
Občané jiných členských států EU, kteří požádají o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů před volbami do zastupitelstev obcí konanými 
v roce 2018 
 
Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého 
seznamu pro účely voleb do zastupitelstev obcí, jestliže o to sám požádá a splňuje 
podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR. 
Znamená to, že údaje o státních občanech jiných členských států EU, kteří splňují 
podmínky pro výkon práva volit, ale sami o zápis do dodatku nepožádali, 
se z evidence cizinců do dodatku stálého seznamu voličů automaticky nepřenášejí. 
 
Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní úřad na základě žádosti 
občana jiného členského státu EU provést kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému 
dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin, to je 2.10.2018. 
Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny 
stanovené podmínky pro tento zápis: 
 
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) a 
c) Povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR s platným 
dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR. 
 
Pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného 
členského státu EU pouze hlášené místo pobytu podle ustanovení § 93 odst. 2 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, které je vyznačeno buď razítkem do cestovního pasu, nebo 
razítkem na hraniční průvodku. Opora pro uvedený postup vychází ze zásady 
rovného přístupu k občanům ČR a EU. Uplatnit volební právo ve volbách 
do zastupitelstva obce mohou jen občané, kteří jsou evidováni k pobytu v dané obci. 
U občanů ČR má tento evidenční charakter trvalý pobyt a u občanů jiných členských 
států EU splňuje tuto podmínku nejen povolení k trvalému pobytu, ale též potvrzení 
o přechodném pobytu. Požadavek na registrovaný přechodný pobyt u občanů jiných 
členských států EU vyplývá i z judikatury (Usnesení Krajského soudu v Brně 64A 
6/2014-20). 
 
Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku volební 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 státu2, 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. 
V případě písemné žádosti žadatel musí uvést minimálně svoje jméno, příjmení 
a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR. 
Ačkoli § 28 odst. 1 volebního zákona stanoví, že obecní úřad zapíše voliče – 
občana jiného státu – na jeho vlastní žádost do dodatku, jestliže tento prokáže státní 
občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva a dále 



přihlášení se k trvalému pobytu v obci, je třeba toto ustanovení vykládat ve spojitosti 
s přechodným ustanovením v § 77 volebního zákona, na základě kterého již 
od 1. ledna 2003 (fakticky od účinnosti Smlouvy o přistoupení České republiky k EU, 
tj. od 1. května 2004) odpadla povinnost státních občanů jiných států, kteří mají 
právo volit do zastupitelstev obcí, při žádosti o zápis do dodatku prokazovat státní 
občanství a pobyt.  
 
 

Žadatel o zápis do dodatku stálého seznamu voličů tak může učinit na Úřadu 
městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9, 190 16, na odboru 
občansko správním, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a 
cestovních dokladů, vchod z ulice Hulické a to do 2.10.2018 16.00 hodin. 


