
 
Starosta Města Jindřichův Hradec                                      
Ing. Jan Mlčák, MBA 
 
 
 
Dovoluji si upozornit na skutečnost, kterou jsem předběžně prověřil poté, když v prostředí volné 
diskuze po jednání kontrol. výboru ZMě JH se M. Petrů vyjádřila : 
1) že parkování jí v J. Hradci stojí denně cca 150 Kč 
2) že má zahradu cca 3000 m2  a kolik času věnuje její údržbě 
 

Tím oživila pochybnosti o oprávněnosti její účasti v komunálních volbách v J. Hradci, když již před 
volbami 2018 panovalo přesvědčení, že bydlí v Jarošově nad Nežárkou.   
 

Po vyslovení svých úvah o parkování ve městě a o péči o rozsáhlou zahradu v Jarošově oživila tyto 
pochybnosti. V konzultaci s JUDr. Vytiskou, předsedou KV bylo ujednáno prověření souvisejících 
skutečností, zda se jedná pouze o domněnku či účelový vznik trvalého pobytu s tím, že takové 
šetření nebude předmětem činnosti  kontrolního výboru, ale morální povinností o zjištěných 
skutečnostech informovat starostu či zastupitelstvo.  
 
 

Zjištěné související skutečnosti ad Milada Petrů:   
 

1. je hlášena k trvalému pobytu v Jindř. Hradci, č.p. 1015/II. , rod. domku vlastníka Jany Závodské, 
Jindř. Hradec II. (LV 25 ), tedy do místa pracoviště vzdálenost cca 1 km, tedy do 15   min. chůze 
max) 

2. je výlučným vlastníkem rod. domu č.p. 191 s pozemkem cca 2,5 tis. m2 v k.ú. Jarošov n/Než. (LV 
526) Vlastníkem budovy č.p. 191 je od 11/2011, kde bydlí, přičemž jako vlastník má uveden trvalý 
pobyt v J. Hradci č.p. 1015/II.  

3. pro volební období  2006-2010 zvolena do zastupitelstva obce Jarošov n/Než. (místostarostka) 
4. ve volebním období 2010-2014 náhradník za NK do zastupitelstva obce Jarošov n/Než. 
5. ve volebním období 2018-2022 byla registrována na 1. místě kandidátní listiny Hradec srdcem a 

rozum. + Svob. a zvolena do zastupitelstva města Jindř. Hradec 
6. 24. června 2020 na 18. jednání zastupitelstva Města J.Hradec zvolena do Rady města 
7. záznam v živnostenském rejstříku: podnikatel v sídle Jarošov n/Než. č.p. 138, IČ 10291016  

(vlastník budovy č.p. 138 Ing. Jiří Petrů)   
8. osobní ověření dotazem v okruhu obou míst k bydlení (J. Hradec/Jarošov n/N.) vylučuje  

bydlení v J. Hradci. 
 

Toto zjištění podporuje úvahu o účelovém vzniku trvalého pobytu a nedůsledném prověření 
kandidátů volebních stran (resp. jejich čestného prohlášení kandidáta), zmocněncem polit. strany, 
vlastní politickou stranou či  registrační volební komisí.  
 
 

Stanovisko ústavního soudu:  
sp. zn. Pl. ÚS 59/10 ze dne 4. 5. 2011 (N 84/61 SbNU 299) a sp. zn. Pl. ÚS 6/11 ze dne 4. 5. 2011 (N 85/61 SbNU 
315).  V situaci, kdy je trvalý pobyt rozhodujícím kritériem pro vznik aktivního i pasivního volebního práva do 
orgánů samosprávy obce, je třeba vzhledem k závažnosti možných dopadů pečlivě zkoumat i skutečnost, 
zda přihlášení nebylo zcela účelovým jednáním, jehož jediným cílem byl právě vznik aktivního volebního 
práva, tedy jednáním obcházejícím volební zákon.  
V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 6/11 navíc konstatoval, že těmto praktikám lze do jisté míry předejít ve fázi sestavo-
vání seznamu voličů tím, že osoby hlášené k trvalému pobytu toliko formálně z něho budou vyškrtnuty, 
přičemž je pak na nich se takovému úkonu příslušnými prostředky bránit. 
 

Komentář k ústavního nálezu: Pl. ÚS 59/10 JUDr. Zwyrtek-Hamplové:   
Ústavní soud tedy jasně řekl, že pouhé formální přihlášení se k trvalému pobytu ještě nemusí znamenat 
trvalé žití (bydliště) v obci, a právě jen trvalé žití v obci zakládá dle názoru Ústavního soudu právo volit. 



Ústavní soud tedy na rozdíl od textu volebního zákona preferuje spíš pojem „bydliště“ ve smyslu úpravy 
občanského zákoníku, než institut trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel. Postoj Ústavního 
soudu je nepochybně správný a logický, a je jen otázkou času, kdy bude v daném smyslu upřesněna právní 
úprava. 
 
 
 
Podávám vám tuto informaci pane starosto ke zvážení, zda v osobním jednání vyzvete Miladu 
Petrů k odstoupení z funkce člena zastupitelstva Města Jindř. Hradec, což lze považovat za  vhod-
nější řešení, než event. řešit ve veřejném jednání zastupitelstva zbavení mandátu člena 
zastupitelstva, což by bylo nepochybně spojeno s nedůstojnou medializací.  
 
Faktický pobyt v obci je jedním ze základních předpokladů pro nabytí aktivního volebního práva, 
tedy do zapojení se občana do správy věcí obecních. K získání aktivního volebního práva však 
nemůže dojít při vzniku ryze účelového trvalého pobytu v obci, který se tak stává pouhým 
administrativním, nikoliv faktickým splněním podmínek volebního zákona.   
 

Z předběžného zjištění se lze oprávněně domnívat, že přihlášení k trvalému pobytu u přítelkyně J. 
Závodské bylo zcela účelovým jednáním, jehož jediným cílem byl právě vznik aktivního volebního 
práva, tedy jednáním obcházejícím volební zákon.  
 

Tento předběžný závěr nemůže mít jiný než předvídatelný důsledek spočívající v okamžitém 
zániku mandátu člena zastupitelstva obce, přičemž účelově vzniklý trvalý pobyt vykazuje i znaky 
podvodného jednání.  
 
 
V Jindř. Hradci dne 11. listopadu 2020 
 
 
Ladislav Mátl, v.r.  
člen KV ZMě J.Hradec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc: předseda KV ZMě – JUDr. Tomeš Vytiska 

 


