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Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 

 
 

Navrhovaný právní předpis  
 

Odpovídající předpis EU  

Ustanovení (část,  
§, odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

 
Čl. V bod 1. 
(§ 4 odst. 1  
zákona o volbách 
do zastupitelstev 
obcí) 

 
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, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu 
na území nebo povolení k trvalému pobytu a je 
přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním 
městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž 
právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je 
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve 
Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do 
zastupitelstva městského obvodu nebo městské části 
města se zvláštním postavením (dále jen "územně 
členěné statutární město") anebo městské části 
hlavního města Prahy6) má právo volit ten volič, 
který je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto 
městském obvodu nebo městské části.  
 

 
12012E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12012P 
 
 
 
31994L0080 

 
Čl. 20 odst. 2 
písm. b) 
 
 
 
 
 
Čl. 22 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 40 
 
 
 
Čl. 3 

 
Občané Unie mají práva a povinnosti stanovené Smlouvami. 
Mají mimo jiné: 
b) právo volit a být volen ve volbách do Evropského 
parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají 
bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto 
státu; 
 
Každý občan Unie mající bydliště v členském státě, jehož není 
státním příslušníkem, má právo volit a být volen v obecních 
volbách v členském státě, v němž má bydliště, za stejných 
podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Toto právo je 
vykonáváno v souladu s podrobnou úpravou přijatou Radou 
zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským 
parlamentem jednomyslně; tato úprava může stanovit výjimky 
tam, kde je to odůvodněno zvláštními obtížemi některého 
členského státu. 
 
Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních 
volbách v členském státě, v němž má bydliště, za stejných 
podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. 
 
Každá osoba, která k rozhodnému dni  
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, má právo volit 
a být volena v obecních volbách v tomto členském státu v 
souladu s touto směrnicí. 
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Čl. V bod 3. 
(§ 5 odst. 1  
zákona o volbách 
do zastupitelstev 
obcí) 

 
Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý 
volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního 
práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b); členem 
zastupitelstva městského obvodu nebo městské části 
územně členěného statutárního města nebo městské 
části hlavního města Prahy může být zvolen ten 
volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního 
práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den 
voleb v tomto městském obvodu nebo městské části 
přihlášen k pobytu.  
 

 
12012E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12012P 
 
 
 
31994L0080 

 
Čl. 20 odst. 2 
písm. b) 
 
 
 
 
 
Čl. 22 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 40 
 
 
 
Čl. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 2 

 
Občané Unie mají práva a povinnosti stanovené Smlouvami. 
Mají mimo jiné: 
b) právo volit a být volen ve volbách do Evropského 
parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají 
bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto 
státu; 
 
Každý občan Unie mající bydliště v členském státě, jehož není 
státním příslušníkem, má právo volit a být volen v obecních 
volbách v členském státě, v němž má bydliště, za stejných 
podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Toto právo je 
vykonáváno v souladu s podrobnou úpravou přijatou Radou 
zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským 
parlamentem jednomyslně; tato úprava může stanovit výjimky 
tam, kde je to odůvodněno zvláštními obtížemi některého 
členského státu. 
 
Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních 
volbách v členském státě, v němž má bydliště, za stejných 
podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. 
 
Každá osoba, která k rozhodnému dni  
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, má právo volit 
a být volena v obecních volbách v tomto členském státu v 
souladu s touto směrnicí. 
 
Pokud státní příslušníci členského státu bydliště mohou být 
podle jeho právních předpisů voliči nebo osobami, které mohou 
být zvoleny, pouze v základním územním samosprávném 
celku, kde mají hlavní bydliště, vztahuje se tato podmínka i na 
voliče a osoby, které mohou být zvoleny, podle článku 3. 

 
Čl. V bod 8. 
(§ 12 odst. 7  
zákona o volbách 

 
Policie České republiky poskytuje na základě 
žádosti obecního úřadu z informačního systému 
cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o 

 
31994L0080 

 
Čl. 2 odst. 1 
písm. e) 

 
„seznamem voličů“ úřední rejstřík všech osob, které mají právo 
volit v určitém základním územním samosprávném celku nebo 
v jednom z jeho obvodů, sestavený a aktualizovaný příslušným 
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do zastupitelstev 
obcí) 

cizincích zapsaných do dodatku stálého seznamu 
voličů pro volby do zastupitelstev obcí přihlášených 
v obci k pobytu v rozsahu podle odstavce 6.  

orgánem podle volebních předpisů členského státu bydliště, 
nebo evidence obyvatelstva, postihuje-li způsobilost osob volit; 

 
Čl. V bod 11. 
(§ 17 odst. 1  
zákona o volbách 
do zastupitelstev 
obcí) 
 

 
Členem okrskové volební komise může být státní 
občan České republiky a státní občan jiného státu, 
jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je 
přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České 
republiky, případně k přechodnému pobytu, jde-li o 
cizince podle § 4 odst. 1, a  
 a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 
nejméně 18 let,  
 b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního 
práva, a  
 c) který není kandidátem pro volby do 
zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební 
komise vytvořena.  

 
31994L0080 

 
Čl. 3 

 
Každá osoba, která k rozhodnému dni  
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, má právo volit 
a být volena v obecních volbách v tomto členském státu v 
souladu s touto směrnicí. 
 

 
Čl. V bod 14. 
(§ 21 odst. 4  
zákona o volbách 
do zastupitelstev 
obcí) 
 
 

 
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo 
sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební 
strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči 
podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a 
na každé její další straně musí být uveden název 
volební strany, název zastupitelstva obce, do 
kterého volební strana kandiduje, a rok konání 
voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho 
jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu, případně k 
přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 
1, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze 
započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů 
samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven 
v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle 
přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem 
nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní 
registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů 
přede dnem voleb.  
 

 
31994L0080 

 
Čl. 3 

 
Každá osoba, která k rozhodnému dni  
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, má právo volit 
a být volena v obecních volbách v tomto členském státu v 
souladu s touto směrnicí. 
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Čl. V bod 14. 
(§ 25 odst. 3  
zákona o volbách 
do zastupitelstev 
obcí) 
 

 
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na 
společném hlasovacím lístku v pořadí určeném 
volební stranou, a to v samostatných zarámovaných 
sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe; není-li 
to pro počet volebních stran možné, pokračují 
sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran 
stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt 
podle § 23 odst. 3, popřípadě podle § 23 odst. 6. 
Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným 
číslem volební strany. V záhlaví sloupce je dále 
umístěn čtvereček v případě, že jsou v tomto sloupci 
alespoň 2 kandidáti. U každého kandidáta se uvede 
jeho jméno, příjmení, věk, povolání, část obce, nebo 
nečlení-li se obec na části, obec, ve které je kandidát 
přihlášen k trvalému pobytu, případně k 
přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 
1, a název politické strany nebo politického hnutí, 
jejímž je kandidát členem, popřípadě údaj o tom, že 
je bez politické příslušnosti. …. 

 
31994L0080 

 
Čl. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 2 

 
Každá osoba, která k rozhodnému dni  
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, má právo volit 
a být volena v obecních volbách v tomto členském státu v 
souladu s touto směrnicí. 
 
Pokud státní příslušníci členského státu bydliště mohou být 
podle jeho právních předpisů voliči nebo osobami, které mohou 
být zvoleny, pouze v základním územním samosprávném 
celku, kde mají hlavní bydliště, vztahuje se tato podmínka i na 
voliče a osoby, které mohou být zvoleny, podle článku 3. 

 
Čl. V bod 16. 
(§ 22 odst. 1 
písm. d) 
zákona o volbách 
do zastupitelstev 
obcí) 
 

 
(1) Kandidátní listina obsahuje  
  
a) název zastupitelstva obce,  
b) označení volebního obvodu, jsou-li volební 

obvody vytvořeny,  
c) název volební strany a označení, o jaký typ 

volební strany podle § 20 odst. 1 jde, s uvedením 
názvu politických stran a politických hnutí,  

d) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a 
povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, 
obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, 
případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince 
podle § 4 odst. 1, název politické strany nebo 
politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že 
nejsou členy žádné politické strany nebo 
politického hnutí (dále jen "bez politické 
příslušnosti"),  

      ….. 
 

 
31994L0080 

 
Čl. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 2 

 
Každá osoba, která k rozhodnému dni  
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, má právo volit 
a být volena v obecních volbách v tomto členském státu v 
souladu s touto směrnicí. 
 
Pokud státní příslušníci členského státu bydliště mohou být 
podle jeho právních předpisů voliči nebo osobami, které mohou 
být zvoleny, pouze v základním územním samosprávném 
celku, kde mají hlavní bydliště, vztahuje se tato podmínka i na 
voliče a osoby, které mohou být zvoleny, podle článku 3. 
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Čl. V bod 18. 
(§ 28 odst. 1  
zákona o volbách 
do zastupitelstev 
obcí) 
 

 
Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, 
kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. 
Voliče, který není státním občanem České 
republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad 
do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen 
pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič 
prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká 
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv, a dále přihlášení se k pobytu 
v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče 
vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu 
pozbytí práva volit.  

 
31994L0080 

 
Čl. 8 odst. 1 

 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byl voliči podle 
článku 3 umožněn zápis do seznamu voličů s dostatečným 
předstihem přede dnem konání voleb. 

 
Čl. V bod 19. 
(§ 33 odst. 3  
zákona o volbách 
do zastupitelstev 
obcí) 
 

 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republiky. 
Totožnost a státní občanství prokáže volič 
občanským průkazem25) nebo cestovním pasem 
České republiky,26) jde-li o cizince, průkazem o 
povolení k pobytu27) nebo potvrzením o přechodném 
pobytu37). Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží 
od okrskové volební komise úřední obálku. Na 
žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za 
chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný. 

 
31994L0080 

 
Čl. 3 

 
Každá osoba, která k rozhodnému dni  
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, má právo volit 
a být volena v obecních volbách v tomto členském státu v 
souladu s touto směrnicí. 
 

 
Čl. VII bod 1. 
(§ 5 odst. 1  
zákona o volbách 
do Evropského 
parlamentu) 
 
 

 
Právo volit na území České republiky do 
Evropského parlamentu má každý občan České 
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let, a občan jiného členského státu, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je 
držitelem potvrzení o přechodném pobytu24) na 
území nebo povolení k trvalému pobytu (dále jen 
"volič").  
 

 
12012E 
 
 
 
 
 
 
12012P 
 
 
 
31993L0109 

 
Čl. 20 odst. 2 
písm. b) 
 
 
 
 
 
Čl. 39 odst. 1 
 
 
 
Čl. 3 

 
Občané Unie mají práva a povinnosti stanovené Smlouvami. 
Mají mimo jiné: 
b) právo volit a být volen ve volbách do Evropského 
parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají 
bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto 
státu; 
 
Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do 
Evropského parlamentu v členském státě, v němž má bydliště, 
za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. 
 
Každá osoba, která k rozhodnému dni 
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a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, 
 má právo volit a být volena ve volbách do Evropského 
parlamentu v členském státě bydliště, pokud nebyla na základě 
článků 6 a 7 tohoto práva zbavena. 
 Musí-li státní příslušníci členského státu bydliště, aby mohli 
být voleni, být jeho státními příslušníky po určitou minimální 
dobu, je občanům Unie přiznáno splnění této podmínky, jsou-li 
po tuto dobu státními příslušníky kteréhokoli členského státu. 

 
Čl. VII bod 2. 
(§ 6 odst. 1  
zákona o volbách 
do Evropského 
parlamentu) 
 

 
Poslancem Evropského parlamentu může být na 
území České republiky zvolen každý občan České 
republiky a každý občan jiného členského státu, 
který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu24) 
na území nebo povolení k trvalému pobytu, alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 21 let, není omezena 
jeho svéprávnost k výkonu volebního práva4), a jde-
li o občana jiného členského státu, není v členském 
státě, jehož je státním občanem (dále jen "členský 
stát původu"), zbaven práva být volen do 
Evropského parlamentu. Jde-li o občana jiného 
členského státu, který je zároveň občanem více 
členských států, nesmí být zbaven práva být volen 
do Evropského parlamentu ani v jednom z nich.  
 

 
12012E 
 
 
 
 
 
 
12012P 
 
 
 
31993L0109 

 
Čl. 20 odst. 2 
písm. b) 
 
 
 
 
 
Čl. 39 odst. 1 
 
 
 
Čl. 3 

 
Občané Unie mají práva a povinnosti stanovené Smlouvami. 
Mají mimo jiné: 
b) právo volit a být volen ve volbách do Evropského 
parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají 
bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto 
státu; 
 
Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do 
Evropského parlamentu v členském státě, v němž má bydliště, 
za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. 
 
Každá osoba, která k rozhodnému dni 
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, 
 má právo volit a být volena ve volbách do Evropského 
parlamentu v členském státě bydliště, pokud nebyla na základě 
článků 6 a 7 tohoto práva zbavena. 
 Musí-li státní příslušníci členského státu bydliště, aby mohli 
být voleni, být jeho státními příslušníky po určitou minimální 
dobu, je občanům Unie přiznáno splnění této podmínky, jsou-li 
po tuto dobu státními příslušníky kteréhokoli členského státu. 

 
Čl. VII bod 5. 
(§ 9 odst. 7  

 
Policie České republiky poskytuje na základě 
žádosti obecního úřadu z informačního systému 

 
31993L0109 

 
Čl. 2 odst. 7 

 
„seznamem voličů“ úřední rejstřík všech voličů oprávněných 
volit v daném volebním okrsku nebo správním obvodu, 
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zákona o volbách 
do Evropského 
parlamentu) 
 
 

cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o 
cizincích zapsaných do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu přihlášených v obci k 
pobytu v rozsahu podle odstavce 6.  

sestavený a aktualizovaný příslušným orgánem podle volebních 
předpisů členského státu bydliště, nebo evidence obyvatelstva, 
postihuje-li způsobilost osob volit; 
 

 
Čl. VII bod 9. 
(§ 22 odst. 1 
písm. d)  
zákona o volbách 
do Evropského 
parlamentu) 
 
 
 

 
(1) Kandidátní listina obsahuje  
  
a) název politické strany, politického hnutí nebo 

koalice a složení koalice,  
b) jména a příjmení kandidátů, datum narození, 

údaj o pohlaví kandidátů, jejich povolání, obec 
trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného 
členského státu, obec pobytu podle zvláštního 
právního předpisu (dále jen "obec pobytu"), 
název politické strany nebo politického hnutí, 
jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není 
členem žádné politické strany nebo politického 
hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),  

c) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené 
pomocí arabské číslice,  

d) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, 
politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, 
kde je přihlášen k trvalému pobytu, případně k 
přechodnému pobytu na území České republiky, 
jde-li o občana jiného členského státu; politická 
strana, politické hnutí nebo koalice může 
navrhnout náhradníka zmocněnce s uvedením 
jeho jména a příjmení a místa, kde je přihlášen k 
trvalému pobytu, případně k přechodnému 
pobytu na území České republiky, jde-li o 
občana jiného členského státu,  
…. 

 
31993L0109 

 
Čl. 3 

 
Každá osoba, která k rozhodnému dni 
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, 
 má právo volit a být volena ve volbách do Evropského 
parlamentu v členském státě bydliště, pokud nebyla na základě 
článků 6 a 7 tohoto práva zbavena. 
 Musí-li státní příslušníci členského státu bydliště, aby mohli 
být voleni, být jeho státními příslušníky po určitou minimální 
dobu, je občanům Unie přiznáno splnění této podmínky, jsou-li 
po tuto dobu státními příslušníky kteréhokoli členského státu. 

 
Čl. VII bod 10. 
(§ 29 odst. 1  
zákona o volbách 
do Evropského 
parlamentu) 
 

 
Občan jiného členského státu, který má právo volit 
podle § 5 a není veden v dodatku stálého seznamu 
voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví 
svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky tím, že podá u 
obecního úřadu, v jehož správním obvodu je 

 
31993L0109 

 
Čl. 8 odst. 1 
 
 
Čl. 9 odst. 1 

 
Volič Společenství vykoná své právo volit v členském státě 
bydliště, pokud k tomu vyjádří svou vůli. 
 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byl voliči 
Společenství, který projevil vůli v něm volit, umožněn zápis do 
seznamu voličů s dostatečným předstihem přede dnem konání 
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přihlášen k pobytu na území České republiky, 
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis 
do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu. 

voleb. 

 
Čl. VII bod 12. 
(§ 62 odst. 1  
zákona o volbách 
do Evropského 
parlamentu) 
 

 
Přestupku se dopustí volič, který požádal o zápis do 
volební evidence v jiném členském státě a zároveň 
požádá o zápis do seznamu pro volby do 
Evropského parlamentu v České republice. K 
projednání přestupku je příslušný pověřený obecní 
úřad podle místa pobytu voliče. Za tento přestupek 
lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč; pokuta je 
příjmem státního rozpočtu. Na projednání přestupku 
se vztahuje zvláštní právní předpis.21) 
 

 
31993L0109 

 
Čl. 3 

 
Každá osoba, která k rozhodnému dni 
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 druhého 
pododstavce Smlouvy a 
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale 
splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním příslušníkům, 
 má právo volit a být volena ve volbách do Evropského 
parlamentu v členském státě bydliště, pokud nebyla na základě 
článků 6 a 7 tohoto práva zbavena. 
 Musí-li státní příslušníci členského státu bydliště, aby mohli 
být voleni, být jeho státními příslušníky po určitou minimální 
dobu, je občanům Unie přiznáno splnění této podmínky, jsou-li 
po tuto dobu státními příslušníky kteréhokoli členského státu. 
 

 
 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) 

 
Název předpisu EU 

12012E SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE  
 

12012P LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 
 

31994L0080 Směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních 
volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky 
 

 31993L0109 Směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách 
do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho 
státními příslušníky 
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