Základní informace o osobách oprávněných volit ve volbách
do zastupitelstev obcí v roce 2018 a o možnostech hlasování

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Volby proběhnou
v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Osoby oprávněné volit:
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách
do zastupitelstev obcí“). Prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V širším pojetí se voleb do zastupitelstev
obcí dotýká také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
Podle ust. § 4 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí má právo volit
do zastupitelstva obce občan obce – státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v dané obci přihlášen
k trvalému pobytu.
Právo volit do zastupitelstva obce má rovněž občan jiného státu EU, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v dané obci přihlášen
k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu.
Občan jiného členského státu EU může své právo volit realizovat pouze tehdy, pokud je
zapsán v dodatku stálého seznamu voličů. Tento zápis se neprovádí automaticky, ale
státního občana jiného členského státu EU lze do dodatku stálého seznamu voličů zapsat
pouze na jeho žádost. O zápis do dodatku seznamu voličů lze požádat na Městském úřadu
Nové Město na Moravě, oddělení právním a obecního živnostenského úřadu, do uzavření
dodatku stálého seznamu voličů, tj. do středy 3. října 2018 do 16:00 hodin.
Zápis do dodatku stálého seznamu voličů lze provést, pokud žadatel splňuje všechny
stanovené podmínky pro tento zápis, kterými jsou:
a) státní občanství jiného členského státu EU,
b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů lze zapsat i občana, který
věku 18 let dosáhne nejpozději druhý den voleb, tj. 6. října 2018),
c) povolení k trvalému pobytu nebo evidovaný přechodný pobyt v dané obci
doložený platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR.
Pro zápis do dodatku nepostačuje, má-li občan jiného členského státu EU pouze hlášené
místo pobytu podle ust. § 93 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které je
vyznačeno razítkem do cestovního pasu nebo razítkem na hraniční průvodku.
Překážky výkonu volebního práva:
Překážkami výkonu volebního práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

c)
d)

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze
v zahraničí.

Hlasování na voličský průkaz:
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí hlasování na voličský průkaz neumožňuje. Voliči tak
mohou volit pouze v místě, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (ve volebním okrsku,
v němž jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů a jeho dodatku).
Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad, a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena, a v jehož stálém seznamu voličů či jeho dodatku je volič zapsán (v jehož obvodu má
volič trvalý pobyt).
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení:
Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu
a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“) může své aktivní volební právo uplatnit pouze
volič, který má trvalé bydliště ve volebním okrsku, v němž se nachází zdravotnické
zařízení (je tedy zapsán v seznamu voličů náležejících do tohoto volebního okrsku). Takový
volič využije institutu přenosné volební schránky.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič
trvalý pobyt, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu
volebního práva.
Voliči, který nemá trvalý pobyt v okrsku, kde zdravotnické zařízení nachází, nemůže
okrsková volební komise umožnit hlasování.
Možnost volit v zahraničí:
Při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit v zahraničí.
Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo
konzulárním úřadem České republiky je při volbách do zastupitelstev obcí možné pouze po
předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušným zastupitelským
úřadem obecnímu úřadu, popř. v den voleb okrskové volební komisi.
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu
voličů v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud chce být tento volič
v případě návratu na území České republiky opětovně zapsán do stálého seznamu voličů
v místě svého trvalého pobytu, aby tak mohl volit do zastupitelstva obce, musí požádat
příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů je
zapsán, o vyškrtnutí.

O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo osobně na příslušném zastupitelském nebo
konzulárním úřadě ČR.
V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR na základě své žádosti
vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů, má o této skutečnosti potvrzení a hodlá uplatnit své
volební právo při volbách do zastupitelstev obcí, je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede
dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Obecní
úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší
u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost při této příležitosti
ověřit si správnost ostatních údajů.
Potvrzení lze předložit nejpozději v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má
volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební komise voliče na základě ustanovení
§ 33 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, dopíše do výpisu ze stálého seznamu
voličů; na základě toho potom volič může uplatnit své volební právo.
Bližší informace: Mgr. Jaroslava Homolková, tel.: 566 598 320, 727 984 197.

