
Volby do Evropského parlamentu 2009 
 
 

Do 26. dubna zkontrolujte, zda jste v seznamu voli čů! 
 
Na začátku června se v členských státech Evropské unie budou konat volby do Evropského 
parlamentu, přičemž v jednotlivých státech budou probíhat v konkrétních dnech podle 
místních zvyklostí. V České republice se proto volby uskuteční v pátek 5. června a v sobotu 
6. června 2009. 
  
Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu právo volit na území ČR do Evropského 
parlamentu má kromě občana ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku 18 let, také 
občan jiného členského státu EU, který kromě splněné podmínky věku je po dobu nejméně 
45 dnů veden v evidenci obyvatel v ČR (tj. má na území ČR pobyt alespoň od 22.4.2009). 
  
Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou. 
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis ob čana 
do seznamu voli čů pro volby do Evropského parlamentu . Státní občan ČR je do tohoto 
seznamu zařazen obecním úřadem ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb (tj. do 26.4.2009) na 
základě svého zápisu do stálého seznamu voličů, který vede obecní úřad k ostatním volbám. 
Občan jiného členského státu Evropské unie není do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu zařazen automaticky, ale pouze pokud ve stejné lhůtě (tj. do 16 
hodin dne 26.4.2009) o to požádá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden 
v evidenci obyvatel. Žádost může být podána osobně i písemně (formuláře žádosti mají 
obecní úřady k dispozici) a musí k ní být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele 
v evidenci obyvatel (tj. kopie průkazu o povolení k pobytu) a zároveň i čestné prohlášení 
žadatele, ve kterém uvádí svoji 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 EP pouze na území ČR. 
  
Ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky mohou hlasovat také ti 
občané jiných členských států Evropské unie, kteří mají na území České republiky trvalý 
pobyt a jsou na základě své žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro účely 
voleb do zastupitelstev obcí. Pokud je občan jiného členského státu Evropské unie zapsán 
v příslušné obci v dodatku stálého seznamu voličů, avšak chce hlasovat rovněž ve volbách 
do Evropského parlamentu, musí projevit svou vůli hlasovat v těchto volbách tím, že 
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009, podá u 
obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení 
svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu. 
  
Občané jiných členských států Evropské unie, kteří požádali o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu již v souvislosti s volbami do EP v roce 2004 o zápis do 
seznamu voličů již žádat nemusí a budou do něj obecním úřadem zapsáni automaticky. 
K přenesení údajů do seznamu voličů nedojde pouze v případě, že volič již nepobývá na 
území České republiky. 
  
 Voli či, který nebude uveden ve výpisu ze seznamu voli čů pro volby do Evropského 
parlamentu, který bude mít ve volební místnosti k d ispozici okrsková volební komise, 
nebude hlasování umožn ěno.  
Vzhledem k tomu, že zákon neumož ňuje dopsání voli če do seznamu voli čů pro volby 
do EP po datu 26.4.2009 a tedy ani ve dny voleb ve volební místnosti (i kdyby ob čan 
prokázal oprávn ěnost volit v p říslušném volebním okrsku, tak, jak tomu je nap ř. u 
voleb do zastupitelstev obcí) bylo by ú čelné, aby voli či v p řípadě pochybností, si 
ověřili sv ůj zápis ve stálém seznamu voli čů nahlédnutím u obecního ú řadu ve lh ůtě do 
26.4.2009.  
 



Poslední den lhůty pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů a pro provedení 
případného dopsání občana ČR, který v něm např. chybou výpočetní techniky nefiguruje, 
tedy v neděli 26.4.2009 do 16 hodin bude ze strany obecních úřadů zabezpečena možnost 
občanů uplatnit svoje právo i tento den. 
  
Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno volit také pomocí voli čského pr ůkazu , 
který vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním 
okrsku nebo zastupitelský úřad voliči, který je občanem ČR, má bydliště v územním obvodu 
tohoto úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. 
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním 
okrsku pouze na území České republiky. Žádost o vydání voli čského pr ůkazu  je nutné 
podat písemně nejpozději do 21.5.2009 do 16 hodin  příslušnému obecnímu nebo 
zastupitelskému úřadu. Pokud volič zašle žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo 
jeho žádost doručí na úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. 
 
 
 

V neděli 26. dubna 2009 v dob ě od 8:00 do 16:00 hodin je možnost podávat na 
podateln ě Městského ú řadu Jeví čko žádosti o zapsání cizinc ů EU do seznamu voli čů 

pro volby do Evropského parlamentu.  
 


