Informace pro voliče – karanténa nebo izolace v souvislosti s onemocněním covid-19
Pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 byl vydán nový zákona č. 350/2020
Sb., o zvláštních způsobech hlasování, který umožňuje voličům, kterým byla z důvodu ochrany
veřejného zdraví před onemocněním covid-19 nařízena izolace nebo karanténa, volit
prostřednictvím zvláštních způsobů hlasování. Karanténa nebo izolace musí být nařízena
krajskou hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem. Pobytová zařízení musí být také
uzavřena krajskou hygienickou stanicí.
Zvláštní způsoby hlasování bude zajišťovat speciální komise pro hlasování zřízená
Krajským úřadem Ústeckého kraje (komise bude 4členná – zapisovatel jmenován ředitelem
krajského úřadu a 3 vojáci v činné službě), sčítání takto odevzdaných hlasů bude zajišťovat
speciální sčítací komise při krajskému úřadu (tzn., tyto činnosti nebudou zajišťovat klasické
okrskové volební komise).
Zvláštní způsoby hlasování:
1. Hlasování u volebního stanoviště
Toto stanoviště bude zřízeno krajským úřadem v každém okresním městě, a to jak pro
volby do zastupitelstva kraje, tak i pro volby Senátu (volební stanoviště budou oznámena
a zveřejněna krajský úřadem nejpozději do úterý dne 17.09.2020, v případě konání 2. kola
voleb do Senátu pak nejpozději do pondělí dne 5.10.2020).
Volič v izolaci nebo karanténě bude mít možnost volit u volebního stanoviště ve středu
dne 30.09.2020 od 7:00 do 15:00 hodin, v případě konání 2. kola voleb do Senátu ve
středu dne 07.10.2020 od 7:00 do 15:00 hodin, a to pouze z motorového vozidla a
nemusí se nahlašovat předem.
Na volebním stanovišti v uvedené době bude připravena speciální komise pro hlasování,
která bude řídit hlasování voličů, kteří budou splňovat zákonné podmínky pro hlasování.
2. Hlasování při pobytovém zařízení
Tento způsob hlasování bude pro voliče možný pouze v pobytovém zařízení, které bylo
krajskou hygienickou stanicí uzavřeno (např. domov pro seniory, LDN …), a to nejpozději
do pátku dne 02.10.2020 do 12:00 hodin, v případě konání 2. kola voleb do Senátu pak do
pátku dne 09.10.2020 do 12:00 hodin za předpokladu, že uzavřené pobytové zařízení se
bude nacházet ve volebním obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášené.
Hlasování v tomto případě bude možné ve čtvrtek dne 01.10.2020 od 7:00 do 22:00
hodin a v pátek dne 02.10.2020 od 7:00 do 18:00 hodin, v případě konání 2. kola voleb
do Senátu pak ve čtvrtek dne 08.10.2020 od 7:00 do 22:00 hodin a pátek dne
09.10.2020 od 7:00 do 18:00 hodin.
Speciální komise pro hlasování po dohodě se správnou příslušného zařízení bude
zajišťovat hlasování voličů v tomto pobytovém zařízení pro celý okres, kteří budou splňovat
zákonné podmínky pro hlasování.
3. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Tento způsob hlasování je určen pro voliče pro daný okres, kteří jsou v karanténě nebo
izolaci a nemohli z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště. Voliči musí
telefonicky požádat o hlasování tímto způsobem krajský úřad (telefonní spojení bude včas
zveřejněno) nejpozději ve čtvrtek dne 01.10.2020 do 20:00 hodin. V případě konání 2. kola

voleb do Senátu pak ve čtvrtek dne 08.10.2020 do 20:00 hodin, a to pouze voliči, kteří mají
oprávnění hlasovat ve volebním obvodu, ve kterém byly volby do Senátu vyhlášeny.
Hlasování v tomto případě bude možné v pátek dne 02.10.2020 od 7:00 do 22:00 hodin
nebo v sobotu dne 03.10.2020 od 7:00 do 14:00 hodin, v případě konání 2. kola voleb
do Senátu pak v pátek dne 09.10.2020 od 7:00 do 22:00 hodin nebo v sobotu dne
10.10.2020 od 7:00 do 14:00 hodin.
Speciální komise pro hlasování navštíví voliče v místě jejich pobytu za předpokladu, že
splní zákonné podmínky pro hlasování, kde vyčká nejvýše 10 minut. Pokud se volič
k hlasování v této době nedostaví, považuje se za to, že volič hlasování odmítl.
.

