
Volby do Zastupitelstva městské části Praha 13  

a Zastupitelstva hl.m. Prahy  

 konané ve dnech 23.9. a 24.9. 2022 

 

Informace pro cizince 

 

Voličem může být státní občan jiného členského státu EU, který  

1. alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,  

2. je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu popř. přechodnému pobytu v městské části 

Praha 13 a 

3. je zapsán v dodatku stálého seznamu voličů 

 

I když osoba splňuje všechny tři podmínky, některé skutečnosti mohou zabránit, aby se 

účastnila voleb, zákonné překážky jsou: 

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody 

(osoba je ve vězení), 

• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (soud výslovně rozhodnutím u osoby 

řekl, že není schopna volit), 

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (osoba je 

například v karanténě nebo na infekčním oddělení v nemocnici) 

Dodatek stálého seznamu voličů 

O zápis do dodatku stálého seznamu lze požádat na odboru osobních dokladů a evidence 

obyvatel. Odbor se nachází v přízemí budovy Úřadu městské části, žádosti vyřizuje paní 

Magda Přikrylová, tel. 235011505. O zápis lze zažádat osobně nebo písemně. O zápis lze 

požádat kdykoliv v úředních hodinách úřadu (v případě osobní žádosti), nejpozději však do 

21.9.2022 16.00 hodin.  

V případě osobní žádosti je nutné prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt 

na území ČR. Totožnost a státní občanství se prokazuje zejména platným občanským 

průkazem domovského státu nebo cestovním dokladem. Pobyt pak průkazem o povolení 

k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území. 

V případě písemné žádosti musíte uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, 

pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR (vzor žádosti níže). Ostatní údaje si může 

obecní úřad ověřit v evidenci cizinců. 

Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé 

předchozí volby, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé další komunální 

volby opakovat. Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu 



pozbytí práva volit. V úředních hodinách úřadu si lze osobně ověřit, zda je volič veden 

v dodatku stálého seznamu.  

Zápis do dodatku stálého seznamu nemá žádné dopady na evidenci v seznamu voličů v 

domovském státě voliče.  

Zápis v dodatku stálého seznamu neznamená povinnost jít volit, v ČR není povinná volební 

účast.  

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/for-foreigners-voters.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/for-foreigners-voters.aspx


 

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 
Application for Entry in the Annex to the Voter List  

 
 

 

Jméno a příjmení / Name and Surname  

 

Státní občanství / Citizenship1  

 

Datum narození / Date of Birth  

 

Trvalý (př. přechodný pobyt) / The place 
of Permanent or Temporary Residence2 

 

 
 
 
žádám tímto podle ust. § 28 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o zápis do dodatku stálého 

seznamu voličů.  

 

I hereby request pursuant to the provisions of Section 28(1) of Act No. 491/2001 Coll., on the 

Municipal Assembly Elections and on the Amendment of Some Acts, as amended, for entry 

in the annex to the permanent list of voters. 

 
 
V/In  dne/Date     

       podpis voliče/ Signature 
 

 

                                                
1 Může jít pouze o občana jiného členského státu EU. / Only for a Citizen of another EU Member 
State. 
2 Žadatel musí být držitelem dokladu „Povolení k trvalému pobytu“ nebo „Přechodný pobyt občana 
Evropské unie“. Pro účely zápisu do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje pouze hlášené 
místo pobytu, které je vyznačeno razítkem v cestovním pasu nebo razítkem na hraniční průvodce. / 
The applicant must hold a “Permanent Residence Permit for an EU Citizen” or a “Certificate of 
Temporary Residence for an EU Citizen”. For the purposes for entry in the annex to the permanent 
voter list, only the registered place of residence, which is marked with a stamp in the passport or a 
stamp in the state border crossing report, is not sufficient. 
 


