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VI. 

 
Rozdílová tabulka k návrhu zákona o správě voleb 

 
 

Navrhovaný právní předpis  
 

Odpovídající předpis EU  

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

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 1 odst. 2 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské 
unie upravující volby do Evropského parlamentu1). 

12012E čl. 20 odst. 2 
písm. b) 

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; 

12012E čl. 22 1. 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. 
  
2. Aniž je dotčen čl. 223 odst. 1 a pravidla přijatá k jeho 
provedení, má každý občan Unie mající bydliště v členském 
státě, jehož není státním příslušníkem, 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. Toto právo je vykonáváno v souladu s podrobnou 
úpravou přijatou Radou jednomyslně zvláštním legislativním 
postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem; tato 
úprava může stanovit výjimky tam, kde je to odůvodněno 
zvláštními obtížemi některého členského státu. 
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12012P čl. 39 odst. 1 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. 

12012P čl. 40 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. 

41976X1008(01) čl. 8  S výhradou ustanovení tohoto aktu se volební postup řídí v 
každém členském státě vnitrostátními předpisy. 
Těmito vnitrostátními předpisy, jež mohou případně 
zohledňovat zvláštnosti v členských státech, nesmí být celkově 
dotčen poměrný charakter volebního systému. 

31993L0109 
 

čl. 1 odst. 1 Tato směrnice stanoví pravidla, podle kterých občané Unie, 
kteří mají bydliště v některém členském státě, jehož nejsou 
státními příslušníky, v něm mohou ve volbách do Evropského 
parlamentu vykonávat právo volit a být volen. 

31994L0080 čl. 1 odst. 1 Tato směrnice stanoví pravidla, podle kterých občané Unie, 
kteří mají bydliště v některém členském státě, jehož nejsou 
státními příslušníky, v něm mohou v obecních volbách 
vykonávat právo volit a být volen. 

§ 2 odst. 1, 
2, 3 

(1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“), volba 
prezidenta republiky a volby do Evropského 
parlamentu se konají na území České republiky a v 
zahraničí. Ostatní druhy voleb se konají pouze na 
území České republiky. 
 
(2) Na území České republiky se volby konají v pátek. 
Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. 
 
(3) V zahraničí se volby konají 
a) ve čtvrtek, kdy hlasování začíná v 7.00 hodin a 
končí ve 22.00 hodin místního času, jde-li o hlasování 
v místě, v němž nastává shodně označený hodinový 
čas později ve srovnání s hodinovým časem na území 
České republiky,  
b) v pátek, kdy hlasování začíná v 7.00 hodin a končí 
ve 22.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v 
ostatních místech. 
 

32018D0994 čl. 1 odst. 6 
čl. 9a 

Členské státy mohou v souladu se svými vnitrostátními 
volebními postupy přijmout nezbytná opatření, která těm jejich 
občanům, již pobývají ve třetích zemích, umožní hlasovat ve 
volbách do Evropského parlamentu. 

41976X1008(01) čl. 10 odst. 1 Volby do Evropského parlamentu se konají v termínu a v 
časech, které si stanoví jednotlivé členské státy; ve všech 
členských státech spadá tento termín do stejného období, které 
začíná ve čtvrtek ráno a končí následující nedělí. 
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§ 3 odst. 5  Překážkou ve výkonu práva volit je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidí. Překážkou ve výkonu práva být volen je 
omezení svéprávnosti k výkonu tohoto práva. 
Svéprávnost k výkonu práva volit nelze omezit. 

31994L0080 čl. 5 odst. 1 Členské státy bydliště mohou stanovit, že každý občan Unie, 
který byl individuálním rozhodnutím v občanskoprávní věci 
nebo rozhodnutím v trestněprávní věci zbaven práva být volen 
podle právních předpisů členského státu původu, je vyloučen z 
výkonu tohoto práva v obecních volbách. 

32013L0001 čl. 1 odst. 1 
písm. a)  

Každý občan Unie, který má bydliště v některém členském 
státě, jehož není státním příslušníkem, a který je individuálním 
soudním nebo správním rozhodnutím, za předpokladu, že toto 
správní rozhodnutí může být předmětem soudního přezkumu, 
zbaven práva být volen buď podle právních předpisů členského 
státu bydliště, nebo právních předpisů členského státu původu, 
je vyloučen z výkonu tohoto práva v členském státě bydliště ve 
volbách do Evropského parlamentu. 

§ 5 odst. 1, 
2, 3 

 

(1) Obecní úřad zveřejní na úřední desce a způsobem 
v místě obvyklým nejpozději 15 dnů přede dnem 
voleb oznámení o době a místě konání voleb   na 
území obce. Bylo-li na území obce vytvořeno více 
volebních okrsků, uvede, které části území obce 
náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení 
zveřejní na území každého z nich. Zároveň obecní 
úřad uvede v oznámení adresy volebních místností a 
informuje voliče o podmínkách hlasování v předstihu. 
 
(2) Obecní úřad v oznámení upozorní voliče na 
povinnost prokázat před hlasováním totožnost a uvede 
další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu 
voleb.  
 
(3) Zastupitelský úřad způsobem v místě obvyklým 
informuje v dostatečném časovém předstihu voliče 
žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místě 
konání voleb ve zvláštním volebním okrsku, o 
možnosti zápisu k hlasování ve zvláštním volebním 
okrsku, o možnosti korespondenčního hlasování a o 
povinnosti prokázat před hlasováním ve volební 
místnosti totožnost a uvede další potřebné údaje nutné 
k nerušenému průběhu voleb. Zastupitelský úřad dále 
informuje voliče o konání voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky (dále jen „Senát“), voleb do 
zastupitelstev krajů a voleb do zastupitelstev obcí na 

31993L0109 čl. 12 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče Společenství a občany Společenství oprávněné 
kandidovat o podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a 
být volen v tomto státě. 

31994L0080 čl. 11 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče a osoby, které mohu být zvoleny, podle článku 3 o 
podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a být volen v 
tomto státě. 
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území České republiky a o podmínkách výkonu 
volebního práva v těchto volbách. 

§ 12 odst. 1 
písm. k) 

Český statistický úřad dále 
k) zveřejňuje na svých internetových stránkách 
průběžně zjištěné výsledky hlasování ve volebních 
okrscích; při volbách do Evropského parlamentu 
zveřejňuje zjištěné výsledky hlasování poté, co 
uplynula doba stanovená k uzavření volebních 
místností na území Evropské unie, 

41976X1008(01) čl. 10 odst. 2 Členské státy mohou oficiálně zveřejnit výsledky sčítání hlasů 
až po ukončení voleb v tom členském státě, jehož voliči 
odevzdávají své hlasy jako poslední v rámci období uvedeného 
v odstavci 1. 

§ 23 odst. 4  (4) Zápis do seznamu voličů, jakož i výmaz ze 
seznamu voličů provádí informační systém 
automaticky s využitím údajů ze základního registru 
obyvatel. Pro účely určení příslušnosti voliče k 
volebnímu okrsku využívá informační systém údaje ze 
základního registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí. Technický postup zápisu osob do 
seznamu voličů a výmazu osob ze seznamu voličů 
stanoví prováděcí právní předpis. 

31994L0080 čl. 7 odst. 3 Členské státy, ve kterých není účast ve volbách povinná, 
mohou stanovit zápis voličů podle článku 3 do zmíněného 
seznamu z moci úřední. 

31994L0080 čl. 8 odst. 2 a 
3 

2.  Pro zápis do seznamu voličů musí volič podle článku 3 
předložit stejné doklady jako volič, který je státním 
příslušníkem daného členského státu. 
 
Členský stát bydliště může rovněž vyžadovat, aby volič podle 
článku 3 předložil platný průkaz totožnosti a učinil čestné 
prohlášení o své státní příslušnosti a svých adresách v členském 
státě bydliště. 
 
3.  Volič podle článku 3 zapsaný do seznamu voličů zde 
zůstane zapsán za stejných podmínek jako volič, který je 
státním příslušníkem daného členského státu, až do úředního 
výmazu z důvodu, že přestal splňovat podmínky pro výkon 
práva volit. 
 
Voliči, kteří byli zapsáni do seznamu voličů na vlastní žádost, 
mohou být na vlastní žádost rovněž vymazáni. 
 
V případě přemístění bydliště do jiného základního územního 
samosprávného celku ve stejném členském státě je volič zapsán 
do seznamu voličů tohoto celku za stejných podmínek jako 
volič, který je státním příslušníkem daného členského státu. 

§ 23 odst. 6 Volič si může u kteréhokoli obecního úřadu nebo 
prostřednictvím portálu veřejné správy nebo 
informačního systému s využitím prostředku pro 
elektronickou identifikaci vydaného v rámci 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace 
alespoň na úrovni záruky značná (dále jen „prostředek 

31993L0109 čl. 11 odst. 2 V případě odmítnutí zápisu do seznamu voličů nebo zamítnutí 
kandidatury může dotyčná osoba využít stejných opravných 
prostředků, jaké stanoví právní předpisy členského státu 
bydliště pro obdobné případy týkající se voličů a kandidátů, 
kteří jsou jeho státními příslušníky. 

31994L0080 čl. 10 odst. 2 V případě nezapsání do seznamu voličů, zamítnutí žádosti o 
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pro elektronickou identifikaci“) ověřit, jaké údaje jsou 
o něm v seznamu voličů vedeny. Vznikne-li 
oprávněná pochybnost o správnosti údajů, obecní úřad 
údaje ověří a výsledek oznámí Ministerstvu vnitra; 
vyplývá-li to z výsledku ověření, Ministerstvo vnitra 
zajistí opravu údajů o voliči v seznamu voličů. 

zápis nebo zamítnutí kandidatury může dotyčná osoba využít 
stejných opravných prostředků, jaké stanoví právní předpisy 
členského státu bydliště pro obdobné případy týkající se voličů 
a osob, které mohou být zvoleny, kteří jsou jeho státními 
příslušníky. 

§ 25 odst. 1 
písm. a) 

Registr kandidátních listin obsahuje: 
a) obecné údaje o podmínkách registračního řízení, 

31993L0109 čl. 12 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče Společenství a občany Společenství oprávněné 
kandidovat o podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a 
být volen v tomto státě. 

31994L0080 čl. 11 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče a osoby, které mohu být zvoleny, podle článku 3 o 
podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a být volen v 
tomto státě. 

§ 28 odst. 6 Kandidát může být pro tytéž volby uveden pouze na 
jedné kandidátní listině. 

31993L0109 čl. 4 odst. 2 Nikdo nesmí být volen v týchž volbách ve více než jednom 
členském státě. 

§ 29 odst. 3 Nestanoví-li tento zákon nebo zákon o volbách jinak, 
musí být ke kandidátní listině přiloženo prohlášení 
kandidáta potvrzené jeho úředně ověřeným podpisem, 
že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy 
překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky 
pominou ke dni voleb a že nedal souhlas k tomu, aby 
byl uveden na jiné kandidátní listině pro tytéž volby. 
Na prohlášení kandidát dále uvede adresu místa, kde 
je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození a 
údaj o tom, že je členem určité politické strany nebo 
politického hnutí, nebo že je bez politické příslušnosti. 

31994L0080 čl. 9 odst. 1 Při podání žádosti o kandidaturu se musí osoba, která může být 
zvolena, podle článku 3 prokázat stejnými doklady jako 
kandidát, který je státním příslušníkem daného členského státu. 
Členský stát bydliště může požadovat, aby učinila čestné 
prohlášení o své státní příslušnosti a své adrese v členském 
státě bydliště. 

§ 30 odst. 1 
 

Registrační úřad nejpozději 80 dnů přede dnem voleb 
vloží do informačního systému údaje o podmínkách 
registračního řízení ve struktuře stanovené 
prováděcím právním předpisem a tyto údaje v 
informačním systému zveřejní. Pro volby do 
Evropského parlamentu registrační úřad tyto údaje 
zveřejní i v anglickém, německém a francouzském 
jazyce. Od následujícího dne lze do informačního 
systému zadávat kandidátní listiny. 

31993L0109 čl. 12 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče Společenství a občany Společenství oprávněné 
kandidovat o podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a 
být volen v tomto státě. 

31994L0080 čl. 11 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče a osoby, které mohu být zvoleny, podle článku 3 o 
podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a být volen v 
tomto státě. 

§ 31 odst. 1 Kandidátní listinu lze podat do 66 dnů přede dnem 
voleb. 

32018D0994 čl. 1 odst. 3 
čl. 3a 

Pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví pro volby do 
Evropského parlamentu lhůtu pro předkládání kandidatur, musí 
být tato lhůta nejméně tři týdny před datem stanoveným 
příslušným členským státem pro pořádání voleb do Evropského 
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parlamentu podle čl. 10 odst. 1. 
§ 33 odst. 4 Registrační úřad vyhotoví rozhodnutí o registraci, o 

odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta 
na kandidátní listině a zveřejní je v informačním 
systému. Proti rozhodnutí registračního úřadu nelze 
podat opravný prostředek. Za doručené se rozhodnutí 
považuje třetím dnem ode dne zveřejnění. 

31993L0109 čl. 11 odst. 1 Členský stát bydliště informuje dotyčnou osobu o tom, jak byla 
vyřízena její žádost o zápis do seznamu voličů, nebo o 
rozhodnutí ve věci přípustnosti její kandidatury. 

31994L0080 čl. 10 odst. 1 Členský stát bydliště včas a vhodnou formou informuje 
dotyčnou osobu o to, jak byla vyřízena její žádosti o zápis do 
seznamu voličů, nebo o rozhodnutí ve věci přípustnosti její 
kandidatury. 

§ 36 odst. 1 Náhledy hlasovacích lístků a přehledů volebních stran 
zveřejní registrační úřad v informačním systému 
nejpozději 35 dnů přede dnem voleb a v případě 
volebních stran zaregistrovaných na základě 
rozhodnutí soudu nejpozději 29 dnů přede dnem 
voleb. 

31993L0109 čl. 12 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče Společenství a občany Společenství oprávněné 
kandidovat o podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a 
být volen v tomto státě. 

31994L0080 čl. 11 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče a osoby, které mohu být zvoleny, podle článku 3 o 
podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a být volen v 
tomto státě. 

§ 46 odst. 2 
písm. e) 

Volební místnost musí být pro každý volební okrsek 
vybavena 
e) tímto zákonem a zákonem o volbách, v nichž se 
hlasuje, které musí být voličům na jejich žádost 
zapůjčeny k nahlédnutí; při volbách do Evropského 
parlamentu i v anglickém, německém a francouzském 
jazyce, 

31993L0109 čl. 12 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče Společenství a občany Společenství oprávněné 
kandidovat o podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a 
být volen v tomto státě. 

31994L0080 čl. 11 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče a osoby, které mohu být zvoleny, podle článku 3 o 
podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a být volen v 
tomto státě. 

§ 46 odst. 5 
písm. b)  

Ve volební místnosti musí být na viditelném místě 
vyvěšeny 
b) informace o základních zásadách hlasování, 

31993L0109 čl. 12 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče Společenství a občany Společenství oprávněné 
kandidovat o podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a 
být volen v tomto státě. 

31994L0080 čl. 11 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče a osoby, které mohu být zvoleny, podle článku 3 o 
podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a být volen v 
tomto státě. 

§ 46 odst. 5 
písm. f) 

Ve volební místnosti musí být na viditelném místě 
vyvěšeny 
f) při volbách do Evropského parlamentu informace 
o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného 
členského státu, byl v členském státě původu zbaven 
práva být volen, pokud byla doručena do 48 hodin 
před zahájením voleb. 

32013L0001 čl. 1 odst. 1 
písm. c) odst. 

4 

Popírají-li poskytnuté informace obsah prohlášení, přijme 
členský stát bydliště bez ohledu na to, zda informace obdrží ve 
stanovené lhůtě nebo v pozdější fázi, vhodná opatření v souladu 
s vnitrostátním právem, aby dotyčné osobě zabránil kandidovat, 
nebo pokud to není možné, aby zabránil, aby tato osoba byla 
zvolena či aby vykonávala svůj mandát. 

§ 46 odst. 6 Při volbách do Evropského parlamentu musí být 31993L0109 čl. 12 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
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informace podle odstavce 5 písm. b), c) a f) vyvěšeny 
i v anglickém, německém a francouzském jazyce. 

voliče Společenství a občany Společenství oprávněné 
kandidovat o podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a 
být volen v tomto státě. 

31994L0080 čl. 11 Členský stát bydliště včas a vhodným způsobem uvědomí 
voliče a osoby, které mohu být zvoleny, podle článku 3 o 
podmínkách a pravidlech pro výkon práva volit a být volen v 
tomto státě. 

§ 48 odst. 2 Každý volič může v týchž volbách hlasovat pouze 
jednou. 

32018D0994 čl. 1 odst. 5 
čl. 9 odst. 1 

Nikdo nesmí v žádných volbách členů Evropského parlamentu 
volit více než jednou. 

31993L0109 čl. 4 odst. 1 Voliči Společenství vykonávají své právo volit a být voleni v 
členském státě jejich bydliště nebo v členském státě původu. 
Nikdo nesmí volit v týchž volbách vícekrát než jednou. 

§ 53 odst. 2 Při volbách do Evropského parlamentu nesmějí 
volební orgány zjištěné výsledky hlasování zveřejnit 
dříve, než se má uzavřít poslední volební místnost na 
území Evropské unie. 

41976X1008(01) čl. 10 odst. 2 Členské státy mohou oficiálně zveřejnit výsledky sčítání hlasů 
až po ukončení voleb v tom členském státě, jehož voliči 
odevzdávají své hlasy jako poslední v rámci období uvedeného 
v odstavci 1. 

§ 58 odst. 1 Volič, který má v seznamu voličů zapsán údaj o 
hlasování ve zvláštním volebním okrsku podle § 56 
odst. 4, může v tomto okrsku využít korespondenční 
hlasování. 

32018D0994 čl. 1 odst. 4 
čl. 4a 

Členské státy mohou ve volbách do Evropského parlamentu 
poskytnout možnost hlasování s předstihem, korespondenčního 
hlasování a elektronického a internetového hlasování. Pokud 
tak učiní, přijmou opatření, která jsou dostatečná zejména k 
zajištění spolehlivosti výsledku, tajnosti hlasování a ochrany 
osobních údajů v souladu s použitelným právem Unie.“ 

32018D0994 čl. 1 odst. 6 
čl. 9a 

Členské státy mohou v souladu se svými vnitrostátními 
volebními postupy přijmout nezbytná opatření, která těm jejich 
občanům, již pobývají ve třetích zemích, umožní hlasovat ve 
volbách do Evropského parlamentu. 

§ 62 odst. 1 Na území České republiky může volič hlasovat v 
předstihu. Volič hlasuje v předstihu osobně u 
obecního úřadu, do jehož správního obvodu spadá 
volební okrsek, v němž hodlá volič hlasovat. 

32018D0994 čl. 1 odst. 4 
čl. 4a 

Členské státy mohou ve volbách do Evropského parlamentu 
poskytnout možnost hlasování s předstihem, korespondenčního 
hlasování a elektronického a internetového hlasování. Pokud 
tak učiní, přijmou opatření, která jsou dostatečná zejména k 
zajištění spolehlivosti výsledku, tajnosti hlasování a ochrany 
osobních údajů v souladu s použitelným právem Unie.“ 

§ 85 
věta 2 

Při volbách do Evropského parlamentu mohou 
kandidáti jednat a dokumenty předkládat i v 
anglickém, německém a francouzském jazyce. 

12012E čl. 20 odst. 2 
písm. b) 

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; 

12012E čl. 22 odst. 2 Aniž je dotčen čl. 223 odst. 1 a pravidla přijatá k jeho 
provedení, má každý občan Unie mající bydliště v členském 
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státě, jehož není státním příslušníkem, 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. Toto právo je vykonáváno v souladu s podrobnou 
úpravou přijatou Radou jednomyslně zvláštním legislativním 
postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem; tato 
úprava může stanovit výjimky tam, kde je to odůvodněno 
zvláštními obtížemi některého členského státu. 

12012P čl. 39 odst. 1 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. 

§ 90  (1) Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů a 
ve věcech uvedených v § 87 se může volič do 2 
pracovních dnů od doručení vyrozumění domáhat 
ochrany u soudu podle soudního řádu správního. 
 
(2) Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí 
kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení 
registrace kandidátní listiny se může volební strana, 
která podala kandidátní listinu pro příslušné volby, a u 
škrtnutí kandidáta nebo ve volbě prezidenta republiky 
u odmítnutí kandidátní listiny i dotčený kandidát do 2 
pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat 
ochrany u soudu podle soudního řádu správního. 

31993L0109 čl. 11 odst. 2 V případě odmítnutí zápisu do seznamu voličů nebo zamítnutí 
kandidatury může dotyčná osoba využít stejných opravných 
prostředků, jaké stanoví právní předpisy členského státu 
bydliště pro obdobné případy týkající se voličů a kandidátů, 
kteří jsou jeho státními příslušníky. 

31994L0080 čl. 10 odst. 2 V případě nezapsání do seznamu voličů, zamítnutí žádosti o 
zápis nebo zamítnutí kandidatury může dotyčná osoba využít 
stejných opravných prostředků, jaké stanoví právní předpisy 
členského státu bydliště pro obdobné případy týkající se voličů 
a osob, které mohou být zvoleny, kteří jsou jeho státními 
příslušníky. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 

 
Název předpisu EU 

12012E Smlouva o fungování Evropské unie  
 

12012P Listina základních práv Evropské unie 
 

41976X1008(01) Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách  
32018D0994 Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 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, Euratom ze dne 20. září 1976 

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 

32013L0001 Směrnice Rady 2013/1/EU, kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro 
výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště 
v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky 

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 
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