
Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis/přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů 

 do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
 
Žadatel vyplní žádost latinkou 

 
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských 
států EU1 (§ 29 odst. 1 a 2 zákona č. 62/2003 Sb.)  
 
Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu pro občany jiných členských států EU2 (§ 29 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb.) 
 
 

Příjmení:....................................................................................................................................... 

Jméno:.......................................................................................................................................... 

Rodné příjmení:............................................................................................................................. 

Pohlaví:.......................................................................................................................................... 

Datum narození:............................................................................................................................ 

Stát a místo narození:.................................................................................................................... 

 
Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že budu ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 hlasovat pouze v České republice. 

 

Státní občanství: 

...................................................................................................................................................... 

 

Místo nebo volební okrsek v členském státě voliče, kde byl volič naposledy zapsán 

v seznamu voličů: 

...................................................................................................................................................... 

 

Místo trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky: 

 ...................................................................................................................................................... 

 

 
                                                                                                         …………………………………… 
                                                                                                                               podpis 

 

 
1 Žádost podávají voliči - občané jiného členského státu EU, kteří nejsou vedeni v dodatku stálého seznamu voličů pro volby do 

zastupitelstev obcí a zároveň nemají údaj o zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v evidenci podle 

jiného právního předpisu (zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky). Jde o voliče, kteří žádají poprvé 

o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. 

 
2 Žádost podávají voliči -  občané jiného členského státu EU, kteří jsou již vedeni v dodatku stálého seznamu voličů pro volby do 

zastupitelstev obcí. 

 

Přihlášení k trvalému či přechodnému pobytu na území ČR musí mít občané jiných členských států EU alespoň od 10. dubna 

2019. Žádost je nutné podat osobně nejpozději do 14. dubna 2019 do 16,00 hodin. Při podání žádosti se občan jiného 

členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Podpis se úředně neověřuje.  

 

Pokud obecní úřad provede zápis v přítomnosti žadatele (po ověření, že je přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu alespoň 

od 10. dubna 2019), předá mu i sdělení o kladném vyřízení žádosti. Není-li zápis proveden v přítomnosti žadatele, obecní úřad 

jej nejpozději 15 dnů přede dnem voleb informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.  

 

 


		2019-03-20T11:21:18+0100
	JUDr. Eva Jůzová 73cf8c72223e2e79b8018bbc770bd26d4c927e6f




