
Informace
hlasování ve

pro občany Ceské republiky o podmínkách
volbách do Ewopského parlamentu na území

Y

ceské renubliky

Volby do Ewopského parlamentu na t:rerllt České repúliky upravuje ákon č. 62l20a3 Sb.,

o vohách do Ewopského parlamentu a o zněně některych ákonů, ve zrění pozdějších předpisů

(dále jen ,7ákoď').

. (§S
ákona)

Volby do Ewopského parlamerrtu se budou nai:zurriČeské republiky konat ve dnech 23. a

24. kvéttra 2014. Dne 23. května 2014 G)átek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne24, května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

České republiky za předpokladvř
- nejpozději druhý denvoleb dosátrlvěku 18 le1

- nerznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a

- je zapsán v sezulmu voličů pro volby do Ewopského parlamentr.r, popřípadě hlazuje na

voličský prťftaz (podrobněji vu dále).

Překážkou ve rr}konu volebního práva, pro kterou nelze hlasovaf, je zákonem stanovené

omezení osobní svobody z dtlvodu ockany zdravtlidu nebo omerení svéprávnosti.

. (§77 a

28 zákonn)

Podmínkou r4ýkonu volebního práva ve volbách do Ewopského parlamennr je ápis sátního

občana České republiky, kte{i má právo volit (dále jen ,,volič'), do sezramu voličŮ pro vohy do

Evropského parlamerrtu Terrto seznm vede obecní uřad, městský úřad, uřad městyse, rnagistrát

statutárniho města, které není úzernrě členěno, uřad městské části nebo městského obvodu (dále jen

,,obecní uřad") pro kažáé volby do Ewopskóho parlamentu posírpem daqim ákonem. Nejpozději

40 dnů přede dnem voleb (l3. dubna 2014) zanese obecní uřad do semamu voličŮ pro vohy do

Ewopského parlamenfi,r tňaje zr stáého sezramuvoličů. Tímto zprisobem je kažďý občan České
republikyo který má právo volit ve volbách do Evropskóho parlamentu a má na Úlr,rfin

České rtpubliky twalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voliČŮ pro volby do

Evropkého parlamentu.
Volič si může ověřrt na obecním úřadě svůj ápis ve sálém sezramu voličů pro všechny dn ty

voleb na ú?r:íín České reprĎliky, nebo později (po 13. drĎnu 2014) svt! ápis přimo v sezrutmu

voličů pro volby do Euopského parlamentr.

Ve věcech ctryb a nedostatků v seznnu vo|ičů pro vohy do Euopského parlamentu se lre,

pokud bdosn o opraw nevy,hoví sárn obecní uřad, do 30 dnů přede dnem voleb domáhat podle

ákom č. 15012002 Sb., soudní řád spráwri ve zrění pozdějších předpisŮ, roáodrutí soudu o

provedení opravy nebo doplnění seztarru.

3, (§ 5, § 28 a § 36 ákona)

Občan České reprĎliky má právo hlasovat ve volbách do Ernopského parlamentu na úzulTi



Obecní uřad do §ezraíru voličů pro vohy do Evropského parlamerrtr dále nejpozději 20 dnŮ

přede dnem voleb (3. května 2Ol4) zanese voliče, kteří nemají ve spávrúm obvodu tohoto obecniho

uřadu trva!ý pobyt, ale kteří v jeho obvodu

a) jsou vnemocnici, porodnici, sanatorir.r, ustaw sociální péče nebo vobdobném ustavu a

aYaery nebo
b) jsou v policejní cele, v mílsě výkornr vahy nebo v místě v}konu festu odnětí svobody,

a kteň byli obecnímu třadu na}rlášeni velitelem nebo správcem přísltňného aYueni ten

ároveň o ápise inforrrnrje obecní uřad vmísĚ trvalého pobytu voliče. O tento ápis by měl voliČ

pÁdat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z wedených zafinní
zíejmý, neboť rrástedné zněny spočívající v dopsání voliČe do seznamu voliČŮ prc volby do

Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu jĚnelzn provádět.

. (§ 28 ákona)

1) Pokud volič arĚní místo trvalého bydlště vámci it?r:fin České reprúliky po ápisu do

senpmu voličů pro vohy do Ewopského parlamenfu (ť . po 13 , dubnu 2014) musí na obecním

uřadě v místě pwodniho bydlště požádat o vyškrtrrutí ze sezrralrnJ voličů pro vohy do Ewopského

parlamerrtu. Obecní uřad o tom vy,dá potwzení, Toto potwrení je numé předloŽt obecnímu uřadu

v místě nového bydliště nejpozději do 21. květra 2014 nebo v dny voleb okrskové volóní komise

ve volóní místnosti vmísě nového bydlišě, kde ároveň rrnrsí prokilat své právo hlasovat ve

volebním okrsku (znjmétw občans!ým průkazem s oddělenými rohy a potrrrzením o zrněně místa

trvalého pobytu nebo nov}m občanshým pnikazem s akunlrúmi údaj)

2) Pokud volič po náwatu miynrrttČeské reprĎliky zn nhrantčy kde byl veden ve zrláŠtním

sez12fi]u voličů na zastupitelském uřadě, hodlá hlasovat ve vohách rrusí poádat zastupitelský uřad

o lyškrtrrrtí zs ntášnftro seznmu vohčů Zastupitelský uřad mu o vyškrfrrutí vydá potwzenÍ. Toto

potvrzení je rutné předložt obecnírrnr úřadu vmís€ trvalého pobytu nejpozději do2l. květra 2014

nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místrrosti v mísě trvalého pobyhr

o Kde |ze ve volbách do Evronského par"lamenfu na rízemí České republikv hlasovat ? (§

36 ákona)

1) Volič tlazuje ve volební místnosti nai:zsrn obce, u jejlnž obecniho třadu je apsán
v senpfilu voličů pro volby do Ewopského parlamerúu. Bylo-|i mi:rrmtobce ďlzsno více volebních

okrsků, trla*ie volič ve volební mistrosti vtom volebním okrskq kam podle místa svého bydliŠtě

patří. Starosta obce zveíqtl nejpozději 15 dnů přede dnemvoleb (do 8. května za14) 4pŮsobem

v místě obvyk!ýnr\ které části obce nalefují do jednotlir4ých volebních okrskŮ a wede adresy

volebních místností.

2) Volič může požádat re ávahtýcb, znjmém zdravotricb, důvodů obecní íňad ave dnech

voló okrskovou volební komisi o to, aby mohl trlasovat mimo volební místrrost a to pouze

v úremním obvodu volebního okrskq pro kteqý byla okrsková volební komise ďupm. V takovém

případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkoq

třední obálkou a hlasovackni lí§tlry a qipisem zE sea:ramv voličů pro volby do Etnopského

parlamentu. Při hlasování postrpují členové okrskové volební komise tak, aby by|a zacl:r:vfun

tajnost tilasoválí.

3) Volič mrjže tilasorzat v jakékoli volební místrosti m irsnlt České reptĎliky, pokud trlastle

na voličský průkaz.



. (§ 30 ákona)

Voličs§ý prťkaz vydává obecní uřad voliči" který je u tohoto obecního uřadu apsán
v sezř}ínu voličů pro vohy do Ewopského parlamenír a nebude moci nebo nehodlá volit

ve volebním okrskq pro ktery je tento sezramveden.

Volič, kterY je zapsálr v sezraínu voličů pro vohy do Ewopského parlamen@ můfu požádat

o vydání voličského průkazr nejdříve ode dne lylrlašení voleb, a to píserrrrým podáním opařeqýrn

ověřeqýlrn podpisem voliče, doručeqýlrn nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, ť. do 8. května
201,4, obecnírrnr uřadu. Obecní uřad nejdíwe 15 dnů přede dnem voleb předá voličský prtkaz
osobně voliči nebo osobě, která se prokážs plnou mocí s ověřeným podpisem voliče hdajicflto o
vydárnvofičského pnikaar anebo jej voliči zašle.

a

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb,

Volič hlas{e osobně, zastoupení není přípustné.

Volič prokážn po příchodu do volební místrosti svou totožrost a sáíú občanství České
reprĎliky platnýrn občanským průkazem nebo platrým cestovnínn, diplomatic!ým nebo služebním

pasem České republiky anebo cestormím pnikazem Volič, ktery se dostavil do volební mísfirosti

s voličs§ýrn pnikazern, je pote povinen oderzdat okrskové volóní komisi tento prŮkaz

Neprokáb-li volič tyto skutečnosd nebude mu hlasoválí umožněno.

Po zázwmuve rlpisu 7s sevlam|Jvoličů pro volby do Ewopského parlamentrr obdrž volič od

okrskové volební komise prázlnou uřední obálku Na ádost voliče rrnr okrsková volební komise

dodá a chybějíci, škrtané nebo jinak ozračené lrlasovací lí.stky jiné.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze sezramu voličŮ pro volby do Evropského
par|amenfuo oknková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na

voličsklý prtkaz nebo pokud píedloil pot\dzení o ryškrbrutí ze zrláštního sezramu voličů vedeného

zastupitelslqilrn uřadem nebo potvrzení o vyškrUrutí re sezutmu vohčů pro volby do Ewopského
parlamenír v sowislosti se zněnou trvalého bydliště a prokáňe své právo hlasovat ve volebním

okrsku.

. @@!!!!|&§gjl3 (§ 37 ákona)

Po obdržení uřední obálky, popírpadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru rrrčeného

k tpravě lrlasovacích lístku. V tomto prostoru vloá volič do uřední obálky 1 hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku mťrže přitom zakroržkováním pořadového čísla nejr.ýše u 2 kandidátŮ
wedených m télňn. hlasovacím tístku vyz,aéh, kterérrnr zkandidátů dává přednost. Jiné úpravy

trlasovacího lístku nemají na jeho posuzováLní vliv.

Volič trlasuj e tak, žs po opuštění prostoru určeného pro úpraw lrlasovacích lístků vlož uřední

obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schráŇy.
V prostoru určeném pro úpraw hlasovacích lístků nesmí b;it nikdo přítomen ároveň

s voličerr1 a to ani člen okrskové volební komise. S voličerr1 ktery nemůže sám upravit hlasovací

lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že nemtřB číst nebo psá| mŮže být v prostoru určeném pro

úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli rdak člen okrskové volební komise, a hlasovací

lstek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vloát do uřední obálky a třední obálku s hlasovacím

lístkem vložt do volební schránky.

Voliči, který se neodebral do prcstoru určeného pro úpravu hlasovacích lístkŮ,
oknková volební komise lrlasování neumožní.
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