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Informace o volbách do krajských zastupitelstev a Senátu – osoby s nařízenou 
izolací či karanténou 

Dne 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů a do Senátu (2. kolo senátních voleb 
následně proběhne dne 9. a 10. října).  

Osoby (oprávnění voliči), které jsou v izolaci (pozitivní test PCR na COVID-19) či v karanténě pro 
kontakt s osobou pozitivní na tutéž infekci, mají v těchto volbách umožněno hlasování tzv. „zvláštním 
způsobem“. A to u volebního stanoviště z motorového vozidla či hlasováním do zvláštní přenosné 
volební schránky.  

V detailech odkazujeme na stránky Krajského úřadu Jihomoravského kraje - https://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=423419&TypeID=2 

a taktéž na stránky Ministerstva vnitra - https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-
senat.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d 

Volebním komisím údaje o seznamu osob v karanténě a izolaci předávají krajské hygienické stanice a 
Česká správa sociálního zabezpečení. Další možností je prokázání se potvrzením o karanténě nebo 
izolaci ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb. 
 
U voliče, který je evidován krajskou hygienickou stanicí jako nemocný nebo kontakt nemocného (to 
znamená, že mu krajská hygienická stanice vydala rozhodnutí o karanténě nebo izolaci) či se jedná o 
voliče, kterému byla vydána e-neschopenka, tedy je evidován Českou správou sociálního 
zabezpečení, potvrzení o izolaci či karanténě nebude volební komisí vyžadováno. 

Osobám, majícím trvalé bydliště v Jihomoravském kraji, je ve valné většině izolace nebo karanténa 
uložena jeho praktickým lékařem. Osoby, které se obrátily vzdáleným přístupem na svého lékaře 
z důvodu pozitivity testu či z důvodu nastoupení do karantény, a kterým byla vydána e-neschopenka, 
jsou zaznamenány v seznamu České správy sociálního zabezpečení pro účely voleb. Tento seznam 
osob je dostupný volebním komisím, které jsou na základě něj oprávněny ověřit, zda se skutečně 
jedná o osobu v izolaci či karanténě. Osobám, které jsou uvedeny v tomto seznamu, bude umožněno 
hlasovat výše uvedeným „zvláštním způsobem“. Volební komisi v takovém případě není třeba nadto 
dokládat potvrzení o izolaci či karanténě. 

Potvrzení o probíhající izolaci či karanténě by však po svém praktickém lékaři měli vyžadovat ti, kteří 
chtějí volit „zvláštním způsobem“, a kterým nebyla vydána e-neschopenka (neboť nejsou uvedeni 
v seznamu České správy sociálního zabezpečení pro účely voleb). Osoby, kterým nebyla vystavena 
e-neschopenka, mohou být například: osoby pobírající starobní důchod, OSVČ, osoby na mateřské 
dovolené, rodičovské dovolené apod. 

Osoba, které byla izolace či karanténa uložena přímo rozhodnutím krajské hygienické stanice, tento 
doklad obdržela poštou. Jedná se o velmi výjimečné případy osob, které nemají žádného 
registrujícího praktického lékaře. Osoba, které byla izolace či karanténa uložena rozhodnutím krajské 
hygienické stanice je taktéž zaznamenána v seznamu, který je dostupný volebním komisím. Volební 
komisi v takovém případě také není třeba nadto dokládat potvrzení o izolaci či karanténě. 
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