
Volby do Evropského parlamentu v Obci Psáry 

konané ve dnech 23. května (od 14.oo do 20.oo hod.)  a 24. května 2014 
(od 8.oo hod. do 14.oo hod.) v budově Obecního úřadu Psáry, Pražská 137 
 
Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má: 

- občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
- nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti 

k výkonu volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu) 

- je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popř. hlasuje na VP 
- občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem 
voleb (tj. nejméně od 9. dubna 2014) přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu na území ČR, nevznikla u něj překážka výkonu 
volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) a je zapsán 
v seznamu voličů pro volby do EP. 

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit a hodlá projevit 
svou vůli hlasovat ve volbách do EP na území ČR u Obecního úřadu Psáry, 
kde je veden v evidenci obyvatel, může požádat o zápis do seznamu voličů 
pro volby do EP nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 
13. dubna 2014 do 16 hod. u Obecního úřadu Psáry. K žádosti musí být 
přiloženy: kopie dokladu osvědčujícího přihlášení žadatele k trvalému nebo  
přechodnému pobytu na území ČR, čestné prohlášení žadatele, které musí 
obsahovat státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde 
byl dosud pro volby do EP veden ve volební evidenci a že žadatel bude 
hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR. Povinné informace žadatele 
uvedené v jeho čestném prohlášení jsou nezbytné pro zaslání oznámení 
komunikační centrále jiného členského státu. Obecní úřad Psáry nejpozději 
15 dnů přede dnem voleb, tedy 8. května 2014, informuje žadatele o zápis 
do seznamu voličů pro volby do EP, jak byla jeho žádost vyřízena. Obecní 
úřad dále oznámí Policii ČR údaj o zápisu voliče, který je občanem jiného 
členského státu, do seznamu voličů pro volby do EP nebo údaj o jeho  
vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP. 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejpozději 15 dnů přede 

dnem voleb, tedy ve čtvrtek 8. května 2014 na obecním úřadě v době                  

od 8.oo do 16.oo hod. osobně.  Žádost může být podána písemně s úředně 

ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz obecní úřad vydá nejdříve 15tý 

den přede dnem voleb, tedy 8. května 2014. 



Obecní úřad Psáry nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do EP, 
tedy nejpozději dne 21. května 2014 do 16.oo hod. vyškrtne  ze seznamu 
voličů pro volby do EP voliče, kteří 

-  požádali o vydání voličského průkazu, 
- projevili vůli hlasovat v jiném členském státě (na základě sdělení MV), 
- byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do EP na základě dodatku 

stálého seznamu voličů, avšak nepožádali o přenesení svých údajů 
z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP, 

- zemřeli nebo 
- změnili trvalý pobyt do jiné obce na území ČR po 13. dubnu 2014. 

 
 
 
Pozn. 
Podle novely zákona o volbách do EP obecní úřad nejpozději do uzavření 
seznamu pro volby do EP zapíše voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze 
seznamu z důvodu jeho přihlášení k trvalému (event. přechodnému) pobytu na 
území jiné obce v ČR po 13. Dubnu 2014. Tento volič musí nejpozději dne 
21. května 2014 do 16.oo hod. předložit obecnímu úřadu v místě  nového 
trvalého (event. přechodného) pobytu potvrzení obecního úřadu z místa 
původního trvalého (event. přechodného) pobytu o vyškrtnutí ze seznamu 
voličů (§ 28 odst. 5 zákona o volbách do EP). Potvrzení vydá obecní úřad v místě 
původního trvalého (event. přechodného) pobytu na žádost voliče. Z výše  
uvedeného vyplývá, že voliči, kteří se přestěhují po 13. dubnu 2014, nemohou 
být automaticky do seznamu v místě nového trvalého (event. přechodného) 
pobytu, ale pouze tehdy, předloží-li potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu z místa 
původního trvalého (event. přechodného) pobytu. 

 
Pokud je ve stálém seznamu poznámka, že volič byl vyškrtnut z důvodu jeho 
zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem 
v zahraničí, může se tento volič zúčastnit hlasování na území ČR  

- na základě předložení voličského průkazu vydaného zastup.úřadem nebo 
- volič může požádat o vyškrtnutí ze zvlášt.seznamu voličů vedeného zast. 

úřadem v zahraničí. Zastup.úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, 
které volič předloží ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební 
místnoti – jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 
To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží 
potvrzení zastupit.úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 
vedeného zastupit.úřadem a prokáže své právo hlasovat ve volebním 
okrsku. 


