
Principy přístupnosti volebních místností

Volební místnosti by měly splňovat architektonickou bezbariérovost, tak aby se do
volebních místností mohli dostat lidé na vozíku, lidé s jakýmkoliv pohybovým
omezením nebo také lidé s dočasným úrazem. Tzn. volební místnost by neměla být
umístěna v budově, kde jsou pouze schody bez možnosti využití výtahu nebo
plošiny či rampy, v prostorách nejsou žádné nezdolatelné překážky, volební plenta
a volební schránka jsou dobře dostupné z pozice na vozíku. Prostor by měl být
bezpečný i pro pohyb s bílou holí. Důležité rovněž je, aby se volební místnost
nacházela v dobře dostupné městské části, v blízkosti parkovacího místa pro lidi
 s postižením, v blízkosti MHD. 

1. Volební místnost a prostory, kde se nachází, musí být
architektonicky přístupné

2. Členové volební komise musí být znalí potřeb lidí
s postižením a v tomto tématu proškoleni
Členové volební komise by měli vědět, jak mohou
pomoci voličům s postižením, zároveň by měli být
obeznámeni s jejich právy ohledně asistence při
úpravě volebního lístku a samotné volbě. 

3. Musí být splněna informační přístupnost (s ohledem
na různé potřeby lidí s postižením)
Veškeré informace umístěné v prostorách, kde se nachází volební místnost by měly
být přístupné jak pro lidi se zrakovým postižením (např. odkaz na webové stránky,
kde jsou informace uvedeny v elektronické podobě), tak pro lidi s tělesným
postižením (informace čitelné z polohy na vozíku), tak pro lidi se sluchovým
postižením (v českém znakovém jazyce) a pro lidi s mentálním postižením (v easy
to read formátu). 



4. Informace o přístupnosti volební místnosti musí být
veřejně dostupné předem
Informace o stavu přístupnosti volební místnosti by měly být dostupné předem na
webových stránkách v přístupném formátu. 

5. Lidem s postižením musí být při výkonu volebního práva
umožněna asistence a podpora

6. Musí být zachována důstojnost volebního aktu
Zachování důstojnosti při volbě mimo volební místnost (přenosná volební plenta).


