
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat 

v pátek dne 24. 5. 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
v sobotu dne 25. 5. 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za 

předpokladu, že 

- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
- nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví 
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva 
- je zapsán v seznamu voličů do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz. 

 

Voličský průkaz: 

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude se zdržovat v době 
voleb v místě svého trvalého pobytu, může volit na voličský průkaz na území České republiky v jakékoli 
volební místnosti na území České republiky.  
 
Volič může požádat o voličský průkaz: 
osobně, nejpozději do 22. května 2019 do 16:00 hodin, 
písemně tak, aby byla žádost doručena nejpozději do 17. května 2019.  
Po tomto datu žádost nebude vyřízena. 
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky. 
 
Úřad městské části Praha-Libuš vydá voličský průkaz nejdříve 9. května 2019 
-  osobně voliči na odboru správním a školství Úřadu městské části Praha-Libuš, K Lukám  664/1,  
- osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 
- nebo jej voliči zašle písemně na uvedenou adresu žadatele.   
 
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise 
hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o 
vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu 
a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku. 
 

Bližší informace k volbám nebo k ověření voliče v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jsou 

na odboru správním a školství Úřadu městské části Praha-Libuš, K Lukám 664/1, Praha 4 – Libuš, tel: 244  

021 423, 734 756 890. 

Více informací k volbám také na www.mvcr.cz 

 

 

 

 


