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,
b) dostatečné množství dezinfekčních prostředků na úklid a očištění povrchů
a kontaktních ploch
1. v místnostech, kde probíhá
do doručovacích obálek,

rozdělení

sad

hlasovacích

lístků

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,
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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,
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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Odůvodnění

Ministerstvo vnitra v rámci příprav na volby do Senátu Parlamentu České
republiky a volby do zastupitelstev krajů, které prezident republiky vyhlásil svým
rozhodnutím č. 169/2020 Sb. na dny 2. a 3. října 2020, připravilo návrh směrnice
o zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách.
Cílem směrnice je zajistit připravenost volebních orgánů k přijetí opatření proti
šíření koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 pro případ, že to epidemická
situace při podzimních volbách bude i nadále vyžadovat.
Obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a krajským úřadům se proto
směrnicí ukládá, aby učinily odpovídající přípravy a zajistily si dostatečné množství
dezinfekčních prostředků a osobních ochranných pomůcek pro osoby a činnosti při
volbách, které jsou ve směrnici blíže specifikovány.
Uvedeny jsou 4 druhy ochranných prostředků (1. dezinfekce na ruce,
2. dezinfekce na úklid, 3. roušky a 4. jednorázové rukavice). V případě roušek
(ústenek) směrnice umožňuje alternativně zajistit obdobný ochranný prostředek
dýchacích cest, čímž se mají na mysli např. bavlněné prostředky vytvořené
svépomocí apod. Nejsou tím myšleny respirátory, na jejichž zajištění směrnice
nemíří. Ke každému druhu ochranných prostředků se uvádí činnost při zajištění voleb
a okruh osob, pro které je třeba je zabezpečit. Jde především o členy okrskových
volebních komisí v průběhu hlasování a sčítání hlasů, o voliče, kteří se dostaví do
volební místnosti, ale také osoby, které budou zajišťovat distribuci, rozdělení sad
hlasovacích lístků do doručovacích obálek (tzv. obálkování) a roznos hlasovacích
lístků voličům.
Při obálkování a roznosu hlasovacích lístků se povinnost zajištění ochranných
prostředků nevztahuje na obecní úřad v obci, kde starosta na základě uzavřené
smlouvy zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům a případně i obálkování
prostřednictvím České pošty, s.p. Výdaje spojené s pořízením ochranných
prostředků pro tento účel by nemohly být v takovém případě obcím uhrazeny
ze státního rozpočtu.
Odhadované množství jednotlivých ochranných prostředků je níže vyčísleno
v souvislosti s předpokládanými finančními náklady. Tam, kde se budou společně
s volbami do zastupitelstev krajů konat i volby do Senátu, je nutné zohlednit
i případné druhé kolo senátních voleb, ve kterém by se hlasovalo o týden později,
tj. ve dnech 9. a 10. října 2020.
Výdaje na zajištění dezinfekce na úklid, které jsou odhadovány ve výši 500 tis.
Kč, bude možné v rozsahu nezbytně nutném uhradit v rámci výdaje na úklid podle
čl. I odst. 2 písm. f) směrnice č.j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při
financování voleb, ve znění pozdějších směrnic.
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V souvislosti s hygienicko-epidemickou situací je nad rámec výdajů uvedených
ve směrnici č.j. MF-62 970/2013/12-1204 umožněn i mimořádný výdaj v rozsahu
nezbytně nutném na pořízení dalších ochranných prostředků uvedených
v předkládané směrnici.
Předpokládaný finanční dopad tohoto mimořádného výdaje na státní rozpočet
znázorňuje následující tabulka, která obsahuje výpočet vycházející z průměrného
počtu ochranných prostředků na příslušnou jednotku (obec, okrsek). Každá obec si
však bude potřebný počet nakupovat dle vlastních předpokladů.
Celkové výdaje jsou odhadovány ve výši cca 25 mil. Kč.

Dezinfekce na ruce
Činnost

Ochranný
prostředek

Počet kusů
na jednotku

Cena za
kus (Kč)

Celkový výdaj
(Kč)

55,-

Výdaj
na
jednotku
(Kč)
55,-

Školení členů OVK
(zahrnuje i množství
potřebné při rozdělování
hlasovacích lístků a
ostatních volebních
materiálů na distribučním
místě)

dezinfekce
500 ml

1/POÚ

1. zasedání OVK +
hlasování + sčítání hlasů
(zahrnuje i množství
potřebné při obálkování
hlasovacích lístků)

dezinfekce
500 ml

3/OVK
(dostatečné
množství
i pro
případné
2. kolo)

55,-

165,-

165 x 13 996 S+ZK
2 309 340,-

Činnost

Ochranný
prostředek

Počet kusů
na jednotku

Cena za
kus (Kč)

Celkový výdaj
(Kč)

Rozdělování hlasovacích
lístků a ostatních
volebních materiálů na
distribučním místě

ústenka

10/POÚ

30,-

Výdaj
na
jednotku
(Kč)
300,-

Školení členů OVK

ústenka

120/POÚ

30,-

3 600,-

3 600 x 380
1 368 000,-

Obálkování
+
roznos
hlasovacích lístků

ústenka

10/OÚ

30,-

300,-

300 x 6 331
1 899 300,-

1. zasedání OVK +
hlasování + sčítání hlasů

ústenka

30/OVK

30,-

900,-

Kontrola hlasování a
sčítání ve volebních
místnostech

ústenka

10/POÚ

30,-

300,-

900 x 13 996
12 596 400,+ 2 kolo:
900 x 5 126
4 613 400,17 209 800,300 x 380
114 000,-

Kontrola hlasování a
sčítání ve volebních
místnostech

ústenka

10/KÚ

30,-

300,-

55 x 380
20 900,-

Roušky
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300 x 380
114 000,-

300 x 14
4 200,-

Rukavice
Činnost

Ochranný
prostředek

Počet párů
na jednotku

Cena za
pár (Kč)

Celkový výdaj
(Kč)

4,-

Výdaj
na
jednotku
(Kč)
40,-

Rozdělování hlasovacích
lístků a ostatních
volebních materiálů na
distribučním místě

jednorázové
rukavice

10/POÚ

Obálkování
a
roznos
hlasovacích lístků

jednorázové
rukavice

10/OÚ

4,-

40,-

40 x 6 331
253 240,-

Hlasování + sčítání hlasů

jednorázové
rukavice

20/OVK

4,-

80,-

80 x 13 996
1 119 680,+ 2. kolo:
410 080,1 529 760,-

40 x 380
15 200,-

19 814 260,+ 2. kolo:
5 023 480,-

Výdaje celkem (Kč)

24 837 740,-

Bude-li to dle aktuální situace potřebné, vydá Ministerstvo vnitra v průběhu září
2020 další směrnici k aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách,
kterou stanoví konkrétní postupy, při kterých obecní úřady využijí prostředky
a pomůcky pořízené na základě prvotní směrnice k zajištění připravenosti.
Pokud nebude třeba použít tyto ochranné prostředky při podzimních volbách,
měly by je obce uschovat pro případné použití u následujících voleb.
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