Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Informace pro pobytová zařízení o volbách do krajského
zastupitelstva a do Senátu v roce 2020

Dne 24. srpna 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech
hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu v roce 2020 (dále jen zákon o
zvláštním hlasování), který kromě jiného upravuje hlasování v pobytových zařízeních,
která jsou uzavřena z důvodu ochrany před onemocněním covid-19.
Dle ustanovení § 2 zákona o zvláštním hlasování je pod písm. b) a c) uvedeno následující
vymezení pojmů:
Pro účely tohoto zákona se rozumí
b) pobytovým zařízením zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby,
školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a zdravotnické
zařízení poskytovatele lůžkové péče,
c) uzavřením pobytového zařízení jeho uzavření podle zákona o ochraně veřejného
zdraví z důvodu ochrany před onemocněním covid-19,
(nejedná se o režimová opatření stanovená krajskou hygienickou stanicí pobytovému
zařízení jako zvýšení hygienických opatření, omezení případně zákaz návštěv; nebo
zařízení, kdy ředitel/ka se rozhodnou o uzavření zařízení, tj. klienti neopouštějí
zařízení a personál zůstává v tomto zařízení z důvodu snížení rizika nakažení klientů
i personálu). Rozhodnutí o uzavření musí být vydáno krajskou hygienickou stanicí.
Dle ustanovení § 12 zákona o zvláštním hlasování může oprávněný voliče, kterému jsou
poskytovány pobytové služby, hlasovat:
a) ve volbách do zastupitelstva kraje, má-li adresu místa trvalého pobytu na území kraje,
v němž se pobytové zařízení nachází,
b) ve volbách do Senátu, má-li adresu místa trvalého pobytu na území volebního
obvodu, v němž se pobytové zařízení nachází.
Dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona o zvláštním hlasování krajská hygienická stanice
vyrozumí do středy 30. září 2020 a následně nejpozději do 12.00 hodin dne 2. října 2020
krajský úřad o pobytových zařízeních na území kraje, která budou v době voleb uzavřena.
Krajský úřad si od tohoto pobytového zařízení vyžádá seznam osob, kterým dané zařízení
poskytuje pobytové služby. V seznamu je u každé osoby uvedeno: jméno a příjmení, datum
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narození a adresu místa trvalého pobytu. Tyto seznamy budou zpracovány a následně
poskytnuty krajskému úřadu v elektronické podobě.
Krajský úřad prověří bydliště uvedených osob, tj. zdali mají bydliště na území kraje, případně
v obvodu voleb do Senátu (Louny, Děčín) a připraví seznam možných voličů daného
zařízení. Krajský úřad musí ve spolupráci s pobytovým zařízením stanovit prostory v tomto
zařízení, kde se bude konat hlasování, a stanovit protiepidemická opatření.
Z tohoto vyplývá, že by bylo vhodné, pokud bude pobytové zařízení uzavřeno krajskou
hygienickou stanicí, aby si toto zařízení určilo svého zástupce, který bude komunikovat
s krajský úřadem, tj. připraví seznam osob, kterým jsou poskytovány pobytové služby, a
vytipoval prostory v daném zařízení, kde by se mohlo konat hlasování a kde by se stanovila
protiepidemická opatření. Současně by byl dohodnut čas, kdy by se hlasování do zvláštní
hlasovací schránky uskutečnilo.
Samotné hlasování by se mělo uskutečnit:
čtvrtek 1. října 2020 od 7.00 do 22.00 hodin
pátek 2. října 2020 od 7.00 do 18.00 hodin.
V případě, že pobytové zařízení není uzavřeno, ale jsou zde klienti, kteří jsou v
karanténě
V případě, že pobytové zařízení není rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřeno, ale
jsou zde osoby, kterém jsou v karanténě nebo izolací a které by chtěli uplatnit své volební
právo, tak tyto osoby musí požádat na telefonickém čísle (číslo bude zveřejněno na
webových stránkách krajského úřadu) do dne 1. října 2020 do 20.00 hodin o hlasování do
zvláštní přenosné volební schránky. Oprávněný volič musí sdělit krajskému úřadu své jméno
a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu, kde pobývá na území
příslušného kraje, a telefonní číslo.
Pokud nebudou sděleny všechny tyto údaje nebo bude žádost podána po 20.00 hodině
dne 1. října 2020, tak se k těmto žádostem nebude přihlížet.

V případě, že pobytové zařízení není uzavřeno a nejsou zde klienti, kteří jsou v
karanténě
V případě, že pobytové zařízení není rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřeno a
jsou zde osoby, kterém nejsou v karanténě nebo izolaci a které by chtěly uplatnit své volební
právo, tak je nutné požádat volební okrsek, kam bydlištěm patří tito voliči, o hlasování do
přenosné volební schránky (jako každé jiné volby).
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