VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
(2. a 3. října 2020)
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Volby do zastupitelstev krajů upravují:
1) Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb
a rozsah soudního přezkumu.
2) Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně kterých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
V této vyhlášce jsou mimo jiné uvedeny v § 11 všechny vzory volebních tiskopisů
a v § 17 je stanovena výše zvláštní odměny za členství v okrskové volební
komise a podmínky její výplaty (dále jen „OVK“).
Volby do SENÁTU upravují:
1) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a
rozsah soudního přezkumu.
2) Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění
některých dalších zákonů
Ta mimo jiné upravuje postup OÚ při úschově a archivaci volebních materiálů,
vzory tiskopisů a dále upravuje i zvláštní odměnu členům komise za výkon
funkce.
V souvislosti s možnou nákazou covid-19 byl přijaty:
1) Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštním způsobu hlasování ve volbách do
zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
 Jedná se o zákon ad hoc, který má platnost pouze pro tyto konkrétní volby a
upravuje právo osob omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany
veřejného zdraví před onemocněním covid-19 volit ve volbách do
zastupitelstev krajů a do Senátu, které se uskuteční začátkem října letošního
roku a v místním nebo krajském referendu konaném v souběhu s volbami.
Dále upravuje podmínky výkonu volebního práva těchto osob prostřednictvím
zvláštních způsobů hlasování. Tento zákon dále upravuje zvláštní pravidla
správy voleb a zjišťování výsledků voleb.
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2) Směrnice č. j. VM-94784-37/OV-2020 z 10. 8. 2020, o zajištění prostředků pro
aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu
Parlamentu ČR a ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených na dny
2. a 3. října 2020.
 Směrnice upravuje podmínky pro zajištění připravenosti volebních orgánů
k aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření a prevence šíření koronaviru
při těchto volbách.
Okrsková volební komise bude mít k dispozici ve volební místnosti:
A. Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
B. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
C. POKYNY pro postup OVK při zjišťování výsledků hlasování ve volebním
okrsku pro oboje volby.
xxxxxxxxxxxx
ZASTUPITELSTVA KRAJŮ
 Volební období zastupitelstev krajů je čtyřleté. Poslední volby do zastupitelstev
krajů se konaly 7. a 8. října 2016.
 V Jihočeském kraji je celkem 624 obcí a ve všech těchto obcích se uskuteční
volby do zastupitelstva Jihočeského kraje.
 V Jihočeském kraji bylo registračním úřadem, kterým je Krajský úřad Jihočeského
kraje, zaregistrováno celkem 20 kandidátních listin, na kterých je celkem 919
kandidátů (2016 – 23 podaných kandidátních listin s 1066 kandidáty).
 Jihočeši si budou volit 55členné zastupitelstvo Jihočeského kraje.
xxxxxxxxxxxx
SENÁT
Společně s volbami do zastupitelstev krajů se v části Jihočeského kraje uskuteční
i volby do Senátu.
Senát má celkem 81 senátorů. Funkční období senátorů je 6 leté. Vždy po dvou
letech se obměňuje 1/3 Senátu, tj. volí se 27 nových senátorů, kteří se budou
volit i v letošním roce, a to v senátním obvodu:
 č. 12 se sídlem ve Strakonicích, který zahrnuje celý okres Strakonice a části
okresů Písek a Prachatice.
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 č. 15 se sídlem v Pelhřimově (kraj Vysočina), který zasahuje i do Jihočeského
kraje, a to do velké části okresu Jindřichův Hradec.
xxxxxxxxxxxx
Volby do zastupitelstev krajů a I. kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 2. a
v sobotu 3. října:
pátek

14 až 22 hodin

sobotu

8 až 14 hodin.

Pokud nezíská některý z kandidátů na senátora v senátním volebním obvodu
nadpoloviční většinu všech platných hlasů, bude se konat i II. kolo senátních voleb,
a to o týden později ve dnech 9. a 10. října.
xxxxxxxxxxxx
PRÁVO VOLIT § 4/1
ZASTUPITELSTVA KRAJŮ
Kdo může volit, kdo je oprávněným voličem
Právo volit do zastupitelstva kraje má:
 každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu
kraje. Tzn., že do zastupitelstva Jihočeského kraje může volit pouze volič, který
má ke dni voleb trvalý pobyt v některé z 624 obcí Jihočeského kraje.
 Seznam obcí Jihočeského kraje obdržely všechny obce Jihočeského kraje
začátkem září (seznam obcí Jihočeského kraje bude i zveřejněn na
internetových stránkách kraje – v sekci VOLBY)
Právo volit do zastupitelstva kraje nemají:
 cizinci, na rozdíl od voleb do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu.
Na straně voliče mohou nastat překážky volebního práva (§ 4/2), pro které nemůže
své právo volit uskutečnit. Tyto překážky jsou 4:
1)

Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody

2)

Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (tato překážka je uvedena
v seznamu voličů)

3)

Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
(karanténa), a to


s výjimkou osob, které jsou v karanténě s covidem-19, neboť
hlasování osob v karanténě s covidem-19 upravuje zák. č. 350/2020, o
zvláštních způsobech hlasování – viz níže
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4)

Výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze
v zahraničí (tzn. vojáci, kteří jsou např. na různých misích v zahraničí).

SENÁT
Kdo může volit, kdo je oprávněným voličem (§ 1 odst. 7)
Právo volit do Senátu má:
- pouze občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
- právo volit ve II. kole do Senátu má i občan, který dosáhne věku 18 let
alespoň druhý den konání II. kola voleb do Senátu.
Do Senátu nemohou volit cizinci!
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Sentu (§ 2) jsou pouze 2, a
to:
1) Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
2) Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
(karanténa) s výjimkou osob, které jsou v karanténě s covidem-19, neboť
hlasování osob v karanténě s covidem-19 upravuje zák. č. 350/2020, o zvláštních
způsobech hlasování – viz níže.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
VOLEBNÍ ORGÁNY
Volební orgány jsou orgány, které zabezpečují na různých úrovních volby – je jich
pro volby do zastupitelstev krajů celkem 9 (jsou uvedeny v zákoně v § 6 až 16) a
pro volby do Senátu je jich 11 (jsou uvedeny v zákoně v § 8 až 14k).
Jedním z nejdůležitějších volebních orgánů je:
OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE § 16
Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Senátu,
zřizují se OVK podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů, ale plní i úkoly
okrskové volební komise pro Senátní volby (§ 64 ZK).
Úkoly jsou uvedeny v § 16/1 a jsou 4.
OVK: a) dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdává ostatní volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu.
Kdo může být členem okrskové volební komise § 17
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Může to být pouze státní občan ČR, který
a) v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (členové skládali slib na
1. zasedání OVK)
b) u něho nenastala žádná ze čtyř překážek výkonu volebního práva (§ 4/2)
c) není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro které je OVK vytvořena
(příklad: kandidát pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje nemůže být
členem OVK v žádné obci Jihočeského kraje, ale může být členem OVK v jiném
kraji, kde není kandidátem)
Kdy vzniká členství v OVK
Členství ve volební komisi vzniká složením předepsaného slibu, který členové
skládají na prvním zasedání komise. Na prvním zasedání se také z přítomných členů
losuje (nehlasuje se) předseda a místopředseda komise.
Členové obdrží na prvním zasedání (nejpozději před zahájením hlasování) průkazy
členů, které musí mít u sebe při hlasování ve volební místnosti.
Kdy členství v komisi zaniká § 17/5
Členství zaniká (důvodů je 5):
1) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise
(podle § 45 je to 15 dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
Státní volební komise vyhlašuje celkové výsledky voleb zveřejněním ve Sbírce
zákonů, a to většinou následující úterý po volbách. To platí, ale pouze za
předpokladu, že nebude podán žádný návrh k soudu (§ 53)!,
2) úmrtím,
3) okamžikem, kdy předseda OVK obdrží písemné sdělení o vzdání se funkce člena
komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
4) člen komise může být odvolán tím, kdo jej delegoval (zmocněnec volební strany),
5) pozbytím státní občanství,
6) ve dnech voleb, nevykonává-li člen komise svoji funkci a jeho nepřítomnost ve
volební místnosti trvá déle než 2 hodiny.
Pokud člen komise opouští volební místnost v době hlasování, sčítání hlasů a
v době, kdy komise čeká na potvrzení, že zápis o provedení výsledků voleb je
v pořádku, a to ze soukromých důvodů (např. jde na oběd), musí tak učinit se
souhlasem předsedy OVK!
Počet členů komise § 15/c
Minimální počet členů komise stanovil starosta obce s přihlédnutím k počtu voličů.
Počet členů komise, včetně zapisovatele, nemůže podle zákona o volbách do
zastupitelstev krajů být nižší než 6. Tam, kde je v okrsku zapsáno méně jak 300
voličů, může být komise 4členná.
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V souvislosti s covidem-19 byla tato hranice prolomena, a to § 27 odst. 12 zák.
č. 350/2020 Sb., podle kterého není-li při ustavování OVK pro volby dosaženo
nejnižšího stanoveného počtu členů OVK podle příslušného volebního zákona nebo
poklesne-li ve dnech voleb počet členů komise pod nejnižší stanovený počet, snižuje
se nejnižší počet členů okrskové volební komise na 5 a ve volebních okrscích do 300
voličů na 4.
Poklesne-li stanovený počet členů komise pod minimum
OVK o tom musí neprodleně informovat starostu obce a ten musí učinit patřičná
opatření k doplnění komise, tak aby byl naplněn minimální počet členů komise, tzn. 5
a 4 (u okrsků do 300 voličů).
Může nastat situace, že se v den voleb nedostaví některý z členů komise, jeho
členství v komisi zaniká až po dvou hodinách jeho nepřítomnosti (viz § 17 odst. 5
písm. f/). Opět musí být o této skutečnosti neprodleně informován starosta.
Zapisovatel § 18/6
Zapisovatel je členem komise (proto se započítává do minimálního počtu členů
komise stanoveného starostou), a již nemá pouze hlas poradní jako
v předcházejících volbách, ale novelou volebního zákona mu bylo přiznáno právo
hlasovat.
Jak komise hlasuje § 18/2
Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, tj.
včetně zapisovatele.
A usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při
rovnosti hlasů se návrh pokládá za nepřijatý!
Pozn.: právo hlasovat je nově novelou volebních zákonů přiznáno i zapisovateli.
Označení členů komise
Nově: Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v
průběhu hlasování bylo u každého člena OVK uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce
v OVK a údaj o tom, zda je delegován volební stranou anebo jmenován starostou.
xxxxxxxxxxxxxx
SEZNAMY VOLIČŮ
Při těchto společných volbách bude komise pracovat se dvěma druhy seznamů
voličů, a to se stálým seznamem voličů a zvláštním seznamem voličů, respektive
s výpisem z těchto seznamů.
STÁLÝ SEZNAM VOLIČŮ
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V něm jsou zapsáni všichni voliči oprávněni hlasovat ve volebním okrsku, a to jak do
zastupitelstva kraje, tak i do Senátu.
Pokud volič nebude v seznamu zapsán vůbec
To může nastat administrativní chybnou, nebo např. v případě, že volič změnil trvalý
pobyt a obecní úřad nezapsal voliče do seznamu. Pokud volič prokáže právo
hlasovat (např. občanským průkazem + potvrzením o změně TP), pak jej komise
dopíše do výpisu a umožní mu hlasovat.
Volič s poznámkou, že je zapsán na seznamu u zastupitelského úřadu
Dále může nastat situace, že se do volební místnosti dostaví volič, který bude mít ve
výpise ze seznamu voličů poznámku, že byl vyškrtnut z důvodu, že si požádal o
zápis do zvláštního seznamu voličů v zahraničí (na některém našem zastupitelském
nebo konzulárním úřadě).
Kraj
V takovém případě nově, a to pouze při volbách do zastupitelstev krajů,
takovému voliči komise umožní hlasovat. Je to z toho důvodu, že volič, který je
zapsán ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, nemůže při volbách
do zastupitelstva kraje hlasovat jinde, než v obci, kde má trvalý pobyt. Nemůže dojít
k tomu, že by u něho došlo ke dvojímu hlasování.
Senát
Poznámka o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů z důvodu jeho zápisu u
zastupitelského úřadu v zahraničí však zůstává v platnosti pro volby do Senátu.
Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě si zde
může požádat o vydání voličského průkazu a může s ním hlasovat v jakémkoliv
senátním obvodu, kde se volby do Senátu konají.
Proto tomuto voliči nemůže být umožněno hlasovat do Senátu, pokud byl ze
stálého seznamu vyškrtnut z důvodu, že je veden ve zvláštním seznamu u
zastupitelského úřadu, neboť by mohl hlasovat dvakrát.
ZVLÁŠTNÍ SEZNAM VOLIČŮ
OVK pro volby do Senátu obdrží ještě výpis ze zvláštního seznamu voličů. V něm
budou zapsáni ti, kteří v obvodu obce:
 jsou umístěni v nemocnici, sociálních zařízeních,
 popřípadě jsou umístěni v policejní cele,
 v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody
 budou hlasovat na voličský průkaz
Upozornění:
Voliči, kteří budou v izolaci (nakažení) nebo v karanténě s covidem-19 se nemohou
dostavit do volební místnosti a ani nemohou hlasovat do přenosné urny.
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Pro tyto voliče jsou určeny jiné způsoby hlasování (ve zvláštním okrsku zřízeném
podle zákona č. 350/2020 Sb.). Pokud bude volič, který je v izolaci nebo karanténě
hlasovat ve zvláštním okrsku, bude tato poznámka uvedena ve výpise ze seznamu
voličů.
V souvislosti se zvláštními způsoby hlasování podle zákona č. 350/2020 Sb., o
zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v
roce 2020, budou obecní úřady a okrskové volební komise muset zaznamenávat do
výpisů ze stálého seznamu voličů údaje o hlasování voliče zvláštním způsobem.
Krajské úřady mají podle § 21 zákona č. 350/2020 Sb. povinnost předat obecním
úřadům (příslušným podle adresy místa trvalého pobytu voliče):
a) do 12 hodin dne 1. října 2020 seznam osob, které odhlasovaly u volebního
stanoviště,
b) do 10 hodin dne 2. října 2020 seznam osob, které požádaly o hlasování do
zvláštní přenosné volební schránky,
c) do 22 hodin dne 2. října 2020 seznam osob, které odhlasovaly při pobytovém
zařízení, které bylo uzavřeno.
Obecní úřad je povinen údaje poskytnuté podle bodu a) neprodleně přenést do
výpisů ze stálého seznamu voličů. V případě údajů předávaných podle bodů b) a c)
je musí neprodleně předat okrskovým volebním komisím, které je přenesou do výpisů
ze stálého seznamu voličů. Poznámka se u voliče ve výpisu ze stálého seznamu
voličů vyznačí zapsáním čísla „350“.
Voliči s touto poznámkou, dostaví-li se do volební místnosti, neumožní okrsková
volební komise hlasovat.
V případě, že by volič rozporoval poznámku a uváděl, že nehlasoval zvláštním
způsobem, ověří okrsková volební komise nahlédnutím do informací předaných
podle písmene b), zda se jedná o osobu, která požádala o hlasování do zvláštní
přenosné volební schránky. Pokud ano, obrátí se komise (případně prostřednictvím
obecního úřadu) na krajský úřad a bude postupovat dle jeho pokynů. Krajský úřad
ověří u komise pro hlasování, zda komise pro hlasování již u voliče byla. Pokud ne,
okrsková volební komise hlasování ve volební místnosti umožní a provede o tom
poznámku ve výpisu ze stálého seznamu voličů. Zvláštní komise pro hlasování již
voliče nenavštíví.
Krajský úřad bude předávat tyto údaje obecním úřadům datovou schránkou.
Zaměstnanci i členové okrskových volebních komisí jsou vázáni mlčenlivostí o
skutečnostech, které se o voličích dozvěděli v souvislosti se zvláštními způsoby
hlasování.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Při těchto volbách lze hlasovat na voličský průkaz, a to jak do zastupitelstva krajů,
tak i do Senátu.
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KRAJE
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů, ale pouze
v okrsku, který spadá do územního obvodu kraje. Tzn., že volič, který má trvalý pobyt
v některé v obci Jihočeského kraje, je oprávněn hlasovat na voličský průkaz pouze
v obci, která spadá do Jihočeského kraje.
Seznam obcí Jihočeského kraje budou mít OVK k dispozici ve volebních místnostech
(viz výše).
Voliči, kteří budou hlasovat na voličský průkaz, budou dopisováni do výpisu ze
stálého seznamu voličů. Zvláštní seznamy se při volbách do zastupitelstev krajů
nevedou.
SENÁT
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve volebním okrsku spadajícím do
volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu.
Např. volič, který má trvalý pobyt v obci, která náleží do senátního obvodu č. 15,
může hlasovat pouze v obci, která spadá do senátního obvodu č. 15.
Seznam obcí spadajících do senátního obvodu č. 15 se sídlem v Pelhřimově předá
obcím Městský úřad Pelhřimov.
POZOR: Voličský průkaz pro volby do Senátu může také vydat některý náš
zastupitelský nebo konzulární úřad. Voličský průkaz vydaný zastupitelským a
konzulárním úřadem opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny, a to na celém
území ČR.
Voliči zapsaní do výpisu ze stálého seznamu voličů mohou hlasovat jak do
zastupitelstva krajů, tak i do Senátu.
Buď OVK obdrží jeden výpis ze stálého seznamu voličů pro oba druhy voleb, nebo
může obdržet dva samostatné výpisy – jeden pro volby do zastupitelstev krajů a
druhý do Senátu.
Obě varianty jsou možné a je na zvážení obecního úřadu, zda vyhotoví jeden
společný výpis pro oboje volby nebo zda vyhotoví dva samostatné výpisy pro každé
volby zvlášť.
xxxxxxxxxxx
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, musí být vyvěšena naše vlajka.
Pokud by chtěla některá obec vyvěsit ještě jinou vlajku (např. obce, EU), umístění
vlajek je takové, že česká vlajka z vašeho čelního pohledu je vždy na levé straně a
další vlajka na pravé straně.
Vybavení volební místnosti § 29

9

- na důstojném místě musí být umístěn velký státní znak
- volební schránka – pevná a přenosná volební schránka, (zapečetěné!)
- rezervní hlasovací lístky:
 pro volby do ZK jsou hlasovací lístky barvy šedé, formát A3 přeložený na
formát A4
 pro volby do Senátu jsou hlasovací lístky barvy žluté, formát A5
- úřední obálky:
 pro volby do ZK jsou šedé, formát C4
 pro volby do Senátu jsou obálky barvy žluté (pro II. kolo šedé)
 úřední obálka musí být opatření otiskem razítka – kulaté razítko s textem
obecní úřad, s malým státním znakem.
- psací potřeby (i za zástěnou),
- výpis ze stálého seznamu voličů (pro volby do ZK a Senátu)
- výpis ze zvláštního seznamu voličů (jen pro volby do Senátu!)
- oba volební zákony., které musí být k dispozici voličům k nahlédnutí
- zástěny (plenty) pro úpravu hlasovacích lístků
V souvislosti s covidem-19 bude volební místnost vybavena dezinfekcí, a to jak pro
členy OVK, tak pro voliče. Dezinfekce pro voliče musí být umístěna u vchodu a
komise voliče upozorní na nutnost dezinfekce rukou (nemůže je ale nutit, nebo
odepřít vstup do volební místnosti).
Ve volební místnosti musí mít všichni přítomní (členové OVK i voliči) roušky. Pokud
se dostaví do volební místnosti volič (nebo jiná osoba), který nebude mít roušku
(nebo jiným způsobem zakryté dýchací cesty – ústa, nos) a OVK bude mít dostatek
náhradních roušek, může je dát voličům.
Povinnost mít ve volební místnosti roušku nařizuje s účinnosti od 1. 9. 2020 do
odvolání opatření Min. zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24.
4. 2020.
Dle poslední informace ministerstva vnitra volič, který odmítne použít roušku, se
vystavuje postihu na úseku ochrany veřejného zdraví. Nelze mu ale odepřít
hlasování.
Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny:
 hlasovací lístky všech 20 volebních stran pro volby do ZK označené jako vzor a
prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta – v současné době
se ještě žádný kandidát nevzdal kandidatury a ani nebyl odvolán.
 hlasovací lístky pro volby do Senátu označené jako vzor (ve volebních
místnostech v senátním obvodu č. 15 (Pelhřimov) bude vyvěšeno 6 hlasovacích
lístků) a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta, pokud
budou.
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Před volební místnosti (např. na vstupních dveřích do volební místnosti) by měly být
informace pro voliče v souvislosti s covidem-19 – např. piktogram zákazu vstupu bez
roušky, pokyn pro dezinfekci rukou, povinný odstup od komise, apod.
Velmi dobře je vybavení a postup při hlasování znázorněn v České televize, resp. ve
Zpravodajství ČT24, která vysílala dne 5. 9. 2020 od 19 hodin spot, který natočila ve
spolupráci s Ministerstvem vnitra. (Anticovidová opatření při volbách)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328udalosti/220411000100905/obsah/787485-anticovidova-opatreni-pri-volbach
ZÁSADY A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ - § 31 a 32
Prokazování totožnosti a státního občanství
Každý volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní
občanství.
Se sadou hlasovacích lístků obdrží voliči i informace pro voliče o způsobu hlasování.
Zde je mimo jiné uvedeno, čím musí volič prokázat totožnost a státní občanství
U voleb do zastupitelstva kraje je to platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem. Pokud by někdo volil pouze do Senátu, může totožnost a státní
občanství prokázat také diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním
průkazem.
OVK se může setkat s občanským průkazem, který má ustřižený buď pravý nebo
levý horní roh – což znamená, že volič buď změnil trvalý pobyt nebo uzavřel sňatek.
Takový OP je platný, ale pouze s potvrzením o změně trvalého pobytu, nebo
potvrzením změny rodinného stavu sňatkem, případně změny příjmení v souvislosti
se změnou stavu sňatkem.
- zadní strana OP levý horní roh – změna TP
- zadní strana OP pravý horní roh – změna rodinného stavu sňatkem, případně
změna příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem)
Ztráta občanského průkazu:
Občanský průkaz nelze nahradit potvrzením o ztrátě OP!
Při příchodu do volební místnosti musí být dodržován odstup od členů komise
(doporučeny jsou 2 metry). Volič položí průkaz totožnosti na plochu stolu a odstoupit.
V dostatečné vzdálenosti (cca 2 m) na moment sejme roušku z obličeje, aby mohla
být ověřena jeho totožnost.
Hlasování
Po ověření totožnosti a státního občanství vydá komise voliči úřední obálku, a
případně na jeho žádost, hlasovací lístek. O tom, že vydala úřední obálku, udělá
komise záznam do výpisu ze seznamu voličů.
Při volbách do zastupitelstev krajů mohou voliči využít tzv. preferenčních hlasů –
kdy na hlasovacím lístku volební strany, které dají svůj hlas, mohou zakroužkováním
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pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému kandidátovi dávají
přednost.
Do prostoru určeného pro úpravu HL může vstoupit pouze volič. Pokud by nemohl ze
zdravotních nebo jiných důvodů sám upravit HL a vložit je do úřední obálky, může
s ním jít za plentu jiný volič (státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18). Za plentu s tímto voličem nemůže jít v žádném případě člen komise.
Hlasování do přenosné volební schránky
Může nastat situace, že se volič nemůže vůbec dostavit do volební místnosti. V tomto
případě může požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb OVK o možnost hlasování
do přenosné volební schránky.
V tomto případě se 2 členové komise dostaví s přenosnou schránkou za tímto
voličem. Navštívit ale mohou pouze voliče, který se zdržuje v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena.
Např. v obci, kde je nemocnice a kde jsou ve dnech voleb hospitalizováni voliči –
občané této obce, zde mohou tito voliči volit do zastupitelstva kraje do přenosné
volební schránky, ale pouze za předpokladu, že nemocnice je umístěna ve stejném
okrsku, kde má hospitalizovaný volič trvalý pobyt. V případě, že volič má trvalý pobyt
v jiném okrsku, než do kterého spadá nemocnice, nemůže hlasovat, s výjimkou, že
by hlasoval na voličský průkaz! Totéž platí i pro jiná zařízení (např. Domov důchodců,
atd.) ale pouze v případě, že takovéto zařízení není uzavřené z důvodu covidu-19.
Do Senátu navíc mohou voliči hlasovat v těchto zařízeních pouze v případě, že jsou
zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, anebo pokud jim byl vydán voličský průkaz.
V žádném případě nemůže OVK navštívit s přenosnou schránkou voliče, který je
v izolaci nebo karanténě s covidem-19.
Kontrola ve volební místnosti § 36 (§ 21a)
Při hlasování a sčítání hlasů můžou zaměstnanci příslušného krajského úřadu a
pověřeného obecní úřadu provést kontrolu volební místnosti. Při sčítání hlasů může
tuto kontrolu provést jen příslušný pověřený obecní úřad. Z kontroly se vyhotoví
zápis, který je pak součástí volební dokumentace. Kontrolu mohou provést pouze
osoby, které se prokáží příslušným průkazem zaměstnance pověřené obce nebo
kraje.
Ukončení hlasování - § 37 (§ 22)
V sobotu ve 14 hodin (nedojde-li k prodloužení hlasování viz výše) ukončí komise
hlasování. Necháte ještě odvolit ty, kteří se nacházejí ve volební místnosti nebo před
ní.
Po ukončení hlasování nemůže být ve volební místnosti nikdo přítomen mimo členy
komise. Výjimkou jsou osoby, které k tomu mají oprávnění – tyto osoby jsou uvedeny
v § 36 a 38 odst. 1 (Senát § 23).
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V případě, že by chtěly být ve volební místnosti po ukončení hlasování jiné osoby
(např. sdělovací prostředky, které by chtěly např. fotografovat nebo natáčet), musí
mít k tomuto povolení Státní volební komise.
xxxxxxxxxxx
NÁROKY ČLENŮ KOMISÍ § 55
Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce a pokud je v pracovním
poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno
v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného
výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele (pozn.: pracovní volno nelze poskytnout
např. na celou pracovní směnu, pokud nezasahuje bezprostředně do výkonu funkce
člena OVK).
Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu
poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu
výkonu funkce člena OVK (o tuto si však musí požádat a musí doložit, že je osobou
výdělečně činnou).
Výši zvláštní odměny upravuje prováděcí vyhláška 59/2002 Sb. § 1
Člen komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce, která je zvýšena u
všech jejích členů o 500 Kč (v souvislosti s covidem-19).
Takže pokud se člen zúčastní všech zasedání a pokud se bude konat i II. kolo voleb
do Senátu, celkem obdrží:
předseda = 4 100 Kč
místopředseda, zapisovatel = 4 000 Kč
člen = 3 400 Kč.
V případě, že se předseda, místopředseda nebo zapisovatel nezúčastnil školení (ani
náhradního), odměna se mu krátí, a to na roveň řadového člena, tj. na 3 400 Kč.
Rovněž v případě, že se některý člen nezúčastní všech jednání komise, se odměna
poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební
komise. Bližší podmínky pro krácení odměny mají k dispozici obce, které je obdržely
v dotačním dopise od krajského úřadu.
Odměna za výkon funkce člena OVK (a případná paušální náhrada ušlého výdělku)
bude vyplacena do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise. (Činnost
OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební
komisí. V případě, že v obci bude podán návrh na neplatnost hlasování nebo
neplatnost voleb bude se činnost OVK v této obce odvíjet od rozhodnutí soudu – viz
§ 53).
Občerstvení
Členovi komise může být v souladu s finanční směrnicí obecním úřadem poskytnuto
občerstvení, jako nepeněžní plnění členům volebních komisí. Občerstvení (nelze
zakoupit alkoholické nápoje) lze poskytnout nejdříve po 4 hodinách nepřetržité
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přítomnosti nebo činnosti. Výše je stanovena podle § 176 zákoníku práce (87 Kč,
5 - 12 h.).
Cestovné členů komise z místa bydliště do místa jednání komise nepřísluší.
Cestovné na školení, případně na plnění jiných úkolů spojených s volbami - nárok na
cestovné je.
Na internetových stránkách všech pověřených obecní úřadů i krajského úřadu
(www.kraj-jihocesky.cz) budou v době voleb zveřejněny telefonní seznamy do všech
volebních místností Jihočeského kraje.
Informace k hlasování ve zvláštních okrscích:
Aby mohly při těchto volbách hlasovat i voliči, kteří v době voleb budou v izolaci nebo
karanténě, byl přijat zákon č. 350/2020 Sb., který umožňuje hlasování třemi způsoby:
1. Hlasování drive in (z motorového vozidla) u volebního stanoviště , která budou
zřízena pro každý okres. V Jihočeském kraji těchto stanovišť bude celkem 7, a to v
okresních městech, v objektech Správy a údržby silnic. Tato stanoviště budou
uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto
může volič hlasovat ve středu dne 30. 9. od 7 do 15 hodin.
2. Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, apod.
zařízení), které bylo uzavřeno, a to pouze v případě, že krajská hygienická stanice
nahlásí uzavření zařízení na svém území krajskému úřadu. Ten do těchto
uzavřených zařízení vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude
možné od čtvrtka 1. října od 7 hodin do pátku 2. října do 18 hodin.
3. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené
karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. října do 20
hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto
komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou
za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku 2. října od 7 hodin do
soboty 3. října do 14 hodin.
Veškeré personální obsazení těchto speciálních volebních komisí zabezpečuje
krajský úřad a armáda České republiky. Okrskové volební komise se s izolovanými
osobami a osobami v karanténě vůbec nesetkají!!! Rovněž tak sčítání hlasů osob,
které budou hlasovat tímto způsobem, bude zabezpečovat krajský úřad.
Veškeré informace k hlasování ve zvláštních okrscích budou zveřejněny na
internetových stránkách Jihočeského kraje (www.kraj-jihocesky.cz).
Spolu s hlasovacími lístky obdrží voliči informační leták ke zvláštnímu způsobu
hlasování.
xxxxxxxxxxx
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Je možné, že ještě do voleb dojde k nějakému upřesnění či změně toho, o čem bylo
na tomto školení hovořeno. V takovém případě budou OVK včas informovány.
V průběhu voleb bude na všech pověřených obecních úřadech i krajském
úřadě služba.
TELEFON na KÚ – A. Karvánková: 386 720 156
TELEFON na POÚ DAČICE – Mgr. Maříková 384401229, Ing. Zdislav Páral
725856241
Služba na MěÚ Dačice ve dnech voleb – 384401267, odd. správní.
www.volby.cz – videopořad pro komise ke sčítání a program pro komise
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