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Volby do Evropského parlamentu na Území České republiky upravuje zákon č' 6212003 Sb',o
volbách do Evropského parlamentu a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon").

Volby do Evropského parlamentu se budou na Území České republiky konat ve dnech 23. a
24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne24' května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14'00 hodin.

a

do Evropského partamentu na území České republikv? ($ 5 zákona)

občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na

území České republiky za předpokladu, Že

. nejpozdějí druhý derÍ voleb dosáhl věku 18 let,

l je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu

na územíČeské republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014),

' nevznikla u něj překáŽka ve výkonu volebního práva a

, je zapsán V seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

-4-



PřekáŽkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva.

. Kdo vede seznam voličů pro volbv do Evropského parlamentu na území České
republikv? ($ 27 a 28 zákona)

Seznam voliÓů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad, městský úřad, úřad
městyse, magistrát statutárního města, které není územně ěleněno, úřad městské ěásti nebo
městského obvodu (dále jen ,,obecní úřad"). Tento seznam sestavuje obecní úřad pro kaŽdé
volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. oběan jiného členského státu
EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliŽe

. o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na územÍ České republiky

poŽádá,

. o zápis do seznamu voliěů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky

poŽádaljiŽ při minulých volbách do Evropského parlamentu V roce 2009 nebo 2004 a od té

doby nepoŽádal o vyškrtnutí z tohoto Seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva

volit,

. je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro úěely voleb do zastupitelstev obcí

a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, podá Žádost o

přenesení svých Úda1Ů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do

Evropského parlamentu.

a

Evropského parlamentu? ($ 29 zákona)

1) občan jiného ělenského státu EU, kteqý má právo volit ve volbách do Evropského

parlamentu na Územi České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území

České republiky tím, Že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen

k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území české republiky, nejpozději

40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději í3. dubna 2014 do 16.00 hodin, žádost o
zápis do seznamu voličů pro volbv do Evropského parlamentu; to neplatív případě' Že

oběan jiného členského státu EU poŽádal o zápis do seznamu voliěů pro volby do

Evropského parlamentu na Území České republiky jiŽ při minulých volbách do Evropského
' parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepoŽádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu

a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na

území České republiky (těmto voliěům se doporučuje, aby si svůjzápis ověřili na

příslušném obecním úřadě).

2) občan jiného ělenského státu EU, ktený je veden v dodatku stálého seznamu voliěů pro

účely voleb do zastupitelstev obcí na Území České republiky, podá u obecního úřadu,

u kterého je v dodatku stálého seznamu voliců veden, Žádost o přenesení svÝch údaiů

z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volbv do Evropského
parlamentu; tuto Žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději

13. dubna 2014 do 16.00 hodin
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Žádosti podle odstavce 1) i 2) je nutné podávat osobně. Při podání Žádosti se občan jiného

ělenského státu EU prokáže platným průkazem totoŽnosti. obecní úřad Žadatele o zápis

do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb,

tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho Žádost vyřízena.
Yzory žádosti ke staŽení:

is do (pdf, 1 18 kB)
rLl voličů

Evropského parlamentu (pdf, 147 kB)

parlamentu připoieno? ($ 29 zákona)
K Žádosti o zápis do seznamu voliěů pro volby do Evropského parlamentu a k Žádosti

o přenesení Údajů z dodatku stálého seznamu voliěů do seznamu voliěů pro volby

do Evropského parlamentu musí být přiloŽeno čestné prohlášení, ve kterém Žadatel uvede:

. svoji státní příslušnost,

. msto pobytu,

. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve

volební evidenci a

. to, Že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na Území České

republiky.

1) Voliě hlasuje ve volební místnosti na Území obce, u jejíhoŽ obecního úřadu je zapsán

V seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li na Území obce zřízeno více

volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle

místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb,

tj. do 8. května 2014, způsobem v místě obvyklým, které cásti obce náleŽejí do jednotlivých

volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností.

2) Volič mŮže poŽádat ze závaŽných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad

a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,

a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro kteý byla okrsková volební komise

zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy

s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze

seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují ělenové

okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

3) Voliě můŽe hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve

volební místnosti, kromě prokázání své totoŽnosti a občanství jiného členského státu EU,

odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz.

. Jak si může volič opatřit voličskÝ průkaz? ($ 30 zákona)

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliii, ktený je u tohoto obecního úřadu zapsán V seznamu
voliěů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebnÍm

okrsku, pro kter1ý je tento Seznam veden.

ličů

($ 36 zákona)
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Volič, kteý je zapsán V seznamu voliěů pro volby do Evropského parlamentu, mŮŽe poŽádat o
vydání voliěského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem voliěe, doruceným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do
8. května 2014, obecnímu Úřadu. obecní úřad nejdříve'15 dnů přede dnem voleb předá
voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáŽe plnou mocí s ověřeným podpisem
voliěe Žáda1ícího o vydání voličského průkazu, anebo jej volici zašle.

. co učiní volič po příchodu do volební místnosti? ($ 36 zákona)

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Volič hlasuje osobně, zastoupení nenÍ přípustné.

Volič, kteý je občanem jíného ělenského státu EU' prokáŽe po příchodu do volební
místnosti svou totoŽnost a občanstvíjiného clenského státu EU.

NeprokáŽe-li volič tyto skuteěnosti, nebude mu hlasování umoŽněno'

Volič, kteý se dostavil do volební místnosti s voliěským průkazem, je poté povinen

odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrŽí volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na Žádost voliěe mu okrsková volební
komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Voliči, ktený není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumoŽní. To neplatí, pokud volič
hlasuje na voliěský prŮkaz.

. €@!j!b!4iď ($ 37 zákona)

občané členských států ÉU, kteří hlasují na Území české republiky, volí do Evropského
parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice.
Po obdrŽení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru urěeného
k Úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloŽí volič do úřední obálky 't hlasovací lístek.
Ná hlasovacím lístku můŽe přitom zakrouŽkováním pořadového čísla nejvýše u 2
kandidátů vedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv'
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani ělen okrskové volební komise. S voliěem, kteý nemůŽe sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, Že nemůŽe ěíst nebo psát, můŽe být v prostoru
urÓeném pro úpravu hlasovacích lístkŮ přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vloŽit do Úřední obálky.

Voliě hlasuje tak, Že po opuštění prostoru určeného pro Úpravu hlasovacích lístků vloŽí úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisído volební schránky. Zavoliée,
ktený není schopen vloŽit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, můŽe tak
ucinit jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise'

Voliči, kteý se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková
volební komise hlasování neumožní.
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