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VI. 
Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisy Evropské unie 

 
 

 
Navrhovaný právní předpis 

 

 
Odpovídající předpis EU 

 

Ustanovení  Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 14 písm. d) Pověřený obecní úřad  
… 
d) projednává přestupek spočívající v tom, že fyzická osoba požádá o zápis 
do volební evidence v jiném členském státě a zároveň požádá o zápis do 
seznamu pro volby do Evropského parlamentu v České republice, a přestupek 
spočívající v tom, že fyzická osoba hlasuje v týchž volbách do Evropského 
parlamentu více než jednou, 
…. 
 

32018D0994 
 

Čl. 1 odst. 5 
 

Článek 9 se nahrazuje tímto: 
Článek 9  
1. Nikdo nesmí v žádných volbách členů 
Evropského parlamentu volit více než jednou.  
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby 
zajistily, že dvojí hlasování ve volbách do 
Evropského parlamentu bude podléhat účinným, 
přiměřeným a odrazujícím sankcím. 

§ 62 odst. 1   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
… 
l) požádá o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň 
požádá o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu v České 
republice, nebo 
m) hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou. 
 

32018D0994 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 odst. 5 
 
 
 
 
 

Článek 9 se nahrazuje tímto: 
Článek 9  
1. Nikdo nesmí v žádných volbách členů 
Evropského parlamentu volit více než jednou.  
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby 
zajistily, že dvojí hlasování ve volbách do 
Evropského parlamentu bude podléhat účinným, 
přiměřeným a odrazujícím sankcím. 

§ 62 odst. 2 
písm. c) 

(2) K projednání přestupku podle 
… 
c) odstavce 1 písm. l) a m) je příslušný pověřený obecní úřad podle místa 
bydliště fyzické osoby. 
 

32018D0994 
 

Čl. 1 odst. 5 Článek 9 se nahrazuje tímto: 
Článek 9  
1. Nikdo nesmí v žádných volbách členů 
Evropského parlamentu volit více než jednou.  
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby 
zajistily, že dvojí hlasování ve volbách do 
Evropského parlamentu bude podléhat účinným, 
přiměřeným a odrazujícím sankcím. 
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§ 62 odst. 3 
písm. a) a b) 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu 
a) až do výše 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), 
b) až do výše 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m), 
… 
 

32018D0994 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 odst. 5 
 
 
 
 
 

Článek 9 se nahrazuje tímto: 
Článek 9  
1. Nikdo nesmí v žádných volbách členů 
Evropského parlamentu volit více než jednou.  
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby 
zajistily, že dvojí hlasování ve volbách do 
Evropského parlamentu bude podléhat účinným, 
přiměřeným a odrazujícím sankcím. 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

CELEX 32018D0994 Rozhodnutí Rady (EU, Euroatom) 2018/994 ze dne 13. července 2018, kterým se 
mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euroatom ze dne 
20. září 1976 
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