
Informace pro občany Ceské republiky ájícív zahraničí
o podmínkách hlasování ve volbách do Ewopského

rlamentu

Volby do Evropského parlamentu na ,JzlrrnČeské republrky rprawje zákonč,. 6212003 Sb., o

vohách do Ernopského parlamentu a o zněně někteýh zikonů, ve mění pozdějších předpisů (dále
jen,7ákorÍ).

Volby do Evropského parlamentu se budou rnrazemi statů Ewopské urrie konat vrontpziod
22. kvěťrr- 2Ol4 (čB,rrek) do 25. května 2014 (neděle). Na |]ZEÍ'I:nČeské republrky se ve volbách do
Ewopského par|amentu bude hlasovat ve dnech 23. a24. květrra 20l4'Dne23. kvěfua 2014 rpátek)

se bude h]asovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. květn 2014 (sobota) se bude h]asovat od
8.00 hodin do 14.00 hodin.

občan České republky má právo hlasovat ve vohách do Ernopského parlamentu rra úZEm:

České republrky za předpokladv že

- nejpoději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

- nevzrrikla uněj pŤekáil<a ve ýkonuvolebního právaa

- je zapsán v sezřlmu voličů pro volby do Evropského parlamerrtu' popřjbadě hlasuje na
vo ličs!ý prtkaz (podrobněj i iz dáIe).

Překážkou ve ýkonu volebniho práva, pro kterou nelre h]asovat, je zákonem stanovené
onrezpníosobní svobody z důvodu oclrrany zdravilidu nebo otrezenísvéprárrnosti

A. občan čR .. nachází na únemíjiného členského státu Evropské unie
e

I. občan čR chce volit kandidáty uvedené na kanďdátních listinách zarrcgistrovaných
v české re publice, tm., žE chce dát h]as kandidátrnrr, kteří jsou 4ravidla občany ČR.

' v tomto pffpadě může volič hlasovat porrue na úaumičeské republiky. Postrry se však
liší v ávislosti rla Íotnry zÁa je občan ČR zapsrín ve zvláštrí'rr seznÍlu voličů vedeném
zastrryitelskýrn třadem České republrky v zahraručy nebo zda v tomto sezlamu zapsán není

1. občan čn ;" zapsán ve zvláštnÍm semamu voličů vedeném zastupitelským
rÍřadem české republiky v zahraničí:

la. Volič ml:že požádat o vydání vo|ičského prukazu (pfuad, kdy se volič zdržuje
v za}l,:atltěítrvale)

. o \ydiáÍÍ voličského prukazu \ze požádat ode dne vy'}rlíšenívo1eb, a to píserrrrýnn
podáním opaťeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb zastupitelskému třadg tj. nejpozději 8. května 2014. od
tohoto dne může zashryitelsky rřad předat voličssý prtkaz osobně voliči nebo
osobě, která se prokážs phrou mocí s ověřeným podpisem voliče žáďajícfin o
rydrínívoličského prukazq anebo jej voliči zašle'



2.

o voličSký prtkaz opralňuje voliče ve dnech voleb do Ewopského parlamentu

k hlas ování v jaké mkoli vole bnÍm okn ku na úrrmí če s ké re publiky.

ltl. Volič mtsže požátdat o lyškrtnutí rr rvláštnfllo sezramu voličů vedeného
zastupitelským úřadem české republiky v zahraničí (volič se rlapřfitě bude

zdržnvat tn uzetrn Č eské republky)

o zastrpitelshý uřad lydá voliči o tomto vyškrtrrrÍí potvrzení, rc zÁkladě kterého

může bý volič zapsiín do semamu voličů pro vohy do Er,ropského parlarnentu u
obecniho třadu v místě jeho trvalého pobytu ra ,azemí České republrky nebo

v denvoleb okrskové volebníkomisi

o Volič mtsí potwzení o tomto lyškrhÍípředložt obecní.rru třadq ktery sestavuje

sezvlm voličů pro volby do Er,ropského parlarrrentu do 21. května 2014 nebo

v den voleb pří'rro okrskové volební komisi

Občan čR není zapsán ve zvláštnÍm semamu voličů vedeném zastupitels\ým
rÍřadem české republiky v zahraničí:

2a. občan Čn' rceqý naí bydliště mimo úZemí České republiky, může písemně požátdat

o ápis do ryláštnfto seztamu voličů vedeného zastrryitelským rřadem České
republrky v zahrarltčí

o Žádost musí být doložena origiruílerr! popřípadě ověřenou kopí dokladů
potvrnýících totožnost žaďatele,jeho statrí občanství České republrky a bydlště
vúremnínr obvodu zastupitelského třadq kde rní bý zapsan do zvlaštrího

sezulmtl. žÁdost musí být doručena nebo přtdána zasfupitelskému rířadu
nejpozději 40 dnů pře de dnem voleb, t1. nejpozději 13. dubna 2014.

o rn zikladě tohoto ruplsu do zvlríštního sezrurÍu voličů vedeného zastryitels[im
třadem mtýe volič požádatnstupitelský třad o vydaÍnvohčského prtkazu(vlz
posil]p lyše popsaný vbodě 1a.). Votčsky prukaz oprar,ňuje voliče ve dnech

voleb do Ernopského parlarrrentu k hlasování v jakémkoli volebnÍm okrsku
na útzr;mi če s ké re publiky.

2b. občan ČR nepoádá o ápis do zvláštního semamu voličů vedeného

zastryitelským třadem České republrky v zahraněl, anebo nesplňuje podmÍnky,
aby v tomto sezramu mohl být zapsán
o tento volič může hlasovat ve vohách do Eltopského parlarrrenll zapodmínlcy, že

nú stale trvaý pobý rc,azem České republiky, v obci, ujejihož obecniho rřadu
je zapsán v sezvlmu voličů pro volby do Eltopského parlamenq tj v místě
svého trvalého pobytu na úpnmí české republiky, popř. mlůže tento obecní
třadpožádat o vydánívoličského pnikazq kteryho opravňuje ve dnechvoleb
do Elropského parlarrrentu k hlasování v jakémkoli volebnÍm okrsku na

úl7ft ÍIlÍ če s ké re publiky.

Občan čn chce volit kandidríty uvedené na kandidátních listinách
zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož úzamí se občan
čR v aoH voleb do Evropského par{amentu nachází, tn; chce hlasovat pro

IL



kandidáý, kteří jsou zptaiďh' občany tohoto jiného členského strítu Ewopské rrrrie.

V tomto pffpadě může občao čR hhsovat na úzrmítohoto jiného členského státu
Evrcpské unie. Vohy do Er,ropského parlamerrtu budou probihat vrontrezÍod22. do
25. květra 2014. Deďdnykorrrínívoleb do Ernopského parlarrrentuvjinémčlenskémstrítě
Euopské trnie se mohou lišit ode dnů" na které je stanoveno koniíní voleb rnúzemíČeské
republíky.

o v přbadě , že chce občan ČR hbsovat ve vohách do Evropského parlamentu na
iIZFrn jiného členského stiítu Ernopské urrie, musí sphrit podmínlcy pro ýkon
volebního práva stanovené právrrím předpisem příshŇného členského stítu
Ewopské rnrie.

o informace o těchto podmínkách může občan ČR ztkat na intemeh-r' na příslušných
weboých sfoánkách jednotliých členslo-ých stíttr_

B. občan Čn se nachází na Úulemí státu, který není členským státem
Evropské unie

Občan čR ch"" volit kandidríty wedené na kandidátních listinách zaregistrovaných
v české rcpublice, fu7, že, chce dát h]as kandidáturq kteří jsou 4ravidla občany ČR'
V tomto případě může volič hlasovat pouze na Íaemíčeské republiky. Postrp se však
liší v ávislosti na tony zda je občan ČR zapsán ve zvlíštrím Sezx}nu voličů vedeném
zasflpitelskýmrřademČeské republrky v zafuantčí, nebo zda vtonÍo SeZrrrÍIIu mpsánnerlt

1. občan čn p rapsán ve zvláštnÍm seuramu voličů vedeném zastupitelským
rÍřzdem České rrepub|iky v zahraničí:

La. Volič můžr požádat o lydání voličského prukazu (případ, kdy se vohč zdržnje
v zalrraničítrvale)

. o \ydiíní vo|ičského průkazu lze pobdatode dne vyhlášenívoleb, a to písemrým
podáním opaťenýrrn ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb zashrpitelskému rřadr1 tj. nejpozději 8. května 2014' od
tohoto dne můř zastr4itelský ďad předat voličský prtkaz osobně voliči nebo
osobě, která se prokéňs pkrou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícftn o
r,ydání voličského prtkaa anebo j ej voliči zašle.

o voličský prtkaz opravňuje vofiče ve dnech voleb do Evropského parlarrrentu
k hlasování v jakémkoli volebnÍm okrsku na Íaemíčeské republiky

lb. Volič může požÁdat o lyškrtnutí zp zvlátštnfrlo sezlamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem české republiky v zahnničí (volič se napřště bude
zdtžavat ru l:zerIlČ e ské republrky)

o zastupitelsky třad vydá voliči o tomto vyškrÍrutí potvrzení, ra zakladě kterého
nnlžF byt voliě zapsrín do semamu voličů pro volby do Ewopského parlamentu u
obecního rřaduvmístě jeho trvalého pobytu nauzentČeské republrky'



. Volič musí potwrení o tonÍo vyškr'írúípředložt obecní'rrutřaduo kteý sestavuje

sezulm voličů pro volby do Evropského parlarrrerrtu do 21. května 2014 nebo

v den voleb pří.rro okrskové volební komisi.

2. občan ČR není zapsánve zvláštnÍm sezramu voličů vedeném zastupitels\ým
rířadem české republiky v zahnničí:

2a. občanČ& t<tery'nrá bydlíště mimo území České republky můžr písemné požádat

o ápis do zvláštního sezlamu voličů vedeného zastr4pitels(im uřadem České

republrky v zafuatltčí

o žádost musí být doložena originíler4 popř{oadě ověřenou kopií dokladů

potvrzýicích totožrost žadatele,jeho stafoií občarství České republrky a bydliště

vuzem'lrn obvodu zastrrpitelského uřadrr" kde naí bý npsžn do zvláštrrího

sezřlmll- žÁďost musí být doručena nebo předrína zastupite|skému úřadu
nejpozději 40 dnů přede dnemvoleb' tj. nejpozději 13. dubna 2014.

. na zÍklaďě tohoto zapsu do zvlríštniho Sezvtmu voličů vedeného zasfupitels!ým

třadem může volič požádatnstrryitelsky třad o vydání voličského prukazu (viz
posfirp ýše popsaný vbodě 1a.). Voličský prrikaz opravňuje voliče ve dnech

voleb do Ewopského parlarrrentu k hlasování v jakémkoli volebnÍm oknku
na úzprrll če s ké re publiky.

2b. občan Čn nepožÁdá o ápis do zvláštního semamu voličů vedeného

zastupitels[inn rřadem České republrky v nfuantč{ anebo nesplňuje podmÍnky,

aby v tomto s€Zlamu mohl být zapsán

o tento volič nrriže h]asovat ve volbách do Euopského parlamentumpodmínky, Že

má stale trvaý pobý rn wetn České republiky, v obci, ujejfrrož obecního rřadu
je zapsán v Sez]Írmu voličů pro vohy do Evropského parlament']' tj v místě
svého trvgrlého pobytu na úznmi české rrcpubliky, popř. můft tento obecní

rřad požádat o vydání voličského pnikazu, kteqf ho opravňuje ve dnech voleb

do Evropského parlarrrentu k hlasování v jakémkoli volebnÍm okrsku na

úapmíčeské republiky.


