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2.
SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA
č. j. MV-112374-11/OV-2021 ze dne 9. září 2021,
o zajištění prostředků pro hygienicko-protiepidemická opatření ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
vyhlášených na dny 8. a 9. října 2021 a v některých dalších volbách

Úsek státní správy: volby
Ministerstvo vnitra ke sjednocení postupů podle § 12 odst. 3 písm. b), § 14a odst. 1 písm. d)
až f), § 14b odst. 1 písm. a), § 14c odst. 1 písm. b) a § 21a odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a postupů podle § 10 odst. 1 písm. d), § 12 odst. 1 písm. j) až l),
§ 14 odst. 1 písm. a), § 15 odst. 1 písm. c) a § 38 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto
směrnici:
Čl. 1
Předmět úpravy
Touto směrnicí se upravují podmínky pro zajištění připravenosti volebních orgánů
na hygienicko-protiepidemická opatření a prevence šíření koronaviru označovaného jako
SARS-CoV-2 ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených
na dny 8. a 9. října 2021 (dále jen „volby do Poslanecké sněmovny“) a v nových, dodatečných
nebo opakovaných volbách do zastupitelstev obcí a doplňovacích volbách do Senátu
Parlamentu České republiky, které se budou konat po nabytí účinnosti této směrnice do doby
konání řádných voleb do zastupitelstev obcí a do jedné třetiny Senátu Parlamentu České
republiky v roce 2022.
Čl. 2
Postup obecních a krajských úřadů při přípravě na volby do Poslanecké sněmovny
(1) Obecní úřady učiní taková opatření při přípravě na volby do Poslanecké sněmovny,
aby měly k dispozici dostatečné množství
a) 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, je-li tato činnost zabezpečena prostřednictvím jiné právnické osoby,
2. členy okrskových volebních komisí při prvním zasedání okrskové volební
komise a v průběhu hlasování a sčítání hlasů a
3. voliče, kteří se dostaví do volební místnosti,
b) dezinfekčních prostředků na úklid a očištění povrchů a kontaktních ploch
1. v místnostech, kde probíhá rozdělení sad hlasovacích lístků do doručovacích
obálek; to neplatí, je-li tato činnost zabezpečena prostřednictvím jiné právnické
osoby,
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2. v místnostech, kde probíhá první zasedání okrskové volební komise a
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) ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, pro
1. osoby zajišťující rozdělení sad hlasovacích lístků do doručovacích obálek
a roznos hlasovacích lístků; to neplatí, je-li tato činnost zabezpečena
prostřednictvím jiné právnické osoby a
2. členy okrskových volebních komisí při prvním zasedání okrskové volební
komise a v průběhu hlasování a sčítání hlasů,
d) jednorázových rukavic pro
1. osoby zajišťující rozdělení sad hlasovacích lístků do doručovacích obálek
a roznos hlasovacích lístků; to neplatí, je-li tato činnost zabezpečena
prostřednictvím jiné právnické osoby a
2. členy okrskových volebních komisí v průběhu hlasování a sčítání hlasů.
(2) Pověřené obecní úřady dále učiní taková opatření při přípravě na volby
do Poslanecké sněmovny, aby měly k dispozici dostatečné množství
a) 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 a
2. členy okrskových volebních komisí při jejich školení,
b) 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 a
2. místnostech, kde probíhá školení členů okrskových volebních komisí,
c) ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, 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. zaměstnance zařazené do pověřeného obecního úřadu při školení členů
okrskových volebních komisí,
3. členy okrskových volebních komisí při jejich školení a
4. zaměstnance zařazené do pověřeného obecního úřadu, kteří budou kontrolovat
průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech,
d) 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 do Poslanecké
sněmovny, aby měly k dispozici dostatečné množství ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření
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kapének, pro zaměstnance zařazené do krajského úřadu, kteří budou kontrolovat průběh
hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech.
Čl. 3
Postup obecních a krajských úřadů při přípravě
na nové, dodatečné nebo opakované volby do zastupitelstev obcí
a doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky
(1) Opatření uvedená v čl. 2 učiní dotčené obecní úřady, pověřené obecní úřady
a krajské úřady také při nových, dodatečných nebo opakovaných volbách do zastupitelstev
obcí a doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat
po nabytí účinnosti této směrnice do doby konání řádných voleb do zastupitelstev obcí
a do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022. To neplatí v případě,
že ve dnech voleb podle věty první nebude uložena povinnost nosit ochranné prostředky nosu
a úst podle jiného právního předpisu ve vnitřních prostorách staveb pro dané území nebo jeho
část.
(2) Pořízeny budou ochranné prostředky dýchacích cest takové úrovně, která bude
v době přípravy na nové, dodatečné nebo opakované volby do zastupitelstev obcí nebo
doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky stanovena krizovým opatřením
vlády, nebo mimořádným opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví pro konání voleb
do zastupitelských sborů, případně pro vnitřní prostory staveb.
Čl. 4
Financování
Na skutečné a oprávněné výdaje související s pořízením dezinfekčních prostředků
a osobních ochranných pomůcek podle čl. 2 a 3 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 volbami do Poslanecké sněmovny, novými,
dodatečnými nebo opakovanými volbami do zastupitelstev obcí nebo doplňovacími volbami
do Senátu Parlamentu České republiky.
Čl. 5
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Petr V o k á č, v. r.
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
legislativy, státní správy a územní samosprávy
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