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Vážení pacienti,  

 

ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se koná první kolo, případně 27. 1. a 28. 1. 2023 

druhé kolo volby prezidenta České republiky.  Nemocnice Dačice, a.s. bude v uvedených 

dnech zajišťovat řádný průběh voleb pro voliče, kteří z důvodu hospitalizace nemohou 

realizovat své volební právo v místě trvalého bydliště.  Veškeré informace Vám rádi podrobně 

vysvětlíme a pomůžeme zajistit vše potřebné.     

 

Pokud se rozhodnete využít svého volebního práva a budete se v době hospitalizace chtít 

zúčastnit voleb, máte následující možnosti: 

 

a) prostřednictvím voličského průkazu, který si volič obstará sám nejpozději do 11. 1. 2023 

- podáním žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem 

voliče na obecním úřadu, jenž je příslušný podle místa trvalého pobytu voliče  

 - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky - osobně (§ 6a odst. 2 

zákona) 

 

b) zápisem na zvláštní seznam voličů, který si vede obecní či městský úřad. Zápis na 

zvláštní seznam voličů bude uskutečněn na Vaší žádost u zdravotně-sociální pracovnice na 

oddělení. Formulář, který je k zápisu do zvláštního seznamu voličů potřeba vyplnit, s Vámi 

vyplníme a doneseme k podpisu dne 6. 1. 2023 v 9.00 hod k Vašemu lůžku. Pak bude 

kompletní zvláštní seznam voličů předán Městskému úřadu v Dačicích.    

 

Volič, který je hospitalizován v naší nemocnici a je trvale pobytem na  území volebního 

okrsku č. 1 v Dačicích, může požádat v souladu s § 30 o volbě prezidenta České republiky a § 

28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 

Městský úřad v Dačicích nebo ve dnech voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat 

přímo v nemocnici do přenosné volební schránky.  

 

Pokud budete hospitalizováni v naší nemocnici a Vaše trvalé bydliště není v okrsku č. 1 

v Dačicích a nebudete mít vyřízený voličský průkaz či nebudete zapsán ve zvláštním 

seznamu voličů do 9. 1. 2023, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve 

výkonu volebního práva a okrsková volební komise nemůže umožnit hlasování.   

 

Dále bychom Vás rádi seznámili se skutečností, že pokud je pacient zapsán na zvláštní 

seznam voličů, automaticky je vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v místě trvalého bydliště. 

Volič může být zapsán pouze v jednom z nich. Z toho vyplývá, že jediné místo, kde bude moci 

odevzdat hlas po zápisu na zvláštní seznam voličů, bude Nemocnice Dačice, a.s.. Pacienti si 

tedy musí sami zvážit možné riziko předčasného propuštění. 

 

Možnost předat svůj hlas ve volbě prezidenta do České republiky budete mít 

v pátek 13. ledna 2023 v 15.00 hod prostřednictvím dvoučlenné volební komise s 

přenosnou volební schránkou, s kterou bude obcházet jednotlivá oddělení, o čemž 

budete zdravotní sestrou v dostatečném předstihu informováni a vyzváni.  

 

V Dačicích 2. ledna 2023 

 

 

              Mgr. Ing. Marta Krechlerová 

              předsedkyně představenstva 

                   Nemocnice Dačice, a.s.  


