Postup pro občany EU při uplatnění volebního práva ve volbách do obecních
zastupitelstev

Ustanovení čl. 11 směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se
stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro
občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky, mimo
jiné stanoví povinnost členského státu, ve kterém má občan jiného členského státu
EU své bydliště, uvědomit voliče o podmínkách a pravidlech pro výkon volebního
práva.
Jste-li občanem jiného členského státu EU s registrovaným přechodným
pobytem na území České republiky1 a chcete-li se zúčastnit voleb do
zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí v územně
členěných statutárních městech a ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy
a zastupitelstev jeho městských částí vyhlášených na pátek 10. října a sobotu 11.
října 2014, je třeba učinit následující.
Požádejte obecní úřad o doplnění údajů v dodatku stálého seznamu voličů,2
neboť pouze občanům jiných členských států EU zde uvedeným je umožněno
hlasovat ve volbách do zastupitelstev. Obecním úřadem je třeba rozumět obecní
úřad, úřad městyse, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního
města, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního
města a úřad městské části hlavního města Prahy, a to té obce
(městyse/města/statutárního města/městského obvodu/městské části), na jejímž
území jste hlášeni k přechodnému pobytu.3
Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět, tedy zapsat Vás do dodatku
stálého seznamu voličů, nebo žadateli v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč
žádosti vyhovět nelze. S ohledem na to, že nelze předpokládat, že před podáním
vaší žádosti budete v dodatku zapsáni, bude lepší, připravíte-li si tuto „žádost“
písemně a to s uvedením skutkových a právních důvodů (viz příloha tiskové zprávy),
pro které se domníváte, že byste v dodatku měli být zapsáni.
Pokud obecní úřad žádosti nevyhoví, nezbývá Vám nic jiného, než se obrátit na
příslušný soud ve správním soudnictví s návrhem na vydání rozhodnutí o
doplnění dodatku stálého seznamu voličů. Výše uvedený postup, kdy se nejprve
obracíte na obecní úřad, aby Vás do dodatku stálého seznamu voličů zapsal, je však
nezbytný pro to, abyste se následně vůbec mohli obrátit na soud. Bude se jednat o
jeden z osmi krajských soudů, a to ten, v jehož obvodu je sídlo obecního úřadu, který
nevyhověl vaší žádosti (tedy obecní úřad obce, na jejímž území jste hlášeni
k přechodnému pobytu). Účastníky řízení před krajským soudem budete Vy jako
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navrhovatel a obecní úřad. Soud rozhoduje usnesením ve lhůtě tří kalendářních
dnů od doby, kdy návrh došel soudu.4 Usnesení soudu se vám doručí, ale zároveň
bude vyvěšeno na úřední desce soudu.5
Podání návrhu soudu není zpoplatněno.6 Z návrhu musí být zřejmé, čeho se týká,
kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsán a datován.
Zároveň v návrhu musíte uvést vaše jméno, příjmení a adresu, na kterou vám může
soud doručovat. K podání musí být připojeny listiny, kterých se podatel dovolává,
tedy zejména písemné sdělení obecního úřadu, proč Vaší žádosti o zapsání do
dodatku nevyhověl (event. ověřená kopie tohoto dokumentu), kopie vašeho dokladu
o přechodném pobytu na území apod. Tedy všechny doklady, které prokazují, že
splňujete podmínky stanovené právem EU pro to, abyste se mohli zúčastnit voleb do
zastupitelstev obcí. Kromě toho by Váš návrh měl opět obsahovat vylíčení
podstatných skutečností a právní důvody (viz příloha tiskové zprávy), pro které se
domníváte, že byste v dodatku měli být zapsáni. Návrh by měl obsahovat rovněž
návrh výroku usnesení soudu, tedy uvedení toho, čeho se svým návrhem vlastně
domáháte. Takovým návrhem můžete po soudu požadovat, aby doplnil dodatek
stálého seznamu voličů tak, že se do něj zapisuje vaše osoba s uvedením základních
identifikačních údajů.
Lhůta pro podání uvedeného návrhu soudu není stanovena. Soud má sice ze zákona
povinnost rozhodnout do tří dnů od doby, kdy návrh soudu došel, ale je třeba brát
v potaz, že obecní úřad uzavře stálý seznam voličů i dodatek stálého seznamu voličů
v 16.00 hodin dva dny přede dnem voleb. Z nich pak následně předá okrskovým
volebním komisím výpisy, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich
volebním okrsku.7
Chcete-li se tedy skutečně zúčastnit voleb do zastupitelstev obcí, je třeba začít
hájit své aktivní volební právo co nejdříve.
Pokud nebudete se svým návrhem u krajského soudu úspěšní, není proti jeho
rozhodnutí možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, neboť ta je
v těchto případech nepřípustná.8 Jedinou možností, jak se eventuálně bránit proti
tomuto rozhodnutí, je podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu,9 a to do dvou
měsíců od doručení rozhodnutí krajského soudu. V tomto řízení byste však museli
být zastoupeni advokátem.10
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