Státní občan jiného členského státu EU při komunálních volbách
Z ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. vyplývá, že voličem do zastupitelstva obce
může být také státní občan jiného členského státu Evropské unie, je-li v obci přihlášen
k TRVALÉMU (na základě judikatury i k registrovanému PŘECHODNÉMU) pobytu. To
znamená, že takový cizí státní občan EU může:
• KANDIDOVAT do zastupitelstva obce (v ustanovení § 5 odst. 1 cit. zákona je použito
termínu „každý volič“),
• PODEPSAT PETICI na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení
nezávislých kandidátů,
• BÝT ČLENEM OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE v jakémkoliv volebním okrsku na
území ČR, má-li kdekoli na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt (to však
neplatí u zapisovatele - tím může být pouze občan ČR),
aniž by musel být zapsán v DODATKU stálého seznamu voličů, který slouží k zápisu
voličů - cizích státních občanů EU - viz § 28 odst. 1 cit. zákona a Vzor 2 přílohy 1 prováděcí
vyhlášky č. 59/2002 Sb.).
POZOR !!!
Pokud však volič - cizí státní občan EU s trvalým nebo přechodným pobytem v obci bude
chtít do zastupitelstva obce VOLIT, musí SÁM POŽÁDAT u obecního úřadu o zápis do
DODATKU stálého seznamu voličů, a to nejpozději do středy 3. října 2018 do 16.00
hodin, kdy se uzavírá stálý seznam voličů a jeho dodatek. Pokud volič - cizí státní občan
EU nebude v dodatku po uvedeném termínu zapsán, nebude moci ani volit, neboť dodatečný
zápis takového voliče do dodatku není možný, a to ani ve volební místnosti (nejedná-li
se o administrativní pochybení obecního úřadu).
O zápis do dodatku se však nežádá v případě, byl-li volič - cizí státní občan EU do dodatku
již zapsán někdy v minulosti (a to i u jiného obecního úřadu) a dosud z něj nebyl
vyškrtnut. Žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů zákon č. 491/2001 Sb.
neupravuje, lze jí tak podat následujícími způsoby:
•

OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost o zápis do dodatku vyžadována, neboť
obecní úřad o ústní žádosti voliče sepíše úřední záznam, a to poté, co se žadatel
prokáže platným průkazem totožnosti (cestovním dokladem, identifikačním průkazem
domovského státu nebo dokladem o pobytu na území ČR - průkazem o povolení
k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu na území.
O zápis do dodatku stálého seznamu lze požádat na Městském úřadu Strážov,
matrika a evidence obyvatel.

•

PÍSEMNĚ - žadatel musí uvést minimálně svoje jméno, příjmení, datum narození a
adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR, přičemž z obsahu
žádosti musí být zřejmé, že žádá o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Vzor žádosti je zveřejněn na webových stránkách města v sekci Volby – Volby do
zastupitelstev obcí 2018.

Jelikož od účinnosti Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii (od 1. 5. 2004)
fakticky odpadla povinnost cizích státních občanů EU při žádosti o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů prokazovat státní občanství a pobyt na území ČR, má obecní úřad
možnost zjistit (ověřit) tyto údaje i z informačního systému cizinců prostřednictvím
individuálního dotazu (volné formy) u Ředitelství služby cizinecké policie, pokud je cizí
státní občan EU sám neprokáže předložením příslušných dokladů nebo zasláním jejich kopie
(případné neprokázání státního občanství a pobytu na území ČR lze spíše předpokládat u
písemných žádostí).
Bližší informace získáte na tel.: 376 392 465.

