
Informace pro občany jiných členských států Evropské unie  
o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR 

  

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat: 

 v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, a  

 v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
 
Státní občan jiného členského státu Evropské unie může na území ČR v těchto volbách 
hlasovat za níže uvedených podmínek: 
 
 
Státní občan jiného členského státu EU, který: 
 
A. již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých 

volbách a od té doby nepožádal obecní úřad v místě pobytu o vyškrtnutí ze seznamu 
voličů, a nadále splňuje podmínky pro hlasování, je veden automaticky v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu. 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 v seznamu voličů ověřili na 
obecním úřadě v místě svého pobytu. 

 
B. již hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR v minulých volbách, 

je veden u obecního úřadu v dodatku seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.  
Ve volbách do Evropského parlamentu může na území ČR hlasovat v případě, že  
požádá obecní úřad v místě svého pobytu nejdéle do 14.4.2019 do 16.00 hodin 
o přenesení svých údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.   

 
C. na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, 

ani ve volbách do zastupitelstev obcí, musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR 
ve volbách do Evropského parlamentu tím, že požádá obecní úřad v místě svého pobytu 
nejdéle do 14.4.2019 do 16.00 hodin o zápis do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. Podmínkou zápisu do seznamu voličů je, aby měl volič 
povolen nejpozději dne 10.4.2019 trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.   
 
 

Žádosti podle odstavce B i C se podávají osobně Magistrátu města Karlovy Vary, 
Moskevská 21, pracoviště evidence obyvatel (přízemí hlavní budovy vlevo), a to v těchto 
úředních hodinách: 

 pondělí a středa:   8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin 

 úterý a čtvrtek:  8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 14.00 hodin 

 pátek:    8.00 – 12.00 hodin 

 neděle 14.4.2019:  8.00 – 16.00 hodin. 
 
 
Při podání žádosti je občan jiného členského státu EU povinen prokázat totožnost platným 
průkazem. Nejpozději do 9.5.2019 musí být úřadem informován 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.  


