
 

Zborovská 11   150 21  Praha 5    tel.: 257 280 176       krtickova@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

ID datové schránky: keebyyf        e-mail: podatelna@kr-s.cz  

 

Váš dopis zn. / Ze dne:  Všem 

obecním a městským úřadům 

Středočeského kraje 

 

 

Číslo jednací: 093817/2017/KUSK 

Spisová značka: SZ_062497/2017/KUSK 

Vyřizuje / Linka: Stanislava Krtičková/l 176 

Značka: OSA/Krt 

Praha: 25.07.2017 

 

 

Nahlašování voličů pobývajících ve zdravotnických zařízeních k zápisu do zvláštního 

seznamu voličů při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

zasílání voličských průkazů obecními úřady zastupitelským úřadům cestou Ministerstva 

zahraničních věcí 

 

V souvislosti s organizačně technickým zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017, obdržel 

Krajský úřad Středočeského kraje přípis Ministerstva vnitra, ze kterého uvádíme následující.  

 

Nahlašování voličů pobývajících ve zdravotnických zařízeních 

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení (dále 

jen „zdravotnické zařízení“) může volič hlasovat mimo obec svého trvalého pobytu za splnění 

podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách 

do Parlamentu“), a to  

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede podle ustanovení § 6 odst. 1 

písm. b) zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad, městský úřad, magistrát (dále jen 

„obecní úřad“) pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, 

popřípadě nemůže z důvodu, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve volebním okrsku, v 

jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě údajů správy příslušného 

zdravotnického zařízení podle § 6 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu zapíše obecní 

úřad tyto voliče do zvláštního seznamu voličů; údaje musí být předány nejpozději 7 dnů 

před začátkem hlasování, tj. 13. října 2017 do 14.00 hodin. Zároveň správa příslušného 

zdravotnického zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam 

voličů, potvrzení o zápisu voliče do tohoto zvláštního seznamu obecnímu úřadu v obci, kde 

je volič z titulu svého trvalého bydliště zapsán ve stálém seznamu voličů. Před zahájením 

voleb správa příslušného zdravotnického zařízení požádá obecní úřad, aby informoval 

okrskovou volební komisi o žádosti voličů hlasovat ze zdravotních důvodů mimo volební 

místnost do přenosné volební schránky. Samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém 
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zařízení potom zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se dotčené 

zdravotnické zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle do zdravotnického zařízení 

dva své členy s přenosnou volební schránkou, výpisem ze zvláštního seznamu voličů, 

úřední obálkou a hlasovacími lístky, a to buď na základě předchozí žádosti obecního 

úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny voleb 

z podnětu správy zdravotnického zařízení. 

b) na základě voličského průkazu vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt. 

Pro postup umožňující voliči hlasovat ve zdravotnickém zařízení do přenosné volební 

schránky platí shora uvedené obdobně. 

 

K tomu, aby bylo umožněno pokud možno všem voličům pobývajícím ve zdravotnických 

zařízeních na základě jejich žádosti realizovat jejich volební právo, považuje Ministerstvo 

vnitra za důležité, aby obecní úřady kontaktovaly příslušná zdravotnická zařízení a ústavy 

sociální péče zejména nestátního charakteru, která se nacházejí v jejich územním obvodu, 

a poskytly jim potřebnou součinnost při nahlašování voličů k zápisu do zvláštního seznamu 

voličů, popřípadě při vyřizování žádostí o vydání voličského průkazu.  

 

Zasílání voličských průkazů cestou Ministerstva zahraničních věcí 

Ministerstvo vnitra dále apeluje  na včasné zasílání voličských průkazů do zahraničí ze strany 

obecních úřadů. Voličské průkazy, které mají být zasílány voličům do zahraničí, musí být 

k vydávání připraveny přednostně a jakmile nastane lhůta pro vydávání voličských průkazů, 

tj. od 5. října 2017, tyto voličské průkazy vybavit přímo na adresu voliče v zahraničí, nebo 

cestou Ministerstva zahraničních věcí zastupitelským a konzulárním úřadům České republiky, 

s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, pokud o to 

volič požádal.  

 

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) v této souvislosti poslalo přesné pokyny k zasílání 

voličských průkazů: 

1) Voličské průkazy je třeba zasílat v obálce na níže uvedenou adresu: 

Ministerstvo zahraničních věcí 

zahraniční výpravna 

VOLBY - URGENTNÍ 

pro ZÚ (GK) ...místo úřadu (např. Lvov, Berlín atd.) 

Loretánské náměstí 5 

11800 Praha 1 

2) Bude-li zasíláno více voličských průkazů na jeden zastupitelský úřad, tyto vložte vždy do 

jedné obálky a na ní uveďte, kam mají být zaslány (např: pro GK Lvov, ZÚ Berlín atd.), 

dále pak číslo jednací a razítko odesílajícího úřadu a rovněž jména osob, kterým jsou 

zasílány voličské průkazy v dané obálce.  
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Budou-li zasílány obecním úřadem voličské průkazy např. na 3 různé zastupitelské 

úřady, pak budou do velké obálky, adresované Ministerstvu zahraničních věcí, vloženy 3 

samostatné obálky, adresované na konkrétní jednotlivé ZÚ. Platí tedy zásada, že na 

každý zastupitelský úřad je zaslána samostatná obálka. 

3) Zasílejte na MZV vždy doporučeně. 

4) Pokud bude zásilka doručena na MZV méně než 7 dnů před volbami, nelze na zámořské 

destinace zaručit včasné doručení. Dále pak zásilky do Ruska a Číny procházejí 

zdlouhavým celním řízením, které trvá až 10 dnů, proto zasílejte voličské průkazy co 

nejdříve. 

5) Všechny zásilky budou odesílány na příslušné ZÚ (GK) společností DHL, tedy 

nejrychlejší možnou cestou. Pokud MZV obdrží voličský průkaz v krátkém 

časovém úseku před volbami, nebude možné garantovat jejich doručení do začátku 

voleb. 

6) Jakékoliv dotazy ohledně zasílání voličských průkazů je možno směřovat na tel: 

224183173 ( pp. Hanuš, Kvintus – Odbor administrativy a zpracování informací MZV).  

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

S pozdravem 

        

                                                                                                     

 

 JUDr. Eva Jůzová 

 vedoucí oddělení správních agend 
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