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3.

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA
č. j. MV-94781-37/OV-2020 ze dne 10. srpna 2020,
o zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách
do Senátu Parlamentu České republiky a ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených
na dny 2. a 3. října 2020
Úsek státní správy: volby
Ministerstvo vnitra ke sjednocení postupů podle § 14a odst. 1 písm. d) až f), § 14b odst. 1
písm. a) a § 14c 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.,
a postupů podle § 11 odst. 1 písm. m), § 13 odst. 1 písm. d), e) a h), § 14 písm. a) a § 15
odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, vydává tuto směrnici:
Čl. 1
Předmět úpravy
Touto směrnicí se upravují podmínky pro zajištění připravenosti volebních orgánů
k aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření a prevence šíření koronaviru označovaného
jako SARS-CoV-2 ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky a ve volbách
do zastupitelstev krajů vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020 a v případném druhém kole
voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „volby“).
Čl. 2
Postup obecních a krajských úřadů
(1) Obecní úřady učiní taková opatření při přípravě na volby, aby v případě, že budou
aktivována hygienicko-protiepidemická opatření a prevence šíření koronaviru označovaného
jako SARS-CoV-2, měly k dispozici
a) dostatečné množství dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem (dále jen
„dezinfekční prostředek“) k ošetření rukou pro
1. osoby zajišťující rozdělení sad hlasovacích lístků do doručovacích obálek;
to neplatí, plní-li starosta obce tyto úkoly s využitím služeb České pošty, s. p.,
2. členy okrskových volebních komisí při prvním zasedání okrskové volební
komise a v průběhu hlasování a sčítání hlasů,
3. voliče, kteří se dostaví do volební místnosti,
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b) dostatečné množství dezinfekčních prostředků na úklid a očištění povrchů a kontaktních
ploch
1. v místnostech, kde probíhá rozdělení sad hlasovacích lístků do doručovacích
obálek,
2. v místnostech, kde probíhá první zasedání okrskové volební komise,
3. ve volebních místnostech; zde budou zajištěny též podmínky pro dezinfekci
psacích potřeb v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, včetně nezbytného
navýšení počtu psacích potřeb,
c) dostatečné množství roušek nebo obdobných ochranných prostředků dýchacích cest pro
1. 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.,
2. členy okrskových volebních komisí při prvním zasedání okrskové volební
komise a v průběhu hlasování a sčítání hlasů,
d) dostatečné množství jednorázových rukavic pro
1. 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.,
2. členy okrskových volebních komisí v průběhu hlasování a sčítání hlasů.
(2) Pověřené obecní úřady dále učiní taková opatření při přípravě na volby,
aby v případě, že budou aktivována hygienicko-protiepidemická opatření a prevence šíření
koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2, měly k dispozici
a) dostatečné množství dezinfekčních prostředků k ošetření rukou pro
1. osoby zajišťující u pověřeného obecního úřadu jako distribučního místa
rozdělování hlasovacích lístků a ostatních volebních materiálů jednotlivým
obcím ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu,
2. členy okrskových volebních komisí při jejich školení,
b) dostatečné množství dezinfekčních prostředků na úklid a očištění povrchů a kontaktních
ploch v
1. prostorech, kde probíhá rozdělování hlasovacích lístků a ostatních volebních
materiálů jednotlivým obcím ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu,
2. místnostech, kde probíhá školení členů okrskových volebních komisí,
c) dostatečné množství roušek nebo obdobných ochranných prostředků dýchacích cest pro
1. osoby zajišťující u pověřeného obecního úřadu jako distribučního místa
rozdělování hlasovacích lístků a ostatních volebních materiálů jednotlivým
obcím ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu,
2. členy okrskových volebních komisí při jejich školení,
3. zaměstnance zařazené do pověřeného obecního úřadu, kteří budou kontrolovat
průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech,
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d) dostatečné množství jednorázových rukavic pro osoby zajišťující u pověřeného obecního
úřadu jako distribučního místa rozdělování hlasovacích lístků a ostatních volebních
materiálů jednotlivým obcím ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu.
(3) Krajské úřady učiní taková opatření při přípravě na volby, aby v případě, že budou
aktivována hygienicko-protiepidemická opatření a prevence šíření koronaviru označovaného
jako SARS-CoV-2, měly k dispozici dostatečné množství roušek nebo obdobných ochranných
prostředků dýchacích cest pro zaměstnance zařazené do krajského úřadu, kteří budou
kontrolovat průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech.
Čl. 3
Financování
Na skutečné a oprávněné výdaje související s pořízením dezinfekčních prostředků
a osobních ochranných pomůcek podle čl. 2 v nezbytném rozsahu odpovídajícím místním
podmínkám, zejména velikosti volebního okrsku a předpokládanému počtu členů okrskové
volební komise, lze použít peněžní prostředky poskytnuté obcím a krajům ze státního
rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících s těmito volbami.
Čl. 4
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

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

JUDr. PhDr. Petr M l s n a, Ph.D., v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. července 2020 č. 799
k informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury
pro prostorové informace v České republice do roku 2020
Vláda
I. bere na vědomí informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury
pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (dále jen „Akční plán“),
obsaženou v části III materiálu čj. 863/20;
II. zrušuje bod II/2b usnesení vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 12, o 1. aktualizaci Akčního
plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku
2020;
III. ukládá
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) koordinovat rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace na základě Akčního
plánu,
b) zpracovat a vládě do 31. prosince 2020 předložit návrh věcného záměru zákona o národní
infrastruktuře pro prostorové informace,
c) spravovat veřejně přístupný informační systém národní infrastruktury pro prostorové
informace, který je informačním systémem veřejné správy obsahujícím metadata
o prostorových datech a službách nad prostorovými daty, požadavky na prostorová data
a služby nad prostorovými daty a informace o projektech v oblasti prostorových
informací,
d) stanovit do 31. prosince 2020 v provozní dokumentaci informačního systému národní
infrastruktury pro prostorové informace formu a technické náležitosti předávání údajů
do tohoto informačního systému a postupy ministerstev a ostatních ústředních orgánů
státní správy při vedení a zápisu údajů v tomto informačním systému,
e) spravovat informační systém pro potřebu zajišťování terminologického slovníku
pro národní infrastrukturu pro prostorové informace,
f) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
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2. ostatním ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy
a) poskytnout místopředsedovi vlády a ministru vnitra součinnost nutnou ke splnění úkolu
uvedeného v bodě III/1 tohoto usnesení a za tímto účelem uvolnit odborníky za jimi řízená
ministerstva nebo ústřední správní úřady do realizačních týmů,
b) v návaznosti na zveřejnění doplněné provozní dokumentace podle úkolu obsaženého
v bodě III/1d oznamovat do informačního systému národní infrastruktury pro prostorové
informace základní metadatové informace o prostorových datech a službách
nad prostorovými daty ve své gesci, požadavky na prostorová data a služby
nad prostorovými daty a informace o nově připravovaných projektech v oblasti
prostorových informací;
IV. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst
a starostům obcí spolupracovat při plnění tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí:
guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
veřejná ochránkyně práv,
předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové měst, městysů a obcí

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. července 2020 č. 807
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019
Vláda
I. schvaluje Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019
(dále jen „Zpráva“) obsaženou v části III materiálu čj. 889/20;
II. ukládá zmocněnkyni vlády pro lidská práva zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
III. doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí s pověřenými
obecními úřady a obcí, v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny, zajistit
systémové poskytování účelových dotací z veřejných financí na aktivity příslušníků
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve smyslu
nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací
ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Provede:
zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí s pověřenými obecními úřady a obcí,
v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I. odst. 2 písm. b) Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k Usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123):

Ministerstvo vnitra sděluje, že předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
svým rozhodnutím ze dne 16. června 2020 č. 60 stanovil, podle § 3 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29
odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších
předpisů, obec Radostín nad Oslavou, Kraj Vysočina, městysem.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto úředních razítek:
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 36 mm s textem:
Městský úřad Hradec nad Moravicí
evidenční číslo 4
Ztráta razítka byla zjištěna dne 17. července 2020.
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 20 mm s textem:
MĚSTO ROSICE
*MĚSTSKÁ POLICIE*
Ke ztrátě razítka došlo dne 20. července 2020.

Jiné:
---
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