
DODATEK STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ 
 

• obecní úřad vede pro voliče, který je občanem jiného členského státu EU, je v obci přihlášen        

k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu1 a sám požádal o zápis do dodatku stálého 

seznamu (dodatek je veden pouze pro volby do zastupitelstva obce); u voliče, u kterého nastala 

překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v dodatku stálého 

seznamu voličů 

• pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského státu 

EU pouze hlášené místo pobytu, které je vyznačeno buď razítkem do cestovního pasu nebo 

razítkem na hraniční průvodku. Musí jít o registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt. 

 

• Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 

• občan jiného členského státu EU, který dosud nepožádal 

o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a hodlá volit 

v obecních volbách konaných ve dnech. 5. a 6. října 2018, 

musí požádat o zápis nejpozději ve středu 3. října 2018 do 

16,00 hodin, tj. do uzavření dodatku stálého seznamu voličů (je-li podána 

písemná žádost, musí být obecnímu úřadu v této lhůtě doručena, nikoliv pouze předána 

k poštovní přepravě); k realizaci tohoto práva bude zajištěna přítomnost místostarostky 

obce  na obecním úřadě (Vltavská 14) 

• žádost lze podat písemně nebo osobně a musí být z ní patrno, že se žadatel domáhá 

zápisu do dodatku stálého seznamu voličů 

✓ v případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, žadatel se prokáže 

platným průkazem totožnosti (cestovní doklad, identifikační průkaz domovského 

státu, doklad o pobytu na území ČR – průkaz o povolení k trvalému pobytu občana 

EU nebo potvrzení o přechodném pobytu na území) a pracovník obecního úřadu 

učiní o žádosti úřední záznam. 

✓ v případě písemné žádosti musí žadatel uvést minimálně svoje jméno, příjmení a 

datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR. 

• žadatel při podání žádosti nemusí předkládat doklady prokazující jeho státní občanství 

a jeho trvalý pobyt v obci; obecní úřad má možnost získat dle § 14 odst. 2 zákona 

požadované údaje z informačního systému cizinců 

                                                 

1V návaznosti na usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 64A 6/2014, ze dne 19.9.2014, jímž bylo 

přiznáno právo volit i občanovi členského státu EU  rovněž s přechodným pobytem na území ČR, 

Ministerstvo vnitra doporučuje, aby občané jiných členských států EU i s registrovaným přechodným 

pobytem na území ČR (tzn. mají potvrzení o přechodném pobytu v dané obci), byli na základě své 

žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů.  

  

  
 



• obecní úřad je povinen oznámit Policii ČR údaj o zápisu voliče, který není státním 

občanem České republiky (je státním občanem jiného členského státu EU), do 

dodatku stálého seznamu voličů nebo údaj o jeho vyškrtnutí z dodatku stálého 

seznamu voličů.  

• občané jiného členského státu EU, kteří požádali o zápis, zůstávají v dodatku stálého seznamu 

voličů zapsáni do doby, dokud sami nepožádali o vyškrtnutí nebo pokud neztratili právo volit 

(např. se přihlásili k trvalému event. přechodnému pobytu v jiné obci, ukončili pobyt na území 

ČR, zemřeli) 

• přestěhuje-li se volič (občan EU) v rámci České republiky, nemusí znovu žádat v místě svého 

nového pobytu o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Aby se údaj o zápisu voliče 

v dodatku stálého seznamu voličů mohl “stěhovat“ s voličem (občanem EU), je nezbytné, aby 

obecní úřady plnily svoji oznamovací povinnost vůči Policii ČR  - viz výše (centrální evidence u 

Policie ČR na základě hlášení obecních úřadů se datuje od roku 2013). 

• každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v dodatku 

stálého seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav; obecní úřad je 

povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti 

vyhovět nelze 

• obecní úřad vyškrtne voliče z dodatku stálého seznamu voličů:  

✓ na jeho vlastní žádost nebo 

✓ z důvodu pozbytí práva volit (volič - cizinec zemře, ukončí pobyt na území obce popř. na 

území České republiky) 

• obecní úřad uzavře dodatek stálého seznamu voličů dva dny přede dnem voleb tj. ve středu 

3.  října  2018 v 16.00 hodin a okrskovým volebním komisím předá výpis z dodatku stálého 

seznamu voličů, který obsahuje soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku (u 

voliče, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená 

v seznamu a ve výpisu ze seznamu) 

 

 

Příloha: Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (žádost si můžete stáhnout, vyplnit 

a zaslat poštou, osobně přinést na OÚ či vhodit do poštovní schránky u budovy OÚ Větrušice) 

 

Ve Větrušicích dne 26.6.2018 

 

 

 

Mgr. Jana Dyčková 

místostarostka obce 

 

 


