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Poskytnutí informace k opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19, která
platí pro členy okrskových volebních komisí v rámci voleb do Poslanecké
sněmovny
Ministerstvo vnitra obdrželo dne 23. září 2021 Vaši žádost o informaci podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, která se týká opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 platných pro
členy okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky (dále jen „volby do PS“), které proběhnou ve dnech 8. a 9. října
2021. K Vašim dotazům sdělujeme:
K otázkám č. 1 a 3 žádosti
Pro volby do PS vydalo Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády
(usnesení č. 854 ze dne 27. září 2021) mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/202059/MIN/KAN ze dne 27. září 2021, kterým se členům okrskové volební komise po
celou dobu přítomnosti na zasedání této komise, všem osobám přítomným ve
volební místnosti v průběhu hlasování a sčítání hlasů, všem osobám přítomným při
hlasování do přenosné volební schránky a všem osobám přítomným při hlasování
zvláštním způsobem hlasování podle zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních
způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, s účinnosti ode dne 6. října 2021
od 00:00 hod. do 10. října 23:59 hod. nařizuje mít nasazen ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem, které
brání šíření kapének.
Toto mimořádné opatření je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva
zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ a též na
webových stránkách Ministerstva vnitra v rámci aktuálních informací k volbám do PS:
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https://volby.mvcr.cz/vyhlasene-volby/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny#0zakladni-udaje.
S tímto mimořádným opatřením koresponduje též 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, která je rovněž zveřejněna na https://volby.mvcr.cz/vyhlasenevolby/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny#4-pro-volebni-organy.
K hygienickým a protiepidemickým opatřením při organizaci voleb do PS ve
volební místnosti vydalo Ministerstvo vnitra také metodiku dostupnou na
https://volby.mvcr.cz/vyhlasene-volby/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny#4pro-volebni-organy.
K otázce č. 2 žádosti
Nesplnění povinnosti mít podle shora uvedeného mimořádného opatření
nasazen respirátor je přestupkem na úseku ochrany veřejného zdraví v oblasti
zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví (§ 92n zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), za který lze uložit pokutu až do výše 3
miliony korun. Orgánem příslušným k řízení o přestupku je krajská hygienická
stanice. Uložením pokuty nejvýše 10 tisíc korun příkazem na místě může přestupek
vyřešit i orgán Policie České republiky, nebo strážník obecní policie na základě
speciálního zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní
policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České
republiky.
Na členy okrskových volebních komisí se nevztahuje povinnost prokazovat
bezinfekčnost ve vztahu k onemocnění covid-19 platným očkováním, platným
negativním testem nebo dokladem o prodělání nemoci. Zasedání okrskové volební
komise je akcí organizovanou na základě zákona orgánem veřejné moci a účastní se
ho členové orgánů veřejné moci a na prokazování bezinfekčnosti tak dopadá výjimka
podle bodu 13. písm. b) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR
14601/2021-23/MIN/KAN ze dne 26. srpna 2021. S ohledem na uvedené tedy není
ve smyslu otázky č. 2 žádosti určen ani kontrolní orgán.

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
ředitel odboru
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