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Podle ust. § 41 odst. 8 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
 
Podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta 
republiky 2022 oprávněný volič (tj. volič, který je ve dny voleb v karanténě nebo izolaci z důvodu 
onemocnění covid-19), který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádá  
o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa, kde pobývá. Požádat lze pouze 
telefonicky na telefonním čísle zveřejněném krajským úřadem na jeho internetových stránkách, a to do 20 
hodin dne před prvním dnem volby prezidenta. 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) má po proběhlém I. kole volby prezidenta 
zkušenost, že mezi voliči dochází k časté záměně obou druhů přenosných volebních schránek a voliči, kteří 
mají zájem o „obyčejnou“ přenosnou volební schránku (z důvodu běžného onemocnění nebo své imobility) 
se ve velkém množství obracejí s žádostí nesprávně na krajský úřad s tím, že jim není známo, kde by si mohli 
z uvedených důvodů o přenosnou volební schránku požádat. 
 
Na základě výše uvedeného zjištění Vás proto žádáme o zabezpečení větší informovanosti Vašich voličů 
o možnosti hlasovat do přenosné volební schránky, včetně zveřejnění kontaktů, na kterých je možné si  
o přenosnou volební schránku na Vašem úřadě požádat. 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
 
 
 JUDr. Eva Sychrová 
 vedoucí oddělení správního 
 
 
 

Váš dopis zn.:  Všem obecním úřadům a úřadům městských 
částí města Brna 
 

Ze dne:  
Č. j.: JMK 7993/2023 
Sp. zn.: S-JMK 126077/2022 
Vyřizuje: JUDr. Sychrová 
Telefon: 541 652 216 
Počet listů: 1 
Počet 
příloh/listů: 

0/0 

Datum: 17.01.2023 
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