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Vážená paní hejtmanko,
Vážený pane hejtmane,
Vážený pane primátore,
Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
na základě dotazů k uplatnění volebního práva osob, které se dostanou do
karantény v pátek nebo v sobotu volebního týdne, vznesených na videokonferenci
hejtmanů se zástupci Ministerstva vnitra dne 25. září 2020, Vám sděluji následující
vyjádření Ministerstva vnitra:
Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do
zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, neumožňuje využít zvláštních způsobů
hlasování osobám, které se o karanténě nebo izolaci dozví po uplynutí lhůty pro
podávání telefonických žádostí u krajského úřadu, tedy po 20. hodině čtvrtku
volebního týdne. Tyto osoby nemohou hlasovat ani běžným způsobem, neboť podle
§ 3 zákona č. 350/2020 Sb. nejsou vyjmuty z obecné překážky výkonu volebního
práva.
Již při přípravě a projednávání zákona č. 350/2020 Sb. bylo jak Ministerstvem
vnitra, tak zákonodárci pečlivě zvažováno nastavení zvláštních způsobů hlasování,
aby bylo uspokojeno co nejvíce voličů a zároveň byl celý systém logisticky
zvládnutelný.
Proto je jednak stanovena poměrně dlouhá doba pro hlasování do zvláštní
přenosné volební schránky – od 7 do 22 hodin v pátek, a od 7 do 14, popřípadě 17
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hodin v sobotu, a zároveň lze o tento způsob hlasování žádat až do čtvrtka do 20
hodin. Poté budou krajské úřady do nočních hodin připravovat seznamy a itineráře
pro komise pro hlasování. Delší dobu pro podávání telefonických žádostí nebylo
možné stanovit, poněvadž krajské úřady a komise pro hlasování potřebují vědět
alespoň s minimálním předstihem, jaká je po hlasování poptávka.
Dalším důvodem je zabránění dvojímu hlasování. Možnost žádat o zvláštní
přenosnou volební schránku i během doby, kdy jsou otevřeny volební místnosti, by
znamenala, že volič může odhlasovat ve volební místnosti a poté žádat o zvláštní
schránku, aniž by se o duplicitě hlasování volební orgány včas dozvěděly.
S pozdravem

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
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Dle rozdělovníku
Rozdělovník:
Všem hejtmanům, hejtmankám a primátorovi hlavního města Prahy
Všem ředitelkám a ředitelům krajských úřadů a Magistrátu hlavního města
Prahy

3

Elektronický podpis - 25.9.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.7.2021 14:41:20-000 +02:00

