Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí
Přinášíme krátkou informaci o volebním právu občanů jiného členského státu EU v komunálních
volbách (tito občané mají na území ČR právo volit za níže stanovených podmínek ve volbách do
obecních zastupitelstev a ve volbách do Evropského parlamentu).
Právo být volen mají kandidáti, kteří splňují tyto podmínky:
a) mají občanství jiného členského státu EU,
b) mají Povolení k trvalému pobytu nebo potvrzený Přechodný pobyt občana Evropské unie na území
ČR s platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR
c) splňují podmínku věku, tj. nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let,
d) nemají překážku volitelnosti spočívající v omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
e) nemají překážku volitelnosti spočívající v zákonném omezení na osobní svobodě z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody

Právo volit mají občané jiných členských států EU, kteří splňují tyto podmínky
a) státní občanství jiného členského státu EU,
b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i voliče, který v době
podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb)
c) Povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR s platným dokladem prokazujícím
oprávněnost pobytu na území ČR
a současně jsou zapsaní v dodatku ke stálému seznamu voličů. Tento zápis je trvalý (žádá se jen
jednou) a zaniká až z důvodu pozbytí práva volit (ukončený pobyt na území ČR nebo úmrtí) nebo
vyškrtnutím z dodatku ke stálému seznamu voličů na vlastní žádost.
Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon neupravuje. Žádost proto může být podána
písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého
seznamu voličů. V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována. Žadatel se prokáže
platným průkazem totožnosti (cestovní doklad, identifikační průkaz domovského státu, doklad o
pobytu na území ČR – průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzení o
přechodném pobytu na území) a příslušný pracovník obecního úřadu o žádosti učiní úřední záznam.
Odpadla povinnost státních občanů jiných států, kteří mají právo volit do zastupitelstev obcí, při
žádosti o zápis do dodatku prokazovat státní občanství a pobyt (údaje ověřuje obecní úřad). V
případě písemné žádosti žadatel musí uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro
bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR.
O zápis do dodatku stálého seznamu voličů města Český Brod je možné požádat osobně na
pracovišti odboru vnitřních věcí, úsek evidence obyvatel, náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český
Brod, přízemí, dveře č. 4, pro bližší informace se obracejte na paní Ivetu Kleinerovou, tel. 321612143,
e-mail kleinerova@cesbrod.cz. O zápis do dodatku stálého seznamu voličů je možné požádat
nejpozději do 3. října 2018 do 16,00 hodin (osobně, případně do této lhůty musí být doručena
písemná žádost o zápis).
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