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INFORMACE PRO HLASOVÁNÍ                                                                          
DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ SCHRÁNKY 

 
Hlasování do zvláštní přenosné schránky je umožněno voličům na základě splnění povinnosti 
ustanovení § 17 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 
(dále jen zákon o covidových volbách). 

Tento volič je v době voleb v nařízené karanténě či izolaci ohledně onemocnění covid-19 a 
nemohl využít hlasování v drive-in a ode dne 28. 9. 2021 do dne 7. 10. 2021 zavolal na 
telefonní číslo zveřejněné na webu Ústeckého kraje (tel. 775 868 535) a požádal o příjezd 
speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. 

 
Průběh hlasování: 

 Komise pro hlasování telefonicky kontaktuje voliče a vyrozumí ho o přibližném času 
příjezdu, aby se mohl připravit. 

 Při příjezdu na místo nahlášené voličem, komise vyrozumí voliče, že je na místě (opět mu 
zavolá) a domluví s voličem, kde hlasování proběhne, aby došlo k minimalizaci kontaktu. 
Komise na voliče zazvoní u domu či bytu a vyčká 10 minut na příchod voliče. 

 Volič musí mít nasazený respirátor a předloží platný občanský průkaz či jiný platný osobní 
doklad, tj. platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky a potvrzení o 
karanténě či izolaci z důvodu onemocnění covid-19 (potvrzení o onemocnění může být 
zobrazeno na displeji telefonu, SMS od krajské hygienické stanice, výsledek pozitivního 
testu zaslaný laboratoří nebo vyplněné čestné prohlášení). 

 Voliči je vydána úřední obálka, do které vloží svůj hlasovací lístek, příp. mu hlasovací 
lístky poskytne komise pro hlasování. 

 V případě, že byl voliči vydán voličský průkaz, je povinen odevzdat jej před hlasováním 
komisi pro hlasování. Voličský průkaz komise přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří 
hlasovali. 

 Pokud volič využije zvláštního způsobu hlasování do přenosné volební schránky, je 
povinen dodržovat protiepidemická opatření stanovená komisí pro hlasování. 

HARMONOGRAM HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ CHRÁNKY 

den od kolika hodin do kolika hodin 

8. 10. 2021 (pátek) 8:00 22:00 

9. 10. 2021 (sobota) 8:00 14:00 
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