
Pravidla a podmínky pro občany jiných členských 

států EU pro výkon práva volit a být volen ve 

volbách do zastupitelstev obcí 

V současné době mohou volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na 

území České republiky (ČR) pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných 

členských států EU*, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské 

unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní 

smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené volebním zákonem. Žádnou jinou 

mezinárodní smlouvou, na základě které by mohli občané jiného než členského státu 

EU volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR, není ČR 

vázána. Právo volit mohou občané jiných členských států EU při volbách do 

zastupitelstev obcí na území ČR realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně 

příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. 

 
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 (tj. 3. 10. 2018) v 16.00 hodin, pokud 
splňuje všechny stanovené podmínky pro tento zápis: 
 

 státní občanství jiného členského státu EU 

 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)  

 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.  
 
 
Občané jiných členských států EU zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů z 
předchozích voleb do zastupitelstva obce 
 

 občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal 
pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, 
aniž by musel svoji žádost pro každé volby opakovat 

 z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu 
pozbytí práva volit (ukončení pobytu na území ČR nebo úmrtí) 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
*Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská 
republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, 
Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království 


