
HOW TO VOTE AS AN EU CITIZEN
Elections take place on 23 - 24 September for both the Prague city hall (magistrát) 
and the town hall of your local Prague district (radnice). In order to vote, you must 
be a citizen of an EU country, have either temporary or permanent residence in 
Prague, and apply to your local town hall to be included in the voters’ register.  

GOOD NEWS! If you didn't manage to visit your local town hall to register, you 
can still vote!

Just show up at your polling station and they will let you vote - it is hot news! If 
you have friends that aren’t from Prague (expats, for example!) be sure they 
know about this: they can make their voices heard! You can take the letter on 
the next page explaining the purpose of your stay with you. Not all clerks speak 
English, so this could be helpful.

For any other help please contact:
Damián Koch, +420 722 111 561 or damiankoch@prahasobe.cz.

The elections will take place on Friday, 23 September 2022, 14:00 - 22:00 and 
Saturday, 24 September 2022, 8:00 – 14:00.

Prior to the elections, each Prague district publishes on its website a list of polling 
stations (volební místnosti) and a map/street list for each polling station. The list 
of streets is also displayed on the door of each polling station during the elections.

You need to take your temporary or permanent residence permit with you to the 
polling station. In the polling station you will receive two ballot papers and 
envelopes, one for the Prague-wide elections and one for your local city district 
elections. The ballot papers take the form of one large sheet with all the candidate 
lists on it. 

After marking your vote, put the ballot papers in the envelopes provided and put 
them in the ballot box. Congratulations!

PRAHA SOBĚ

WHERE AND HOW TO VOTE



Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si tímto požádat o zapsání mojí osoby do seznamu voličů pro 
komunální volby konané 23. a 24. září 2022. Jsem občanem EU a na základě § 
3 a § 4 vyhlášky 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 a v souladu s výkladem Ministerstva vnitra a 
jeho metodickým doporučením ze dne 14. 7. 2022 (dle Zápisu z porady odboru 
voleb MV - str. 8 a 23-25 - výňatek k tématu ze zápisu zde - se zástupci 
krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a pověřených obecních 
úřadů v sídlech senátních volebních obvodů k volbám do zastupitelstev obcí 
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2022 konané dne 16. 7. 2022) mám právo být 
zapsán do seznamu voličů okrskovou volební komisí. Vzhledem k tomu, že 
splňuji všechny podmínky pro výkon volebního práva, mám zájem účastnit se 
voleb. Dovoluji si požádat také o vydání hlasovacích lístků. Děkuji za vyřízení.

To whom it may concern,
I am asking to register to vote in the municipal election held 23 and 24 
September 2022. As an EU citizen, I would like to vote in this election in 
accordance with law “§ 3 a § 4 vyhlášky 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 a v souladu s 
výkladem Ministerstva vnitra a jeho metodickým doporučením ze dne 14. 7. 
2022 (dle Zápisu z porady odboru voleb MV - str. 8 a 23-25 -  se zástupci 
krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a pověřených obecních 
úřadů v sídlech senátních volebních obvodů k volbám do zastupitelstev obcí 
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2022 konané dne 16. 7. 2022”. I hereby request 
that you issue and accept my ballot. Thank you for your attention to this 
matter.

https://drive.google.com/file/d/1xBE9l88qIfgdBHxBz1yl72nRouv_kMbB/view
https://docs.google.com/document/d/1ywg0uyukQb700h5WtbxLOQSpfhJNeIS09TPH1hLXIu4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xBE9l88qIfgdBHxBz1yl72nRouv_kMbB/view



