
Informace
hlasování ve

pro občany Ceské republiky o podmínkách
volbách do Ewopského parlamentu na

české renublikv

?,uzeml

Volby do Evropského parlamentu na irzlÍÍllČeské republrky rprar,uje zžkonč.6212003 Sb.,

o vohách do Evropského parlarrrentu a o zrĚně některych zikonů, ve mění pozdějších předpísů
(dále jen,7ákorÍ)'

. Kdv se budou volbv do Evropského parlamenfu na rÍzemí české republikv konat ? ($ 3
zákona)

Volby do E'vropského parlamentu se budou m llzenl České republky konat ve dnech 23. a
24.l<větna 20Í4. Dne 23 ' kvěfoia 2014 {pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22'00 hodin a
dne 24. květra 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14'00 hodin.

kmá ovat ve volbách do
Evropského parlamenfu na rúzemí Ceské republikv ? ($ 5' s 28 a $ 36 ákona)

občan České repubhky má právo hlasovat ve volbách do Euopského parlamentu na iJZEÍnx

České republky za předpoklaďv že

- nejpozdějidruhýdenvoleb dosáhlvěku 18 let,

- nevzrftla uněj pŤekáil<ave ýkonuvolebního právaa

- je zapsžn v sezulmu voličů pro volby do Euopského parlamentq popřípadě hlasuje na
voličsky průkaz (podrobněji va dále).

Překážkou ve ýkonu volebniho práva, pro kterou nelre hlasovat, je zákonem stanovené
otrczptiosobní svobody z důvodu oclrrany zdravthdunebo omezení svéprár'rrosti.

. Semam voličů pro volň do Evrcpského par'lamentu na rÍzemí české repubfikv ($ 27 a
28 zákona)

Podmílkou ýkonu volebniho ptáva ve volbách do Ernopského parlarrrentu je ápis súítního
občarr,a České republrky, ktery na právo volit (dále jen ,,volič'), do seznamu voličů pro vohy do
Euopského parlamentu Tento seznam vede obecní rřad; městshý třad, ďad městyse, magistát
statrrtrírniho nÉsta, které není úrernrě členěno' uřad městské části nebo městského obvodu (dále jen

,pbecní uřad') pro každé volby do Er,ropského parlamentu poshpem danýmzikonem Nejpozději
40 dnů přede dnem voleb (13. dubna 2014) ZarÉse obecní třad do sezulmu voličů pro volby do
Ewopského parlamentu iÁaje ze st-rílého Seznmuvoličů TÍmto zpusobem je kažďý občan české
republiky, kteý mrí pnívo volit ve volbách do Evrcpského parlamenfu a má na Ír.rmú
České republiky twaý pobyt, rapsán automaticky do sezramu voličů pro volby do
Evmpského par{amentu.

Volič si rrniže ověřit na obecní'rr uřadě svuj záps ve stiílém sezurmu voličů pro všechny d.uhy
voleb na wlffiČeské republrky, nebo později(po 13' dubnu 2014) sr,uj ápis přínro vseznmu
voličůpro vohy do Euopského parlamentu

Ve věcech chyb a nedostatků v seznmu voličů pro volby do Eltopského parlamentu se lze,

pokud žádosti o opraw nevy'hoví sám obecní třad, do 30 dnůpřede dnemvoleb domáhat podle
zÍkot:a č. 15012002 Sb.' soudní řád správni ve mění pozdějších předpisů, roáodnrrtí soudu o
provedení opravy nebo doplnění seznamu



obecní rřad do Sezramu voličů pro vohy do Ewopského parlamentu dále nejpozději 20 dnů
přede dnem voleb (3 . kvěfora 2014) 7anese voliče, kteří nemají ve sprármínr obvodu tohoto obecniho

uřadutrvaý pobý, ale k1effv jeho obvodu

a) jsou vnemocnici, porodnici, sanatoriq rstaw sociální péče nebo vobdobném ustavu a
zaÍízsnynebo

b) jsou v policejní cele, v místě ýkonu vafuy nebo v místě ýkonu trestu odnětí svobody,

a kteří byli obecní.rru rřadu natúíšeni ve|itelem nebo správcem příshršného zaŤ:ueru; ten
zÁroveň o ápise informuje obecní uřad v místě trvalého pobytu voliče. o tento ápis by měl volič
požádat pouze v případě, kÚ je jeho pobyt ve dny voleb v některém z rrvedených zaÍízpní
ňeimý, nebot'následné zrrěny spočívající v dopsání voliče do semamu voličů pro volby do

Evropského par|amentu v místě jeho twalého pobytu jlžnelzs provádět.

. ($ 28 zíkona)

1) Pokud vo]ič znění místo trvalého bydliště v rámci uzefil České republky po ápisu do

senulmu voličů pro volby do Euopského parlarrrentu (tj' po 13. dubnu 2014) musí na obecrrrm

uřadě v místě pwodního bydliště požádat o vyškrhrutí Ze sezulmu voličů pro vohy do Evropského
parlamentu obecní rřad o tom lydá pot*,rzetí Toto potwzení je núné předloát obecnínru rřadu
v místě nového bydliště nejpozději do 2I. kvěfon 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komise

ve volební mÍstrrosti v místě nového bydlště' kde ároveň mtsí prokivat své právo hlasovat ve

volebním okrsku (zejnrerc občans\ým průkazem s oddělen]írrni rohy a potrrrzením o zrněně místa

trvalého pobytu nebo novým občanskýnn průkarem s akhnlnínri udaj D

2) Pokud volič po rriírnatu ru lszBmí České republky ze zahrarltčí, kde byl veden ve zvlríštríryr

sezrÍrmu vo[čů rnzasiryttelském rřadě, hodlá hlasovat ve volbác[ musípoádat zastupitelský ďad
o r,yškrhrutí zp niláštrftr.l- sezulmu voličů Zastryitelsky rřad mu o vyškrtrrrrtí vyďá potvusní Toto
potlrzsn je nrÍrré předložt obecnínru třadu v místě trvalého pobytu nejpozději ďo 2l . kvěfora 2014
nebo v dny voleb okrskové 

""J.bní 
komise ve volební místrrosti v místě trvalého pobytu

. Kde lze ve volbách do Evropského par|amentu na rizemí české republikv hlasovat ? ($
36 zitkona)

' 1) Volič t'lasqie ve volební místnosti rnizemt obce, u jejihož obecniho rřadu je zapsán
v SeZrrmB voličů pro volby do Elropského parlamentu Bylo-lina uzerr]Iobce ďurno úce volebnrch
okrsků' hlas{e volič ve volební místrosti v tom volební.rr okrskq kam podle místa svého bydliště
paťí Starosta obce neÍď1nnejpozději 15 dnů přede dnemvoleb (do 8. kvěha 20Í4) 4tlsobem
v místě obvyklýq které části obce náležejí do jednotlivych volebních okrsků a uvede adresy
volebních místrrostí

2) VoHč mtřr požádat ze závahtých' zrjnlern zdravotrícl1 dwodů obecní rřad a ve dnech
voleb okrskovou volebnr komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místrost, a to pouze
vúzerrrrrím obvodu volebniho okrskq pro kteý byla okrsková volební komise ňuetn. V takovém
př{oadě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přcnosnou volební schránkou,
uřední obálkou a hlasovacínai lístky a qýpísem re sezulmu voličů pro volby do Evropského
parlamentu Při hlasování posfip{í ělenové okrskové volebrrr komise tak, aby byla zachovátn
tajnost hlasování

3) Volič můř hlasovat vjakékoli volební místrosti rcl,uetnČeské republrky, pokud hlasr{e

na voličský pnrkaz.



. ($ 30 zíkona)

Voličs\ý prŮkaz vyďává obecní ďad voliči, kteý je u tohoto obecniho rrřadu zapsán

V sezřlmu voličů pro vohy do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit

ve volebnÍnokrskg pro kteýje tento sezrramveden.

Volič' ktery je mpsánv Sezurmu voličů pro volby do Ewopského parlarrrenh4 můfu požádat

o lydání voličského prukazrr nejdříve ode dne vy'hlríšení voleb, a to píserrrrý'rn podáním opaťeným
ověřeným podpisem voliče, doručený.m nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května
2014, obecnímu rřadu obecní ďad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský prťl<az

osobně voliči nebo osobě, která se ptokáže phrou mocí s ověřenýn podpisem voliče žádajicilto o

\ydání vo lič ského prtkaz4 aneb o j ej vo liči zaš le.

a

lllasovací lístky budou dodríny všem voličrhn nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Volič }rlas{ e o sobně, zastoupení není přípustné.

Volič prokéůs po příchodu do volební místrosti svou totožrost a statrí občanství České
republrky plahýŤn občanskjnn prtikazem nebo platrýrrn cestormí.r! diplornatickým nebo shržebním

pasem České republrky anebo cestovnírrr prrlkazem Voliě, kteý se dostavil do volební místrosti
s voličskýrrn prtkazstyje poté povinen odevzdat okrskové volebníkomisitento prtkaz.

Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

Po zÉmarnuve vypisu zE sen1anrLllvoličůpro vohy do Ewopského parlamentu obdržvolič od
okrskové volební komise ptárdnou rřední obálku Na ádost voliče mu okrsková volební komise

ďoďáza chybějíci škÍtané nebo jinak ontačené hlasovacílístkyjiné.
Voliči, ktery neni zapán ve výpisu ze semamu voličů pro volby do Evmpského

par{amentu, okrsková volební komise hlasování neumoárí. To neplati pokud volič hlas{e na

voličs$ prtkaz nebo pokud předlož pottrzrrlt o lyškrkrrrtí ze niášffift:o sezurmu voličů vedeného

zashpitelským rřadem nebo ;lotwzení o vyškr1rrutí 7t sevlamu voličů pro vohy do Ewopského
parlarrrentu v souvislosti se zrněnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebnínr

okrsku

. 'J3&Jšhlasu|g! ($ 37 ákona)

Po obdrŽení ďední obálky, popříLoadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru wčeného
k úpravě hlasovacích ktků v tomto prostoru vlož volič do ďední obáIky 1 hlasovací lístek. Na
h]asovacínr lístku m:ůže přrtom zakroužkováním pořadového čísla nejqýše u 2 kandidrítů
wedených na témžn hlasovacím lístku vyzručt, kterémuzkandidátudává přednost. Jiné rryravy
hlasovaciho lístku nemají rra jeho posrrrcvání vliv.

Volič hlasuj e tak, žs po opuštění prostoru rrrčeného pro úpraw hlasovacích lístků vlož ďední
obálku s hlasovací.n lístkem před okrskovou volební komisí do volební sclrránky.

V prostoru určeném pro úpraw hlasovacích lístků, nesmí bý nkdo přftomen zÍtroveň

s voličerr1 a to ani člen okrskové volební komise. S voličerr1 k1ery nemůft sám upravit h]asovací

lístek pro tělesnou vadu anebo proto, žp nemůžs číst nebo psát, může bý v prostoru učeném pro
úpralu hlasovacích lístků přítornen jiný votč' nikoli však člen okrskové volební komise, a h]asovací

tístsk za něho v sou]adu s jeho pokyny upravit, vložt do třední obálky a třední obálku s hlasovacíryr

lístkem vložt do volební sctrránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků'
okrsková volební komise hlasování neumožú.


