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VI. 
Rozdílová tabulka k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony  

 
 

Navrhovaný právní předpis  
 

Odpovídající předpis EU  

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

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

Obsah 

 
Čl. VII bod 1. 
(§ 1 odst. 2 
vyhlášky č. 
409/2003 Sb.) 
 
 

  
(2) V seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu se u každého voliče eviduje jméno, 
popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní 
občanství a místo trvalého pobytu nebo místo 
pobytu na území České republiky uvedené v 
evidenci obyvatel podle zvláštního právního 
předpisu3) a číslo volebního okrsku, ve kterém bude 
volit. U voliče, který je do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu zapsán na základě 
své žádosti podle § 29 odst. 1 zákona, se dále uvede 
jeho rodné příjmení a stát a místo jeho narození. V 
poznámce se uvede, ve kterém členském státě 
Evropské unie, které obci, popř. volebním okrsku, 
byl volič pro volby do Evropského parlamentu 
dosud veden ve volební evidenci a zda byl do 
seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu zanesen na základě vlastní žádosti podle 
§ 29 zákona nebo do něj byl převeden ze stálého 
seznamu voličů, popřípadě dodatku stálého seznamu 
voličů,4) z evidence obyvatel,3) anebo do něj byl 
nahlášen velitelem nebo správcem příslušného 
zařízení.5) 
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 Čl. 13 

 
Členské státy si navzájem vyměňují informace požadované pro 
provedení článku 4. Členský stát bydliště poskytne za tímto 
účelem na základě čestného prohlášení uvedeného v článcích 9 
a 10 členskému státu původu s dostatečným předstihem před 
dnem konání voleb informace o státních příslušnících 
členského státu původu, kteří jsou zapsáni do seznamů voličů 
nebo podali kandidaturu. Členský stát původu přijme v souladu 
se svými právními předpisy vhodná opatření k zajištění toho, 
aby jeho státní příslušníci nevolili více než jednou nebo 
nekandidovali ve více než jednom členském státě. 
 

 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ7CT2X1)



2 
 

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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