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 V červnu letošního roku se uskuteční volby do Evropského parlamentu, v České republice budeme volit podruhé. Poprvé jsme vybírali poslance v roce 2004 - 
je to již pět let, co na budovách, v nichž se volby konaly, visely poprvé modré vlajky EU.  
   Volby pro období let 2009 - 2014 se konají ve všech členských státech Evropské unie v rozmezí od 4. do 7. června 2009. V České republice půjdeme k volebním 
urnám ve dnech 5. a 6. června 2009. V pátek 5. června budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hod. do 22.00 hod., v sobotu 6. června od 8.00 hod. do 14.00 hod.
   Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. Mandát poslance vzniká podle evropského volebního zákona zahájením první schůze Evropského 
parlamentu v novém pětiletém funkčním období.
   Volební systém v členských státech EU není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí. Způsob volby do Evropského parla-
mentu upravuje v České republice zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „volební zákon“), který nabyl 
účinnosti dne 4. března 2003. Volební zákon je plně v souladu s právem Evropského společenství, které zakotvuje principy voleb do Evropského parlamentu ve 
Smlouvě o založení Evropského společenství, ve směrnici Rady č. 93/109/ES, kterou se stanoví podrobná opatření pro výkon práva občanů Evropské unie, kteří 
mají bydliště v některém členském státě, jehož nejsou státními občany, volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu. Zásady voleb do Evropského parla-
mentu upravuje rovněž Akt týkající se volby zástupců Shromáždění přímým všeobecným hlasováním z roku 1976 (evropský volební zákon).

Volební právo
   Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), tj. má na území České republiky pobyt. Uvedenou minimální lhůtu 
pro zápis v evidenci obyvatel, předcházející dni voleb, stanoví volební zákon v návaznosti na možnost podání žádosti o zá-
pis do seznamu voličů. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům. Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu 
hlasovat pouze jednou.
   Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis státního občana České republiky, který má 
právo volit, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad městy-
se, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní 
úřad“) pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (26. dubna 
2009) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto 
způsobem je každý občan České republiky, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České 
republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
   Vzhledem k tomu, že volební zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu ve dnech voleb ve volební místnosti, doporučujeme, aby si voliči, v případě pochybností, ověřili svůj zápis ve stálém 
seznamu voličů vedeném příslušným úřadem pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo později (po 26. dubnu 
2009) přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
   Zde je důležité upozornit na postup v případě, kdy se volič po 26. dubnu 2009 přestěhuje do jiné obce či jiné městské části, 
tzn., že u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, po kterém již nemůže příslušný úřad voliče z důvodu přestěhování 
vyškrtnout ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu ho naopak 
nemůže do tohoto seznamu dopsat. Takový volič může volit buď v příslušném volebním okrsku v místě svého předešlého 
trvalého pobytu, anebo, chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději 21. května 2009 požádat u obecního úřadu 
v místě svého předešlého trvalého pobytu o voličský průkaz, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na úze-
mí České republiky, tedy i v místě, kam se přestěhoval. Pokud se však volič přestěhuje jen v rámci územního obvodu téže obce, 
promítne obecní úřad změnu místa trvalého pobytu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a volič bude hlasovat 
již v tom volebním okrsku, kam náleží podle místa svého nového trvalého pobytu.
   Volební zákon stanovuje mimo jiné i podmínky, jak a kde může hlasovat občan ČR, který se nachází buď na území jiného 
členského státu Evropské unie, či na území státu, který není členským státem Evropské unie a současně podmínky hlasování 
občanů jiného členského státu na území České republiky. Volební zákon je voličům k nahlédnutí na jednotlivých úřadech a je 
zveřejněn i na jejich webových stránkách Městské části Praha 16 (www.mcpraha16.cz).

Voličské průkazy
   Pro volby do Evropského parlamentu budou vydávány voličské průkazy pro ty 
voliče, kteří se nebudou ve dnech voleb nacházet v místě trvalého pobytu. O vo-
ličský průkaz si může volič požádat kdykoliv ode dne vyhlášení voleb, tj. od 13. 
února, avšak pouze do 21. května. V tento den bude zahájeno jejich vydávání. 
   Jak lze požádat o voličský průkaz?
» Písemně do 21.5.2009 na adresu příslušného úřadu městské části.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele a je třeba uvést 
adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Voličský průkaz bude zaslán do 
vlastních rukou žadatele na uvedenou adresu po 21. květnu 2009. 
» Osobně do 21.5.2009 na příslušném úřadu městské části.
Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním 
dokladem. O voličský průkaz si musí každý požádat osobně a také si jej osobně 
vyzvednout. Pokud by občan chtěl požádat nebo vyzvednout voličský průkaz pro 
jiného voliče, musí se prokázat jeho plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem.
   Tomu, kdo do 21. května 2009 o voličský průkaz nepožádá (písemně nebo 
osobně), nebude vydán. Vzhledem ke skutečnosti, že provedení volby bude 
umožněno jen voličům zapsaným ve voličském seznamu, je ve vlastním zájmu 
každého voliče informovat se, zda je ve voličském seznamu řádně uveden.

Důležitá upozornění
» Nikomu nemůže být telefonicky sdělováno, zda je či není zapsán v seznamu 
voličů. 
» Doporučujeme zkontrolovat platnost svého občanského průkazu, zda bude 
v době voleb platný. Pro ty občany, kteří zjistí, že mají OP neplatný, bude v prů-
běhu voleb otevřeno Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru 
občansko správního Úřadu městské části Praha 16 na adrese náměstí Osvo-
boditelů 21 v Radotíně, kde mohou požádat o vydání občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů, který bude vystaven s dobou platnosti jednoho roku. 
Je však třeba přinést sebou dvě shodné fotografie ze současné doby, částku 
100 Kč, stávající OP, rodný list a doklad o rodinném stavu. 
» V případě ztráty, odcizení nebo zničení OP lze požádat o vydání OP bez strojo-
vě čitelných údajů, který je vydáván s dobou platnosti na jeden měsíc a součas-
ně je občan povinen požádat o vydání OP se strojově čitelnými údaji. K tomu je 
nutné předložit 3 shodné fotografie, 200 Kč, rodný list a doklad o rodinném stavu 
(oddací list, úmrtní list, rozhodnutí soudu o rozvodu s vyznačenou právní mocí).
» Odpovědi na dotazy týkající se občanských průkazů obdržíte 
na  tel.: 234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního 
ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21, Praha - Radotín.

»     Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní,
       náměstí Osvoboditelů 21, Praha - Radotín, PSČ 153 00.

Kontaktní osoba: Miroslav Moravec (I. patro, číslo dveří 18), tel.: 234 128 240,
e-mail: spravni@p16.mepnet.cz.

»    Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha - Lipence,
PSČ 155 31
tel.: 257 921 167, e-mail: mulipence@worldonline.cz

» Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1,
      Praha - Lochkov, PSČ 154 00 

tel.: 257 912 341, e-mail: urad@praha-lochkov.cz 
» Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262,
      Praha - Velká Chuchle, PSČ 159 00

tel.: 257 941 041, e-mail: info@chuchle.cz 
» Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, Správní odbor,
      Zbraslavské náměstí 464, Praha - Zbraslav, PSČ 156 03 

tel.: 257 111 832, e-mail: marie.horka@mc-zbraslav.cz

Evropský parlament v kostce
   Posláním instituce je kontrola zákonodárného procesu a evropské výkonné 
moci a schvalování návrhu rozpočtu.
   Parlamentní shromáždění existuje od samého začátku evropského integrač-
ního procesu, ale jeho význam začal narůstat až po prvních přímých volbách, 
které se konaly v roce 1979. Přímá volba dala Evropskému parlamentu potřeb-
nou politickou legitimitu a původně poradní shromáždění postupně získávalo 
stále větší vliv. Maastrichtská a Amsterodamská smlouva jej pak v devadesátých 
letech přeměnily na zákonodárný orgán, který na úrovni Společenství vykonává 
pravomoci podobné těm, kterými disponují národní parlamenty členských zemí 
(ačkoli se o zákonodárnou pravomoc musí dělit s Radou). 
   Evropský parlament je jedinou institucí, která je volena v přímých volbách všemi 
občany Unie, a to na pětileté funkční období. Volební systém do Evropského par-
lamentu není jednotný, liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých člen-
ských zemí. Volby se konají podle národních pravidel, na regionální úrovni (např. 
v Belgii, Francii, Itálii, Polsku, Spojeném království) či celostátní úrovni (v ČR, 
Dánsku Lucembursku, Rakousku, Španělsku atd.). V Německu se konají na zá-
kladě smíšeného systému. Existuje však zřetelný příklon k systémům poměrného 
zastoupení – od roku 1999 se systém regionálních kandidátek používá i v Británii. 
   Parlament podporuje rovné zastoupení pohlaví. Zastoupení žen v Evropském 
parlamentu se neustále zvyšuje, nyní je v zde 1/3 poslankyň, což je více, než na-
jdeme ve většině národních parlamentů. Rovné zastoupení pohlaví je podporová-
no ve Švédsku (45 procent), dále se vyšší podíl žen (kolem třiceti procent) vysky-
tuje v Belgii, Dánsku, Finsku, Německu, Nizozemsku, Rakousku a ve Španělsku. 
   Evropský parlament má tři pracoviště: Štrasburk, Brusel a Lucemburk. Ofici-
ální sídlo se nachází ve Štrasburku, kde probíhá jeden týden v měsíci plenární 
zasedání. V mezidobí se europoslanci scházejí také ve dvaceti stálých výborech 
v Bruselu. Kromě stálých výborů mohou být vytvořeny ještě podvýbory, dočasné 
výbory či vyšetřovací výbory. Do klubů se poslanci sdružují nikoli na bázi národ-
ní, ale podle politické příslušnosti. V dosavadním EP působí sedm frakcí a sku-
pina nezařazených. Sídlo předsednictva Evropského parlamentu a generální 
sekretariát nalezneme v Lucemburku.
   Jednání bývají náročná i pro překladatele: Simultánní tlumočení všech parla-
mentních rozprav i rozprav výborů je zajištěno ve všech 23 oficiálních jazycích 
Evropské unie: anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, 
francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, 
německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, sloven-
ském, slovinském, španělském a švédském. Také všechny úřední dokumenty 
EU se překládají a zveřejňují ve všech uvedených jazycích.
   Evropský parlament je jediným orgánem Společenství, který se schází a rokuje 
veřejně. Rozpravy, názory a usnesení jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Ev-
ropské unie.                                                                             Zdroj: Euroskop.cz

Volební místnosti
Lipence
Okrsková volební komise bude v budově Základní školy na adrese Černošická 168.

Lochkov
Jediná volební místnost je v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha - Lochkov,
Za Ovčínem 1.

Radotín
Voliči všech osmi volebních okrsků (č. 366 - 373) budou volit v budově II. stupně 
Základní školy Praha - Radotín v Loučanské ulici 1112/3. 

Velká Chuchle
Okrsek 379 - Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240,
Velká Chuchle. 
Okrsek 380 - Česká zemědělská univerzita, V Lázních 42/3, Malá Chuchle.

Zbraslav
Okrsek 389 - Základní škola, Hauptova 591
Okrsek 390 - Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
Okrsek 391 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 392 - Výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250
Okrsek 393 - Výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250
Okrsek 394 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 395 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 396 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 397 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 398 - Objekt č.p. 24, Lahovičky, Strakonická ul.

Adresy a kontakty na jednotlivé úřady, kde je možno získat 
informace týkající se voleb, kam adresovat žádost nebo kde 
osobně požádat o vydání voličského průkazu

m.č. 14
OVK 366

m.č. 15
OVK 367

m.č. 16
OVK 368

m.č. 17
OVK 369

 přízemí
Další informace
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR
Jungmannova ul. 24
110 00  Praha 1 - Nové Město
Tel.: (+420) 255 708 208
Fax: (+420) 255 708 200
www.evropsky-parlament.cz
E-mail: eppraha@europarl.europa.eu

m.č. 110
OVK 370

m.č. 111
OVK 371

1. patro
schodiště m.č. 104

OVK 373
m.č. 106
OVK 372

 Kdo se uchází o naši
důvěru?
1. Libertas.cz
2. Křesťanská a demokratická unie -
    Československá strana lidová
3. Věci veřejné
4. Občanská demokratická strana
5. Suverenita
6. Volte Pravý Blok (název subjektu
    zkrácen – pozn. red.)
7. Sdružení pro republiku – Republi-
    kánská strana Československa
8. Česká strana národně socialistická
9. Evropská demokratická strana
10. Strana svobodných demokratů
11. Demokratická Strana Zelených
12. Česká strana národně sociální
13. Národní strana
14. SDŽ - Strana důstojného života
15. Humanistická strana
16. Moravané
17. Spojení demokraté - Sdružení
      nezávislých
18. Liberálové.CZ
19. Strana demokracie a svobody
20. Nejen hasiči a živnostníci s učiteli
      do Evropy -
      www.hnpd.cz,www.sdzp.cz
21. Komunistická strana Čech
      a Moravy
22. „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ –
       VAŠE ALTERNATIVA“
23. Strana svobodných občanů
24. SNK Evropští demokraté
25. Balbínova poetická strana
26. Strana zelených
27. Koruna Česká (monarchistická
      strana Čech, Moravy a Slezska)
28. Lidé a Politika
29. „Strana soukromníků České
      republiky“
30. Zelení
31. Dělnická strana
32. NEZÁVISLÍ
33. Česká strana sociálně
      demokratickáSchéma radotínské ZŠ

Stránku připravili:
Miroslav Moravec a Ing. Pavel Jirásek


