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INFORMACE
Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev
obcí ve dnech 5. a 6. října 2018
Podle platné právní úpravy mohou občané jiných členských států EU při volbách do
zastupitelstev obcí na území ČR realizovat právo volit pouze tehdy, pokud jsou u
místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
Volební zákon sice občanům EU s přechodným pobytem volební právo v obecních
volbách výslovně nepřiznává, ale na základě judikatury MV ČR doporučuje, aby
obecní úřady postupovaly vůči občanům jiných členských států EU tak, aby i
občané jiných členských států EU s Povolením k trvalému pobytu (§ 87g zákona č.
326/1999 Sb.) a Přechodným pobytem občana Evropské unie (§ 87a zákona č.
326/1999 Sb.) byli na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu
voličů.
Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro
některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by
musel svoji žádost pro každé volby opakovat. Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na
jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.
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 a c)
povolení k trvalému pobytu nebo přechodný pobyt na území ČR s platným
dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR. Pro zápis do dodatku
stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského státu EU
pouze hlášené místo pobytu podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.,
které je vyznačeno buď razítkem do cestovního pasu, nebo razítkem na hraniční
průvodku.
Žádost může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se
žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů.
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