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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad 

        

PODMÍNKY HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ,                          
TZV. DRIVE-IN 

Hlasování u volebního stanoviště, tzv. drive-in je umožněno voličům na základě splnění 
povinnosti ustanovení § 9 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve 
volbě prezidenta republiky v roce 2023, tzn., že volič je v době voleb v nařízené karanténě či 
izolaci ohledně onemocnění covid-19 a rozhodl se využít hlasování prostřednictvím 
volebního stanoviště. 

Hlasovat u volebního stanoviště může oprávněný volič, který má trvalý pobyt na území 
okresu, pro který bylo příslušné stanoviště zřízeno.  

Příklad:                                                                                                                                                                                
Volič má trvalý pobyt na území statutárního města Děčín. Vzhledem k tomu, že splňuje 
podmínku ustanovení § 9 zákona o zvláštních způsobech hlasování, tj. je v nařízené 
karanténě či izolaci z důvodu onemocnění covid-19, může využít způsobu hlasování na tzv. 
drive-in, který je umístěn na parkovišti u Městské knihovny v Děčíně. Tento volič nemůže jet 
volit na jiné volební stanoviště v rámci Ústeckého kraje. 

Výjimkou je pouze situace, kdy má volič voličský průkaz; v takovém případě může hlasovat i 
u jiného volebního stanoviště, tj. i v jiném okrese, než ve kterém má trvalý pobyt. 

Příklad:                                                                                                                                                                                
Volič má trvalý pobyt na území statutárního města Děčín. Vzhledem k tomu, že splňuje 
podmínku ustanovení § 9 zákona o zvláštních způsobech hlasování, tj. je v nařízené 
karanténě či izolaci z důvodu onemocnění covid-19, může využít způsobu hlasování na tzv. 
drive-in, který je umístěn na parkovišti u Městské knihovny v Děčíně.  

Tento volič si však požádal v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o 
volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
poštou či datovou schránkou v případě 1. kola prezidentských voleb ve lhůtě do 6. ledna 
2023 o vydání voličského průkazu, v případě 2. kola prezidentských voleb si volič požádal ve 
lhůtě do 20. ledna 2023 o vydání voličského průkazu. Volič následně obdržel voličsky průkaz 
a v době konání voleb je v nařízené karanténě či izolaci. Na základě skutečnosti, že má 
voličský průkaz, může hlasovat i u jiného volebního stanoviště, tj. i v jiném okrese, než ve 
kterém má trvalý pobyt. 

HARMONOGRAM HLASOVÁNÍ V DRIVE-IN 

den od kolika hodin do kolika hodin 

11. 1. (středa) v případě 1. kola voleb 8:00 17:00 

25. 1. (středa) v případě 2. kola voleb 8:00 17:00 
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