Informace pro občany jiných členských států EU
Výkon volebního práva ve volbách do zastupitelstev obcí

Právní úprava
Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) v § 4 a § 5.
§ 4 Právo volit
Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan
obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v
den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze
přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který v den voleb, a
konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,
je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému
pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále
jen „volič“).
§ 5 Právo být volen
Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není
překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b).
V současné době mohou volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na
území České republiky (ČR) pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných
členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské
unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní
smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené volebním zákonem.
Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika,
Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská
republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika,
Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství,
Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská
republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko,

Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké
Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království a
Švédské království.
Právo volit mohou občané jiných členských států EU při volbách do
zastupitelstev obcí na území ČR realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně
příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého
seznamu pro účely voleb do zastupitelstev obcí, jestliže o to sám požádá a
splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí na
území ČR. Znamená to, že údaje o státních občanech jiných členských států EU,
kteří splňují podmínky pro výkon práva volit, ale sami o zápis do dodatku
nepožádali, se z evidence cizinců do dodatku stálého seznamu voličů
automaticky nepřenášejí. Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní
úřad na základě žádosti občana jiného členského státu EU provést kdykoli do
uzavření dodatku, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin.
Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny
stanovené podmínky pro tento zápis:
a) státní občanství jiného členského státu EU
b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i
voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne
tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb) a
c) povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR s platným
dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR Žádost může být
podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá
zápisu do dodatku stálého seznamu voličů. V případě osobní žádosti: Žadatel se
prokáže platným průkazem totožnosti (cestovní doklad, identifikační průkaz
domovského státu, doklad o pobytu na území ČR – průkaz o povolení k
trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzení o přechodném pobytu na
území). V případě písemné žádosti: Žadatel musí uvést minimálně svoje jméno,
příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR.

