
Obecní úřad  Ř í c m a n i c e 
Komenského 68,  664 01 Řícmanice 

 

IČ: 00374903      č. účtu: 1345044329/0800    tel: 545 227 567   GSM: 724 352 527     E-mail: ou_ricmanice@volny.cz   

 
 

 

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve 

volbách do Evropského parlamentu na území České republiky 

 

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 dne 24. května 

2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

Za jakých podmínek má občan jiného členského státu EU právo hlasovat ve volbách do Evropského 

parlamentu na území České republiky? 

• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let  

• je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České 

republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014)  

• nevznikla u něj překážka volebního práva (omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví 

lidu nebo omezení svéprávnosti)  

• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 

Seznam voličů pro volby do EP vede pro občany vedené v evidenci obyvatel Obecní úřad 

Řícmanice, Komenského 68, tel. 545227567. 

 

Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže 

• zápis do seznamu voličů pro volby do EP na území České republiky požádá,  

• zápis do seznamu voličů pro volby do EP na území České republiky požádal 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,  

• je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u 

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

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

Evropského parlamentu. 

•  

Jak a do kdy požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do EP 

• Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do EP, 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 nebo k přechodnému pobytu na území České 



republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 

hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP, (případně žádost o přenesení 

svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů, ve kterém je veden pro účely voleb do 

obecních zastupitelstev).  

• Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely 

voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u obecního úřadu žádost o 

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

Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději do 40 dnů přede dnem voleb, 

tj. nejpozději do 13. dubna 2014 do 16.00 hodin.  

• Žádost o zápis do seznamu voličů a žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého 

seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP je nutné podávat osobně. Při podání 

žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní 

úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 dnů přede dnem 

voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.  

• K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede: 

o svoji státní příslušnost 

o místo pobytu 

o adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební 

evidenci a to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území České 

republiky.  

• 13. duben 2014 připadá letos na neděli a bude proto z výše uvedených důvodů zabezpečen 

provoz na obecním úřadě v Řícmanicích, Komenského 68, od 10.00 hodin do 16.00 hodin.  

• Ve volební místnosti pak prokáže volič svou totožnost a občanství jiného členského státu EU. 

 

V případě pochybností, zda je volič již zapsán v seznamu voličů, je možné si tuto skutečnost ověřit ve 

stálém seznamu voličů, který je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Řícmanicích ve lhůtě do 13. dubna 

2014 (do 16.00 hod.). 

 

 

V Řícmanicích, 2.4.2014 

 

Lenka Kunčarová 

Obecní úřad Řícmanice 


