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Informace pro občany ČR o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky

Vážení občané,
vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu, které se konají na území České
republiky ve dnech 23. a 24. května 2014 upozorňujeme na níže uvedené skutečnosti.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České
republiky za předpokladu, že
Nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
Nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti)
Je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na
voličský průkaz
Obecní úřad v místě trvalého bydliště voliče ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do
16.00 hodin dne 13. dubna 2014 zanese
údaje o voličích, státních občanech ČR, ze stálého seznamu voličů
údaje týkající se občanů jiných členských států EU z dodatku stálého seznamu voličů, a to na
základě žádosti voliče
údaje o voličích jiných členských států EU, kteří o zápis do seznamu voličů požádají
údaje o občanech ČR, kteří nejpozději ve druhý den voleb dosáhnou věku 18 let.

Jak postupovat v případě, kdy se volič přestěhuje?
Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území ČR po zápisu do seznamu voličů pro
volby do EP (tj. po 13. dubnu 2014) musí na obecním úřadě v místě původního bydliště
požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP. Obecní úřad o tom vydá potvrzení.
Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21.
května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového
bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména
občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo
novým občanským průkazem s aktuálními údaji).
Pokud volič po návratu na území ČR ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů
na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat v volbách, musí požádat zastupitelský úřad o
vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení.

Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 21.
května 2014 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě trvalého
pobytu.

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů
pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, může požádat o vydání voličského průkazu
nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným 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
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
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