
 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 
 
Datum a hodiny konání 

 24. 5. 2019 (pátek) - od 14.00 do 22.00 hodin 

 25. 5. 2019 (sobota) - od 8.00 do 14.00 hodin 

 
 
Volební právo na území ČR 
1) Občan ČR (dále jen „volič“) má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu 

(dále jen „volby do EP“) na území ČR za předpokladu, že: 
- nejpozději dne 25.5.2019 dosáhne věku 18 let 
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou 

osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu 
- je u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu zapsán v seznamu voličů 

pro volby do EP, popř. hlasuje na voličský průkaz.  
 
2) Občan jiného členského státu EU (dále jen „volič“) má právo hlasovat ve volbách do EP 

za předpokladu, že: 
- nejpozději dne 25.5.2019 dosáhne věku 18 let 
- je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému 

pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. 4. 2019) 
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou 

osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu 
- je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. 

 
 
Ověření práva volit  
Volič si může na obecním úřadě ověřit svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny 
druhy voleb na území ČR, nebo po 14.4.2019 svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby 
do EP. 
Na Magistrátu města Karlovy Vary vede seznamy voličů pracoviště evidence obyvatel 
v budově Moskevská 21. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin, a od 13.00 
do 17.00 hodin.  

 
 
Možnosti hlasování na území České republiky 
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán 

v seznamu voličů pro volby do EP. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, 
hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště 
patří. Magistrát města zveřejní nejpozději do 9.5.2019 způsobem v místě obvyklým, které 
části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností. 
Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou jít voliči v Karlových Varech hlasovat, 
bude vytištěna na obálce, ve které voliči obdrží hlasovací lístky. 
V Karlových Varech nastala od posledních voleb změna pouze u okrsku č. 32, 

kde již nebude volební místnost v objektu Českého rybářského svazu na Třeboňské 
90, ale nově bude volební místnost o cca o 500 m blíž k centru, a to v Domě dětí 
a mládeže Karlovy Vary na Čankovské 35/9. 

 
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů magistrát města 

a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky 
a výpisem ze seznamu voličů pro volby do EP. Při hlasování postupují členové okrskové 
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 
Na Magistrátu města Karlovy Vary přijímá požadavky na hlasování do přenosné volební 
schránky p. Zdeňka Raková, tel. 353 151 220. 
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3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území ČR, pokud hlasuje na voličský 

průkaz.  
Občané České republiky volí pouze na území České republiky, nelze volit v zahraničí 
na zastupitelském úřadu ČR. 

 
Voličské průkazy 
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán 
v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, 
pro který je tento seznam veden.  

 
Volič s trvalým, resp. přechodným pobytem (cizinec EU) musí žádost o voličský 
průkaz doručit Magistrátu města Karlovy Vary některým z níže uvedených způsobů: 
a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – na adresu: Magistrát města 

Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary (podle § 8 odst. 2 písm. f/ 
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je ověření podpisu osvobozeno 
od správního poplatku), nebo 

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové 
schránky Statutárního města Karlovy Vary:  a89bwi8 (žádost nemusí být podepsána 
uznávaným elektronickým podpisem voliče), 

a to nejdéle do 17. května 2019 do 16.00 hodin, nebo 
 

c) osobně na odbor vnitřních věcí, Moskevská 2035/21 – 3. patro hlavní budovy, 
a to nejdéle do 22. května 2019 do 16.00 hodin. Žadatel podepíše žádost před 
pověřeným úředníkem po prokázání své totožnosti platným občanským průkazem.  
 

Osobně podané žádosti přijímají: 

 Jan Drobil – kancelář č. 315, tel. 353 151 289 

 Lubomír Kousal – kancelář č. 314, tel. 353 151 351 
 

 v těchto dnech a hodinách: 
 pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin (ve středu 22.5.2019 do 16.00 hodin) 

 úterý a čtvrtek 8.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hodin  
 pátek  8.00 – 12.00 hodin. 

Žadatel je povinen před podpisem žádosti o vydání voličského průkazu prokázat 
pověřenému zaměstnanci svou totožnost platným průkazem. 
 

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na www.mmkv.cz nebo v listinné 
podobě na informačním pultu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. 
 
Voličský průkaz je možné: 
1) předat osobně voliči, nebo 
2) předat osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče  

žádajícího o vydání voličského průkazu, aby bylo zabráněno jeho možnému zneužití, 
nebo 

3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu,  
nejdříve však 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 9.5.2019. 

 
Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České 
republiky.   
 
Volební právo pacientů hospitalizovaných ve dnech voleb v karlovarské nemocnici  
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební komise z okrsku, kam územně nemocnice 
spadá, s přenosnými volebními schránkami. Mohou zde volit pacienti /voliči/: 
1) kteří si nechali v místě svého trvalého bydliště vystavit voličský průkaz  
2) bez voličského průkazu, které nahlásila správa nemocnice v termínu do 4.5.2019 

do 16.00 hodin k zapsání do zvláštního seznamu voličů. O tento zápis by měl volič 
požádat pouze v případě, kdy je zřejmé, že v nemocnici bude i ve dnech voleb 
24. a 25.5.2019. 

 

http://www.mmkv.cz/
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Nebudou zde volit občané hospitalizovaní na infekčním oddělení, neboť jde o zákonem 
stanovenou překážku ve výkonu volebního práva. 
 
 
Volební právo lázeňských hostů 
Lázeňští hosté, kteří z důvodu lázeňské péče nemohou volit v místě svého trvalého pobytu, 
mohou volit v jakémkoli okrsku v případě, že si přivezli do lázní voličský průkaz. Pokud 
voličský průkaz nebudou mít, mohou volit v okrsku, kam územně jejich léčebné zařízení 
spadá, ale pouze v případě, že je správci těchto zařízení nahlásili v zákonném termínu 
do 4.5.2019 do 16.00 hodin k zapsání do zvláštního seznamu voličů. O tento zápis by měl 
volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v lázeňském zařízení zřejmý, 
neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do EP 
v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. 
 
 
Volební právo občanů EU na území ČR 
Občan jiného členského státu EU, který: 
 

A. již hlasoval ve volbách do EP na území ČR v minulých volbách 
Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu 
voličů pro volby do EP a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden 
automaticky v seznamu voličů. Tento volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již 
disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. 
Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na obecním úřadě v místě svého 
pobytu. 
 

B. již hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR v minulých volbách 
Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku seznamu voličů. Volič pouze požádá 
o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP. Tento volič proto podá u obecního 
úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu 
voličů do seznamu voličů pro volby do EP, a to nejdéle do 14.4.2019 do 16.00 hodin. 

 

C. na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do EP, ani ve volbách 
do zastupitelstev obcí 
Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do EP tím, že podá 
u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o zápis do seznamu voličů pro volby 
do EP, a to nejpozději dne 14.4.2019 do 16.00 hodin. 
 

Žádosti podle odstavce B i C je nutné podávat obecnímu úřadu osobně. Při podání žádosti 
se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad 
žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději do 9.5.2019 informuje o tom, 
jak byla jeho žádost vyřízena.  
Součástí žádosti dle odstavce B i C je čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede: 
1. svoji státní příslušnost,  
2. místo pobytu na území ČR,  
3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební evidenci 

(tj. kde hlasoval v minulých volbách do EP), a  
4. skutečnost, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR.  
 
Členství v okrskových volebních komisích 
Ve městě Karlovy Vary je 50 okrsků a volebních místností, ve kterých pracuje 50 okrskových 
volebních komisí. Minimální počet členů komisí stanoví primátorka města.  
 
Zaregistrované politické strany, politická hnutí a jejich koalice mají právo do každé komise 
delegovat 1 člena a 1 náhradníka. Delegování do komisí by mělo být předem řádně 
projednáno s navrhovanými členy okrskových volebních komisí tak, aby při přípravě voleb 
nevznikaly zbytečné organizační problémy. Lhůta pro doručení seznamu delegovaných 
členů okrskových volebních komisí, podepsaného zmocněncem, končí dnem 
24.4.2019  v 16.00 hodin. 
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Na zbylá neobsazená místa jmenuje primátorka města členy z řad občanů a zaměstnanců 
magistrátu. 
 
Členem okrskové volební komise může být občan ČR nebo občan jiného členského státu 
EU, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, který není kandidátem pro volby 
do EP, a který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let. 
 
Hlasování se zahajuje dne 24.5.2019 ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Dne 25.5.2019 
pokračuje hlasování od 08.00 do 14.00 hodin (od 14.00 hodin následuje sčítání výsledků 
hlasování). 
 
Odměna za dobu strávenou prací v komisi činí pro předsedu komise 2 200 Kč, 
pro místopředsedu komise 2 100 Kč a pro člena 1 800 Kč, z níž je odváděna daň ve výši 
15 %.  
Členovi komise, který není v pracovním ani obdobném poměru, avšak je výdělečně činný, 
přísluší kromě výše uvedené odměny též náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce 
členka okrskové volební komise, a to ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč na den. 
 
Zájemci o členství v okrskové volební komisi se mohou hlásit na Magistrátu města Karlovy 
Vary, Moskevská 21, 3. poschodí, kancelář č. 323. Případné dotazy zodpoví Bc. Martina 
Košíková, tel. 353 151 223. 
 
Termín prvního zasedání okrskových volebních komisí 
V pátek 3.5.2019 na Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, v zasedací 
místnosti ve 3. patře (hodina bude uvedena na pozvánce).  
 

 
 

Další informace k volbám jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR: 
www.mvcr.cz 


