
 

Občané jiných členských států EU mohou volit pouze po zápisu do 
seznamu voličů 
 

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad. Občan jiného 
členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže 

 o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu 
a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje 
podmínky pro výkon práva volit – viz bod A, 

 je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí 
a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů 
z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu – viz 
bod B, 

 o zápis do seznamu požádá – viz bod C. 

A.  Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do 
Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách. Pokud takový volič 
nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden 
automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní 
úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené 
v minulých volbách. (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis 
ověřili na obecním úřadě v místě svého pobytu.) 
  

B. Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do 
zastupitelstev obcí 
Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič 
pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě 
svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti uvedené níže 
se zaškrtne druhé okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede 
dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin. 
  

C. Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve 
volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí 
Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do 
Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním 
obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba 
podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 
16.00 hodin. 
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