázornění hygienicko-protiepidemických pokynů pro voliče
k vyvěšení u volebních místností. Grafiky budou k dispozici též na internetových
stránkách Ministerstva vnitra
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx
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Žádáme voliče, aby dodržovali následující
základní pokyny:
• nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu
nosu a úst
• využijte připravené dezinfekční prostředky
na ruce
• dodržujte
rozestupy

vyznačené,

nebo

přiměřené

• doporučujeme využít vlastní psací potřeby
pro úpravu hlasovacího lístku
• dodržujte pokyny okrskové volební komise

Buďte ohleduplní ke členům okrskové volební
komise a k ostatním voličům.
Děkujeme!
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