
Volební právo občanů iinÝch ělenskÝch státŮ EU
ve volbách do zastupitelstev obcí

(Metodiché sŕanoyĺsko MinÍsterstva vnitra k postupu obecnĺch Úřadť])

l. Právnĺ úpľava

Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upľavuje zákon
ě,, unao1 sb., o volbách do zastupitelstev obcĺ a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějšĺch předpisŮ (dále jen ,,volebnĺzákon") v $ 4 a $ 5.

$ 4 Právo vo[it

(1) Právo volit do zastupitelstva obee, měsŕa nepo h\avnĺho měsfa Prahy má
oböan'obce za předpakĺadu, źe jde o státnĺha občana České repubtiky, ktełý alespolĺ.
v den voĺeb, a konajĺ-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku
nejméně 18 ĺet, je v den voleb v této obcĺ, městě nebo v hlavnĺm měsŕě Praze
přihtášen k trualému pobýu, a stätnÍ občan iiného státu. RterÝ v den voleb. a konail-il

byla vyh\ášena ve SbÍrce mezinärodnĺch smĺuv, (dáĺe jen ,,valič"); do zastup'ĺŕelsťya
městského obvodu nebo měsÍské části měsťa se zvláštnĺm postavenĺm (dáIe ien
,,ťlzemně členěné statutámĺ město") anebo městské části hlavnĺho města Prahy má
právo volit ten volič, l<teý je v den voleb přihláŠen R truaĺému pobýu v tomto
městském obvodu nebo měsŕské čásŕi.

(2) Překäžkamĺvýkonu volebnĺho práva jsou
a) zákonem stanovené omezenĺ osobnl svobody z dťtvodu vykonu ŕresŕu odnětĺ

svobody,
b) omezenĺ svéprávnosŕi k výkanu voĺebnĺho práva,
c) zákonem stanovené omezenĺ osobnĺ svobody z dťlvadu ochrany zdravĺ lidu, nebo
d) výkon sĺuŽby vojáka z povolání v zahranicĺ nebo výkon sĺuŽby voiáka v záloze

v zahraničĺ.

$ 5 Právo bý't vofien

ft) Čtenem zastupitetstva abce múEe bÝt zvolen kaŽdÝ voliČ, u kterého nenl
nřckážke vÚkanll vnlahnĺha vą nrlĺ{la ś' á' nrłęł , nícm al a Al' členem
zastupitelstva městského obvodu nebo měsŕské cásti územně cleněného
statutárnĺho města nebo měsťské části hlavnÍho města Prahy múŽe být zvo\en ten
volič, u kterého nen| překáŽka ve uýkonu volebnĺho práva podłe $ 4 odsŕ. 2 pÍsm. a)
a b) a kteý je v den voleb v tomto městském obvodu nebo mésŕské části přihláŠen
k trualému pobytu.

členských států EU, neboť Smlouva o přistoupenĺ
(Sdělenĺ č,. 44l2o04 Sb.m.s.) má zatÍm jako jediná

republiky k Evropské unii
charakter mezinárodnĺ smlouvy'

která splňuje náleŽitosti stanovené volebnĺm zákonem.
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ostatnĺmi členskými stáý EU jsou: Belgické krälovstvÍ, Bulharská republika'
Dánské královstvĺ, Eśtonská iepublixa, rinsŘá repubtika, Francouzská republika,
Chorvatská republika, lrsko, ltabŔá republika, Kyperská republika, Litevská republika'
Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodsiüĺ, Madärská republika, Nizozemské
kráĺovstvĺ' Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika
Malta, Republika Síovinsko, Rurňunsko, Řecká republika, Slovenská republika,
Spojené kiálovstvĺ Velké Británie a Severnĺho lrska, Spolková ľepublika Něrnecko,

Śpanělské královstvĺ a Švédské královstvĺ.

Žádnou jinou mezinárodnĺ smlouvou, na základě které by mohli občané jiného

neŽ členskéhó státu EU volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na územĺ
ČR, není ČR vázána'

Právo volit mohou občané iiných členských státŮ EU při volbách
do zastupitelstev obcĺ na území ČR realizovat pouze tehdy, pokud jsou u mĺstně
přĺsluŠného obecnĺho úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličťl.

c. Pľávo občanů jiných členských států EU být volen do zastu pitelstva
obce

Právo být volen do zastu
zákona (viz tĺýŠe kapitola l. této

pitelstva obce je upraveno V s 5 odst. 1 volebního
Metodiky) a odvozuje se od práva volit.

státÜ EU ve volbách do zastuoitelstev obcítaké kandidovat.
Státní občan jiného čIenského státu EU, kteý splňuje podrnínku věku a tľvalého

nebo registrovaného přechodného pob$u v obci, není u něj omezena svéprávnost
k výkonu volebnlho práva a nenĺ záĺ<onem omezen na osobnĺ svobodě z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody,

Jako kandidát müŽe být občan jiného členského státu EU uveden na kandidátnĺ
listině všech typťl volebních stran, tj. jako kandidát na kandidátní listině politické
strany, politického hnutĺ, nebo jejich koalice, na kandidátní listině sdruŽenĺ
nezávislých kandidátů nebo sdruŽení politických stran nebo politichých hnutí
a nezávislých kandidátů, anebo mŮŽe kandidovat samostatně jako nezávislý
kandidát'

Při registraci postupuje ľegistraěnĺ Úřad obdobně jako u kandidátů, kteří jsou
státními občany Čn. v rámci kontroly volitelnostije třeba ověřit, zda:
a) má kandidát občanstvĺ jiného členského státu EU,
b) má kandidát Povolenĺ k trvalému pobytu nebo potvzený Přechodný pobyt

občana Evropské unie na Územĺ Čn s platným dokladem prokazujícĺm
oprávněnost pobytu na územĺ ČR 1vlz přĺloha),

c) kandidát splňuje podmínku věku, tj. nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18
let,

d) u kandidáta nenĺ překáŽka volitelnosti spočívajĺcí V omezenĺ svéprávnosti
k výkonu volebního práva a

e) u kandidáta nenĺ překáŽka volitelnosti spočĺvajĺcí v zákonném omezenĺ
na osobnĺ svobodě z dŮvodu qýkonu trestu odnětĺ svobody.

l v případě nesplněnĺ některé z podmínek volitelnosti je třeba přihlédnout
k obsahu vlastnoručně podepsaného prohláŠenĺ kandidáta podle s 22 odst. 3
volebnĺho zákona, v němŽ mŮŽe prohlásit, Že tyto překáŽky pominou ke dni voleb
do zastupitelstva obce.


