
1 
 

 
VI. 

 
 

Rozdílová tabulka k návrhu změnového zákona 
 
 

Navrhovaný právní předpis  
 

Odpovídající předpis EU  
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(část,  
§, odst., 
písm., 
apod.) 

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

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

 
část třetí – změna zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 1 odst. 1 Tento zákon upravuje v souladu s příslušnými 

předpisy Evropské unie1) podmínky výkonu volebního 
práva ve volbách do zastupitelstev obcí, některá 
pravidla organizace těchto voleb a rozsah soudního 
přezkumu průběhu a výsledků voleb. Pravidla výkonu 
státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb. 

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. 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. 

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. 

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. 
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§ 1 odst. 2 Volební období zastupitelstev obcí je čtyřleté. Volby 
do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích,  
městských částech a městských obvodech územně 
členěných statutárních měst, v hlavním městě Praze a 
jeho městských částech v prvním celém týdnu měsíce 
října roku, v němž volební období uplyne2). 

31994L0080 čl. 2 odst. 1 
písm. a) a b) 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
 
a) „základním územním samosprávným celkem“ správní 
jednotky uvedené v příloze, které mají v souladu s právními 
předpisy každého členského státu orgány volené na základě 
přímého a všeobecného volebního práva a jsou příslušné, na 
základní úrovni politického a správního uspořádání, spravovat 
na vlastní odpovědnost některé místní záležitosti; 
 
b) „obecními volbami“ volby, které se konají na základě 
přímého, všeobecného volebního práva a jsou v nich voleni 
členové zastupitelského sboru a případně, podle právních 
předpisů každého členského státu, předseda a členové 
výkonného orgánu základního územního samosprávného celku; 

31994L0080 Příloha Základním územním samosprávným celkem“ se pro účely čl. 2 
odst. 1 písm. a) této směrnice rozumí: 
… 
–  v České republice:  
– obec, městský obvod nebo městská část územně členěného 
statutárního města, městská část hlavního města Prahy, 
… 

§ 4 odst. 1 Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za 
předpokladu, že jde o státního občana České 
republiky, který nejpozději v den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k 
trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v 
den voleb je držitelem potvrzení o přechodném pobytu 
na území nebo povolení k trvalému pobytu a je 
přihlášen k pobytu v této obci, dosáhl věku nejméně 
18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní 
úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
nebo v předcházející obdobné sbírce; do zastupitelstva 
městského obvodu nebo městské části územně 
členěného statutárního města anebo městské části 
hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který 
je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto městském 
obvodu nebo městské části. 

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. 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. 

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. 
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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. 

31994L0080 čl. 4 odst. 2 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. 

§ 5 odst. 2 a 
3 

(2) Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s 
funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce 
zařazeným do obecního úřadu této obce; funkce člena 
zastupitelstva městského obvodu nebo městské části je 
neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem 
zařazeným do magistrátu příslušného územně 
členěného statutárního města nebo hlavního města 
Prahy; funkce člena zastupitelstva územně členěného 
statutárního města nebo hlavního města Prahy je 
neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem 
zařazeným do úřadu městského obvodu nebo městské 
části tohoto města; funkce člena zastupitelstva obce je 
neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem 
zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo 
krajského nebo finančního úřadu.  
 
(3) Funkce člena zastupitelstva obce, územně 
členěného statutárního města, hlavního města Prahy, 
městského obvodu nebo městské části je neslučitelná 
podle odstavce 2 pouze za podmínky, že zaměstnanec 
vykonává přímo státní správu vztahující se k územní 
působnosti příslušné obce, územně členěného 
statutárního města, hlavního města Prahy, městského 
obvodu nebo městské části, nebo za podmínky, že jde 
o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, v 
hlavním městě Praze primátorem hlavního města 
Prahy nebo starostou městské části, hejtmanem nebo 

31994L0080 čl. 6 odst. 1  Na osoby, které mohou být zvoleny podle článku 3, se vztahují 
stejné podmínky o neslučitelnosti funkcí, které se podle 
předpisů členského státu bydliště vztahují na státní příslušníky 
tohoto státu. 
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radou kraje, obce, hlavního města Prahy, městského 
obvodu nebo městské části. 

 
část čtvrtá – změna zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 4 odst. 2 
věta první 

Komunikační centrálou pro vzájemnou výměnu 
informací s jinými členskými státy je Ministerstvo 
vnitra. 

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

5 

Členské státy určí kontaktní místo pro přijímání a předávání 
informací nezbytných pro uplatňování odstavce 3. Oznámí 
Komisi název tohoto kontaktního místa a kontaktní údaje na 
něj, jakož i veškeré jejich aktualizace či změny. Komise vede 
seznam kontaktních míst a zpřístupní ho členským státům. 

32018D0994 čl. 1 bod 6 čl. 
9b odst. 1 

Každý členský stát určí kontaktní orgán, který bude odpovědný 
za výměnu údajů o voličích a kandidátech s kontaktními orgány 
v ostatních členských státech. 

§ 4 odst. 2 
písm. a) 

Komunikační centrála plní tyto úkoly: 
a) přijímá od komunikačních centrál jiných členských 
států informace o voličích, kteří jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na 
území České republiky a kteří projevili vůli hlasovat 
nebo kandidovat v jiném členském státě, 
 
  

31993L0109 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. 

§ 4 odst. 2 
písm. b) 

Komunikační centrála plní tyto úkoly 
b) ve lhůtě do 5 pracovních dnů ověřuje pro 
komunikační centrálu jiného členského státu, zda 
státní občan České republiky, který kandiduje v tomto 
jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen, 

32013L0001 čl. 1 odst. 1 
písm. c) bod 3 

Pro účely odstavce 2 tohoto článku členský stát bydliště oznámí 
členskému státu původu prohlášení uvedené v čl. 10 odst. 1. 
Informace, které má členský stát původu k dispozici, jsou za 
tímto účelem jakýmkoli vhodným způsobem poskytnuty do pěti 
pracovních dnů od obdržení oznámení nebo, pokud je to možné 
a pokud o to požádá členský stát bydliště, ve lhůtě kratší. Tyto 
informace smějí obsahovat pouze údaje naprosto nezbytné pro 
provádění tohoto článku a smějí být použity pouze k tomuto 
účelu. 
 
Pokud členský stát bydliště informace neobdrží ve stanovené 
lhůtě, musí být kandidatura přesto přijata. 

§ 4 odst. 2 
písm. c) 

Komunikační centrála plní tyto úkoly 
c) zasílá komunikačním centrálám jiných členských 
států informace o tom, že státní občan příslušného 
členského státu projevil vůli hlasovat v České 
republice nebo je uveden na kandidátní listině pro 

31993L0109 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 
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volby do Evropského parlamentu podané v České 
republice. 

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. 

§ 4 odst. 3 Ministerstvo vnitra oznamuje Evropské komisi 
kontaktní údaje na komunikační centrálu a jejich 
změny. 

32013L0001 čl. 1 odst. 1 
písm. c) bod 5 

Členské státy určí kontaktní místo pro přijímání a předávání 
informací nezbytných pro uplatňování odstavce 3. Oznámí 
Komisi název tohoto kontaktního místa a kontaktní údaje na 
něj, jakož i veškeré jejich aktualizace či změny. Komise vede 
seznam kontaktních míst a zpřístupní ho členským státům. 

§ 6 odst. 1 Poslancem Evropského parlamentu může být v České 
republice zvolen každý občan České republiky a 
každý občan jiného členského státu, který je na území 
České republiky nejpozději v den voleb po dobu 
nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k 
přechodnému pobytu, nejpozději v den voleb dosáhl 
věku 21 let, není omezena jeho svéprávnost k výkonu 
práva být volen, 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. 

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. 

§ 21 odst. 3 V prohlášení kandidáta kromě náležitostí stanovených 
zákonem o správě voleb kandidát dále uvede, že nedal 
souhlas k tomu, aby byl uveden na kandidátní listině 
pro volby do Evropského parlamentu v jiném 
členském státě. Je-li kandidátem občan jiného 
členského státu, uvede v prohlášení dále místo 
narození a adresu svého posledního místa pobytu v 
členském státě původu a připojí prohlášení, že v 
členském státě původu nebyl soudním nebo správním 
rozhodnutím zbaven práva být volen. Prohlášení 
kandidáta může být učiněno v českém, anglickém, 
německém nebo francouzském jazyce. 

31993L0109 
 

32013L0001 

čl. 10 odst. 1 
 

čl. 1 odst. 2 
písm. a) a b)  

Při podání žádosti o kandidaturu se musí každý občan 
Společenství uplatňující své právo být zvolen prokázat stejnými 
doklady jako kandidát, který je státním příslušníkem daného 
členského státu. Dále musí učinit čestné prohlášení obsahující 
a) jeho státní příslušnost, datum a místo narození, poslední 
adresu v členském státě původu a adresu ve volebním obvodu 
členského státu bydliště, 
b) prohlášení, že nekandiduje ve volbách do Evropského 
parlamentu v jiném členském státě, 
c) v případě potřeby volební okrsek nebo správní obvod v 
členském státě původu, v jehož seznamu voličů je jeho jméno 
naposledy zapsáno, a 
d) prohlášení, že v členském státě původu nebyl individuálním 
soudním nebo správním rozhodnutím, za předpokladu, že toto 
správní rozhodnutí může být předmětem soudního přezkumu, 
zbaven práva být volen. 
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§ 23 odst. 1 Kandiduje-li na kandidátní listině státní občan jiného 
členského státu, Ministerstvo vnitra neprodleně po 
podání kandidátní listiny zašle komunikační centrále 
jiného členského státu informaci, že státní občan 
tohoto jiného členského státu je uveden na kandidátní 
listině pro volby do Evropského parlamentu podané v 
České republice. Zároveň zašle prohlášení tohoto 
kandidáta a vyžádá si od komunikační centrály jiného 
členského státu ověření, zda kandidát nebyl zbaven 
práva být volen. 

31993L0109 
 

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. 

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

odst. 3 

2.   Členský stát bydliště ověří, zda občané Unie, kteří vyjádřili 
přání využít své právo být volen v tomto státě, nebyli tohoto 
práva zbaveni v členském státě původu individuálním soudním 
nebo správním rozhodnutím, za předpokladu, že toto správní 
rozhodnutí může být předmětem soudního přezkumu. 
  
3.   Pro účely odstavce 2 tohoto článku členský stát bydliště 
oznámí členskému státu původu prohlášení uvedené v čl. 10 
odst. 1. Informace, které má členský stát původu k dispozici, 
jsou za tímto účelem jakýmkoli vhodným způsobem 
poskytnuty do pěti pracovních dnů od obdržení oznámení nebo, 
pokud je to možné a pokud o to požádá členský stát bydliště, ve 
lhůtě kratší. Tyto informace smějí obsahovat pouze údaje 
naprosto nezbytné pro provádění tohoto článku a smějí být 
použity pouze k tomuto účelu. 
 
Pokud členský stát bydliště informace neobdrží ve stanovené 
lhůtě, musí být kandidatura přesto přijata. 

§ 23 odst. 2 
a 3  

(2) Ministerstvo vnitra rozhodne o škrtnutí kandidáta, 
který je státním občanem jiného členského státu, 
jestliže ve lhůtě stanovené pro škrtnutí kandidátů 
zákonem o správě voleb obdrží od komunikační 
centrály členského státu původu informaci, že tento 
kandidát byl zbaven práva být volen. 
 
(3) Obdrží-li Ministerstvo vnitra až po registraci 
kandidátní listiny od komunikační centrály jiného 
členského státu informaci, že kandidát, který je 
státním občanem tohoto členského státu, byl zbaven 
práva být volen, zůstávají údaje o kandidátovi na 

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. 
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kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku 
hlasování se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj 
odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím 
krajských úřadů zajistí zveřejnění informace o tom, že 
kandidát byl zbaven práva být volen, ve všech 
volebních místnostech, pokud informaci od 
komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 
48 hodin před zahájením voleb. 

§ 27 odst. 1 
a 2 

(1) Ministerstvo vnitra provádí v seznamu voličů 
a) zápis údaje o hlasování občana České republiky ve 
volbách do Evropského parlamentu v jiném členském 
státu, 
b) výmaz údaje o hlasování občana jiného členského 
státu ve volbách do Evropského parlamentu v České 
republice. 
 
(2) Zápisy a výmazy údajů podle odstavce 1 provádí 
Ministerstvo vnitra na základě informací od 
komunikačních centrál jiných členských států. Údaj 
podle odstavce 1 písm. a) je platný pouze pro volby 
bezprostředně následující po jeho zápisu a uvádí se ve 
výpisu voličů. Po dobu platnosti tohoto údaje nemůže 
volič hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu 
v České republice. 

31993L0109 
 

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. 

§ 27 odst. 3 Obecní úřad a zastupitelský úřad provádí na žádost 
voliče v seznamu voličů zápis a výmaz údaje o 
hlasování občana jiného členského státu ve volbách do 
Evropského parlamentu v České republice. Údaj o 
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v 
České republice je platný pro všechny volby do 
Evropského parlamentu až do doby, kdy nastane 
důvod pro jeho výmaz. 

31993L0109 
 

čl. 8 odst. 1 Volič Společenství vykoná své právo volit v členském státě 
bydliště, pokud k tomu vyjádří svou vůli. 

31993L0109 
 

čl. 9 odst. 4 Voliči Společenství zapsaní do seznamu voličů zde zůstanou 
zapsáni za týchž podmínek jako voliči, kteří jsou státními 
příslušníky, až do doby, kdy požádají o vymazání, nebo až do 
úředního výmazu z důvodu, že přestali splňovat podmínky pro 
výkon práva volit. 

§ 28 odst. 1  Občan jiného členského státu, který je veden v 
seznamu voličů a hodlá hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu v České republice, může 
nejpozději 39 dnů přede dnem voleb požádat o zápis 
údaje o hlasování ve volbách do Evropského 
parlamentu v České republice do seznamu voličů. 

31993L0109 
 

čl. 8 odst. 1 Volič Společenství vykoná své právo volit v členském státě 
bydliště, pokud k tomu vyjádří svou vůli. 

31993L0109 
 

čl. 9 odst. 1 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 
voleb. 

§ 28 odst. 2 K žádosti podle odstavce 1 občan jiného členského 
státu přiloží čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji 

31993L0109 
 

čl. 9 odst. 2 Pro zápis seznamu voličů musí volič Společenství předložit 
stejné doklady jako volič, který je státním příslušníkem daného 
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státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního 
obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského 
parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude 
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze 
v České republice. 

členského státu. Dále musí učinit čestné prohlášení obsahující 
a) jeho státní příslušnost a adresu ve volebním obvodu 
členského státu bydliště, 
b) v případě potřeby volební okrsek nebo správní obvod v jeho 
členském státě původu, v jehož seznamu voličů je jeho jméno 
naposledy zapsáno, a 
c) prohlášení, že vykoná své právo volit pouze v členském státě 
bydliště. 

§ 28 odst. 4 Obecní úřad nebo zastupitelský úřad žadatele 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb vyrozumí o tom, 
jak byla jeho žádost vyřízena. 

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. 

§ 28 odst. 5 Údaj o hlasování ve volbách do Evropského 
parlamentu v České republice vymaže obecní úřad 
nebo zastupitelský úřad na žádost voliče. Na podání 
žádosti se vztahuje odstavec 3 obdobně. 

31993L0109 
 

čl. 9 odst. 4 Voliči Společenství zapsaní do seznamu voličů zde zůstanou 
zapsáni za týchž podmínek jako voliči, kteří jsou státními 
příslušníky, až do doby, kdy požádají o vymazání, nebo až do 
úředního výmazu z důvodu, že přestali splňovat podmínky pro 
výkon práva volit. 

§ 32  Informaci o podmínkách hlasování ve volbách do 
Evropského parlamentu v České republice zveřejní 
Ministerstvo vnitra 60 dnů přede dnem voleb 
způsobem umožňujícím dálkový přístup11) ve všech 
jazycích členských států Evropské unie. 

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. 

§ 62 odst. 2 
písm. a) a b) 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) požádá pro tytéž volby do Evropského parlamentu 
o zápis do volební evidence ve více než jednom 
členském státě, nebo 
b) hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu 
více než jednou. 

32018D0994 
 
 

čl. 1 odst. 5 
čl. 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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Číslo předpisu EU (kód celex) 

 
Název předpisu EU 

12012E SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE  
 

12012P LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 
 

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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