
Zastupitelstvo Města Jindřichův Hradec 
 

Klášterská 135/II. 
Jindřichův Hradec 
 

 

V Jindř. Hradci, dne 10. února 2021 
 

 

 

 

 

Věc:  návrh na prohlášení zániku mandátu zastupitele  z důvodu nenaplnění formálního i materiál- 

          ního aspektu občanství v obci Jindř. Hradec  

 

 

 

 

1) Dne 16.11.2020 jsem podal podnět k přešetření oprávněnosti vzniku mandátu člena 

zastupitelstva Milady Petrů, resp.  oprávněnosti její účasti v komunálních volbách 2014.  

(příloha č. 1)  

 

2) Dne 21.1.2021 jsem obdržel odpověď, jejíž závěrečným shrnutím je vyjádření, že 

zastupitelka paní Milada Petrů naplňuje podmínky formálního i materiálního aspektu 

občanství ve městě Jindřichův Hradec, protože: 

▪ pracuje v Jindřichově Hradci,  

▪ je zde aktivně zapojena prostřednictvím činnosti pro podnikatelské prostředí jako 

ředitelka Hospodářské komory  

▪ v současné době je též členka Rady města. 

(příloha č. 2)  

 

 

 

Nemohu se v té věci vyjádřit jinak, než že takové stanovisko je absolutní deformací 

principu samosprávy.  

▪ V Jindřichově Hradci pracuje mnoho jiných osob s bydlištěm mimo obec Jindřichův 

Hradec,           tedy tzv. přespolních, kteří požívají vážnosti a respektu i občanů města, 

ale nevzniká jim tím pasivní ani aktivní volební právo.  

▪ Pobočka Jihočeské hosp. komory je pracoviště stejné jako jiné pracovní prostředí – škol,            

úřadů, nemocnice, výrobních závodů, apod.,   

▪ Mandát člena Rady Města je výsledkem koaličního ujednání, nikoli zvláštních zásluh  a 

vyplývá jen z neoprávněného zařazení na kandidátní listinu v komunálních volbách  na 

1. místo z titulu doplňkového predikátu „ředitelka Hospodářské komory“.  

▪ Aby se občan obce mohl aktivně podílet na samosprávě obce, musí v obci žít a mít 

bydliště. 

 



Ad formálně vzniklý trvalý pobyt:  

1) Vznik trvalého pobytu prostým evidenčním zápisem je deformován a nevyjadřuje 

faktický pobyt/bydlení v obci, není potvrzením skutečného žití/bydliště dotčené osoby 

v obci neboť může vzniknout i na ohlašovně MěÚ na č.p. 135/II.  

2) Trvalým pobytem je třeba rozumět svobodně zvolený pobyt v místě stálého bydliště 

člověka, to jest  v místě,  v němž se také zdržuje s úmyslem zdržovat se zde trvale.  

3) Formálně je evidenční pobyt zapsán na adrese č.p. 1015/II. , rod. domku vlastníka Jany 

Závodské, Jindř. Hradec II., kde M. Petrů nebydlí.   (osobní ověření dotazem v okruhu obou 

míst k bydlení (Jindř. Hradec/Jarošov n/N.) vylučuje bydlení v J. Hradci). 

 

Ad materiální aspekt  

1) Vztah M. Petrů k obci vyplývá z pracovního poměru u JčHK, pobočka J. Hradec.  

2) Pokud má přihlášení k trvalému pobytu na území obce zakládat naplnění aspektu 

materiálního, kterým občan dává najevo své rozhodnutí v obci žít a příslušet tím do 

společenství jejích občanů, potom faktický stav u paní M. Petrů, která bydlí ve svém rod. 

domě s rozsáhlou zahradou v obci Jarošov n/N., kam denně dojíždí, tento materiální 

aspekt vůbec nenaplňuje a potvrzuje tím i to, že formální trvalý/evidenční pobyt v J. 

Hradci je účelově vzniklý.   

Tím se potvrzuje to, že poctivý úmysl se v obci Jindř. Hradec zdržovat/bydlet neexistuje.  

3) Jinou nemovitost k bydlení v obci Jindř. Hradec M. Petrů nevlastní, tedy materiální 

aspekt není naplněn.  (ověřeno v katastru nemovitostí)   

 
ZÁVĚR :  
 

1) U paní Milady Petrů není naplněn ani jeden z parametrů bydlení v obci, který by mohl 

zakládat pasivní i aktivní volební právo.  
 

2) Ústavní soud konstatoval, že trvalý pobyt v obci, jako ústavní a zákonná podmínka 

výkonu aktivního i pasivního volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí není v 

právní úpravě ustanoven samoúčelně.  Sleduje totiž legitimní cíl, aby orgány samosprá-

vy obce měli právo volit jen obyvatelé obce, tedy ti, kteří v obci žijí trvale, mají v obci 

bydliště. 
 

3) V případě voleb do zastupitelstev obcí je podstatná fakticita pobytu jednotlivých voličů 

v dané konkrétní obci a jejich účast na životě této obce.  
 

4) Pouhé formální přihlášení se k trvalému pobytu ještě nemusí znamenat trvalé žití (byd-

liště) v obci, a právě jen trvalé žití v obci zakládá právo volit a být volen. Ústavní soud 

tedy na rozdíl od textu volebního zákona preferuje spíš pojem „bydliště“ ve smyslu 

úpravy obč. zákoníku, než institut trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel.  
 

5) Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku, podle kterého má člověk bydliště 

v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; nemá-li 

člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije, a nelze-li je zjistit, místo, kde má 

majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy. 
 



6) Paní Milada Petrů v místě evidovaného trvalého pobytu nebydlí, nemá tam bydliště, 

jejím bydlištěm je tedy Jarošov n/N. č.p. 191 a není obyvatelem a občanem obce 

Jindřichův Hradec.  
 

7) Institut trvalého pobytu je pouze evidenční údaj sloužící převážně pro potřebu úřadů, 

soudů, či pro další agendy a nelze jej směšovat s právem danou nemovitost obývat. Na  

základě evidovaného trvalého pobytu nevzniká faktické bydlení v obci neboť by tím 

paradoxně vzniklo i z ohlášení trvalého pobytu na ohlašovně městského úřadu (na 

radnici).  
 

8) Ad absurdum dovedeno, pokud bychom přijali pohled a výklad stanoviska z odpovědi 

ze dne 21.1.2021,  mohlo by to de facto vést k situaci, kdy v Zastupitelstvu města budou 

zasedat přespolní, přihlášení účelově k trvalému pobytu a vykonávat jménem občanů 

města Jindřichova Hradce správu jejich věcí. Výklad z 21.1.2021 není ničím jiným, než 

snahou o poskytnutí nezákonné výjimky, která by vytvořila precedens do budoucna.  
 

9) Přihlášení k trvalému pobytu je přirozeně žádoucí pro každou obec. Získává tím více 

finančních prostředků z rozpočtového  určení výnosů, ale na druhé straně obec, ve 

které občan fakticky bydlí, o tyto finanční prostředky přichází.  

 

Smyslem formální existence obce je, aby sami její obyvatelé vykonávali správu obce, tedy 

ti, kteří v obci trvale žijí, nikoli prostřednictvím přespolních, byť v obci mají zaměstnání, 

proto podávám  návrh na prohlášení zániku mandátu zastupitele  z důvodu nenaplnění 

formálního i materiálního aspektu občanství v obci Jindř. Hradec.     

 

                                                       

                                                                                                                            Ladislav Mátl 

 

 

Příloha 1: podnět z 16.11.2020 

Příloha 2: vyjádření k podnětu z 21.1.2021 
 

 

 

 

 

 

Na vědomí: předseda kontrolního výboru zastupitelstva 


