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SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA
č. j. MV—71070—8/OV-2020
ze dne 20. května 2020,

k hygienicko-protiepidemickým opatřením v doplňovacích volbách do Senátu
Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 - Teplice

Úsek státní správy: volby
Ministerstvo vnitra ke sjednocení postupů podle © 1413 odst. 1 písm. a) & © 14s odst. 1 písm. b)
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., pro doplňovací volby do Senátu
Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 — Teplice vydává tuto směrnici:

Čl. 1
Předmět úpravy
Touto směrnicí se upravují zvláštní postupy volebních orgánů při zajišťování
hygienicko—protiepidemických opatření a prevence šíření koronaviru označovaného jako
SARS—CoV-Z během konání doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 32 — Teplice.

Čl. 2
Postup obecních úřadů
Obecní úřady ve volebním obvodu č. 32 —— Teplice zajistí:
&) podmínky pro naplňování hygienicko—p1'otiepidemických opatření uvedených Vpříloze
k této směrnici ve volebních místnostech v souladu s místními podmínkami,
b) poučení předsedů okrskových volebních komisí na území obce 0 naplňování hygienickoprotiepídemických opatření uvedených v příloze k této směrnici.

Čl. 3
Postup starostů obcí
Starostové obcí ve volebním obvodu č. 32 — Teplice zajistí při rozdělování sad
hlasovacích lístků pro první kolo voleb do doručovacích obálek následující hygienickoprotiepídemická opatření :
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a) rozdělování hlasovacích lístků do obálek bude probíhat na očištěné adezinflkované
pracovní ploše,
13) osoby provádějící rozdělování hlasovacích lístků budou při práci používat roušku nebo
obdobný ochranný prostředek dýchacích cest a budou pracovat buď vjednorázových
rukavicích, nebo si před prací ošetří ruce dezinfekčním prostředkem s Virucidním účinkem
(dále jen „dezinfekční prostředelď).

C1. 4
Financování opatření
Na výdaje související s pořízením dezinfekčních prostředků a osobních ochranných
pomůcek nezbytných pro zajištění opatření uvedených V této směrnici lze použít peněžní
prostředky poskytnuté obcím ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících
s doplňovacími volbami ve volebním obvodu č. 32 — Teplice.

Čl. 5
Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
legislativy, státní správy a územní samosprávy

JUDr. PhDr. Petr M 1 s n a, Ph.D., v. r.
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Příloha ke směrnici č. j. MV—71070—8/OV-2020

Hygienicko—protiepidemická opatření při hlasování & sčítání hlasů
Ve volební místnosti ie nutné zajistit:

. u vstupu do volební místnosti dezinfekční prostředek na ruce pro voliče,
. u vstupu do volební místnosti upozornění, že je volič povinen používat roušku nebo
obdobný ochranný prostředek dýchacích cest) a Výzvu k užití dezinfekce na ruce před
vstupem do volební místností,
. dezinfekční prostředek na ruce pro členy okrskové volební komise,
. dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy,
. pro členy okrskové volební komise rezervu roušek nebo obdobných ochranných prostředků
dýchacích cest,
. pro členy okrskové volební komise dostatečné množství psacích potřeb,
. dostatečný rozestup mezi členy okrskové volební komise, umožňují—li to podmínky,
0 po ukončení hlasování dezinfekci kontaktních míst ve volební místnosti & vyvětrání,
. po skončení voleb úklid a dezinfekcí volební místnosti v souladu s účelem, k němuž jsou
prostory běžně používány.

S ohledem na druh voleb nebude prostor za volební zástěnou vybaven psacími potřebami
pro voliče.

Během hlasování ie nutné zaiistit:

. dodržování rozestupů mezi voliči alespoň 2 metry; to platí i pro voliče čekající před
volební místnosti. Zajištění rozestupů se netýká případů, kdy voliči poskytuje pomoc
asistent,
. omezení přímého kontaktu voliče s členy okrskové volební komise na nezbytně nutnou
dobu. Při prokazování totožnosti to lze zajistit tak, že volič položí před člena okrskové
volební komise doklad totožnosti & odstoupí (do vzdálenosti 1,5 - 2 metry, umožňují—li to
podmínky). Na pokyn člena komise si odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje, poté
si vezme zpět doklad totožnosti & převezme úřední obálku a hlasovací lístky.
Při manipulaci s doklady totožnosti použijí členové komise jednorázové rukavice,
. opakované provedeníočistění & dezinfekce klik, prostorů, vnichž dochází k vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky, a dalších povrchů,
. otevřené dveře do volební místnosti & místnost dostatečně větrat, umožňují—li to podmínky.

Q).

O<
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Při sčítání hlasů dbají členové okrskové volební komise na zvýšenou hygienu rukou (použití
jednorázových rukavic nebo častěj ší používání dezinfekce). Clenové okrskové volební komise
nesdílejí psací potřeby.
Při hlasování do přenosné volební schránky ie nutné dbát na následující :

. dotazovat se voličů, kteří žádají 0 hlasování do přenosné volební schránky, zda nejsou
v karanténě neboť karanténa je překážkou práva volit,
. vyzvat 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 sklíenty daného zařízení (např. vyhrazením prostor tak, aby členové komise
neměli možnost kontaktu s klienty kteří nemají zájem 0 hlasování, a vybavením těchto
prostor dezinfekčními prostředky).

