
VOLBY – REGISTRACE VOLIČŮ 

 Obecná oprávnění 

   

 ● Všechny národnosti mohou volit (a kandidovat) v místních volbách 
 ● Všichni občané EU mohou volit v rámci evropských voleb 
 ● Britští a irští občané mohou volit ve všeobecných volbách 
 ● Irští občané mohou volit v prezidentských volbách a hlasovat v 

referendu 
  

 Abyste mohli volit, musíte být zapsáni do registru voličů v oblasti, ve které se obvykle 

zdržujete. Každý občan ve věku 18 a vice, má nárok na zápis do tohoto registru. 

 

 Registrovat se můžete v průběhu celého roku 

 Pro zapsání do tohoto registru je třeba se obrátit na vaši místní městskou/krajskou 

radu (City/County Council). Žádost o zápis do registru se obnovuje každoročně. Žádost 

o zařazení do příštího registru se obvykle podává prostřednictvím formuláře RFA 

(v období od 16. února do 25. listopadu), a nabývá účinnosti dne 15. února. Pokud se 

však blíží volby, ve kterých máte právo a přání volit, měli byste prostřednictvím 

formuláře „RFA2“ požádat o zařazení do „přílohy registru – Supplement to the 

Register“. 

 

 Změna adresy 

V případě, že po zapsání do registru změníte adresu, je třeba vaší místní 

městské/krajské radě zaslat vyplněný formulář „RFA3“, abyste tak mohli být zařazeni 

do přílohy registru s vaší novou adresou. 

 

Nabytí irského občanství 

 Pokud jste po zapsání do registru získali irské občanství a přejete si změnit vaše 

volební právo, které by vám umožnilo volit ve všech volbách a hlasovat ve všech 

referendech, je třeba vaší místní městské/krajské radě zaslat vyplněný formulář „RFA 

5“, a budete tak zařazeni do přílohy registru na základě vašeho občanství. 

 Další podrobnosti 

  Podrobné informace o přípravě registru voličů, podmínkách vztahujících se na 

jednotlivé typy voličů a jiné relevantní informace naleznete v informačním letáku 

„Registr voličů – Register of Electors“, který je k dispozici na internetových stránkách 

Ministerstva pro bydlení, plánování a místní samosprávu, na adrese 

www.housing.gov.ie.  Další informace a formuláře vám poskytne vaše místní 

městská/krajská rada nebo jsou k dispozici na adrese www.checktheregister.ie. 

 

http://www.housing.gov.ie/



