
Výpis ze stanovisek ad trvalý pobyt/bydliště 
 

 
1) Ústavní soud v dané věci konstatoval, že zmanipulování voleb obstaráním hlasů formálních voličů je 

relativně snadné. Proto, i když je otázka trvalého pobytu v obecné rovině otázkou evidenční, tedy 
formální, nikoliv faktickou, ve věcech volebních je nutné tuto otázku vykládat materiálně. Vychází 
přitom z definičních znaků samosprávy, jejímž smyslem je, aby si obyvatelé obce mohli sami spravovat 
své vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet 
je podmíněno faktickým poutem obyvatele – voliče k obci. O existenci tohoto pouta nesvědčí sama 
subjektivní vůle osoby v podobě zápisu mezi občany obce formálně vzniklým trvalým pobytem, ale musí 
být odpovídajícím způsobem objektivně vyjádřena. (ombudsman)  

 
 
2) Trvalý pobyt není bydliště – a naopak  

V této stati se budu věnovat pojmu »bydliště« podle nového občanského zákoníku a jeho možnému 
použití při výkladu volebního zákona. Toto téma bude přednášeno i na 2. ročníku kongresu místní 
samosprávy FORUM MUNICIPAL 2014 (viz box).  
V této stati se budu věnovat pojmu »bydliště« podle nového občanského zákoníku a jeho možnému 
použití při výkladu volebního zákona. Toto téma bude přednášeno i na 2. ročníku kongresu místní 
samosprávy FORUM MUNICIPAL 2014.  
Místo trvalého pobytu se řídí právní úpravou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění. Pojem bydliště najdeme v novém 
občanském zákoníku v ustanovení § 80. Jaký je mezi nimi rozdíl? A má tento rozdíl význam pro praxi? 
Nepochybně ano – minimálně pro posouzení toho, zda má občan, hlášený k trvalému pobytu, právo v dané 
obci volit, což může být ve volebním roce 2014 velmi aktuální téma. 
 
TRVALÝ POBYT 
Člověk nemusí mít hlášený trvalý pobyt nikde – a nemusí jít právě o bezdomovce, i když to bude 
nejčastější případ. Mít trvalý pobyt není totiž povinnost, ale právo. Zpravidla však každý z nás trvalý 
pobyt má. Občan ČR však může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to výhradně v 
objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, a současně je označen číslem 
popisným, evidenčním nebo orientačním. 
Zákon upravuje ohlášení místa trvalého pobytu, změnu místa trvalého pobytu i zrušení místa trvalého 
pobytu a řadu dalších standardních otázek. 
Obecně se již ví, že trvalý pobyt nezakládá jakékoli právo například na bydlení, jako tomu bylo kdysi, 
protože jde jen o evidenční údaj. Nepostačuje tedy fakt, že občan je na nějaké adrese hlášen k trvalému 
pobytu, aby na dané adrese mohl bydlet. Podstatný je právní titul – právo vlastnické, nájemní, 
podnájemní atd. 
Rovněž už není novinkou, že místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu 
zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl 
občanovi trvalý pobyt zrušen, tedy lidově řečeno radnice. 
 
BYDLIŠTĚ 
Zcela jiný pojem je bydliště. Může a nemusí se totiž ztotožňovat s místem trvalého pobytu. Jak upravuje 
tento pojem nový občanský zákoník? (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 
KDO JE OBČANEM OBCE S PRÁVEM VOLIT? 
V praxi vyvstala otázka vztahu trvalého pobytu a faktického bydliště občana v souvislosti s komunál-
ními volbami a s účelovými přihlašováními občanů např. na jednu adresu s evidentním cílem ovlivnit 
výsledek voleb. To v malé obci není nic nemožného – v případě pár set voličů je stovka dalších schopna 
zcela změnit výsledek hlasování. Došlo to tak daleko, že volby byly zrušeny – v obci Hřensko a v obci 
Karlova Studánka. V nálezech Ústavního soudu se pak jasně definovala podstata volebního práva, a to 
právě s odkazem na skutečný, nikoli jen formální pobyt občana v obci. (Z ústavního nálezu: Pl. ÚS 59/10 
Volby do zastupitelstva Hřenska)  
 



ČR nemá speciálně upraveny jiné podmínky ve vztahu k bydlišti, které by voliči byli povinni splnit, než 
přihlášení se k trvalému pobytu v obci, ale i přes tuto skutečnost, je nezbytné posoudit, zda takové 
přehlášení trvalého pobytu těsně před volbami na určitou adresu spjatou vlastnickými právy s 
konkrétními kandidáty, měla reálný vliv na to, jakého volebního výsledku dosáhla volební strana, která 
tyto kandidáty navrhla (tzn. zda se jednalo o účelové ovlivnění výsledku voleb). 
Při posuzování platnosti voleb je nezbytné posoudit skutečnost, zda existují závažné a důvodné 
pochybnosti o úmyslu „nově přihlášených“ osob se na území obce trvale zdržovat. 
 
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. 
Do orgánů obce by totiž opravdu měli volit jen občané, kteří na území obce trvale žijí, nejen ti, co zde 
mají formálně hlášený trvalý pobyt. 

        JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ, advokátka a lektorka starostka města Mohelnice 
 
Ústavní soud 
V souvislosti s pojmem trvalého pobytu Ústavní soud vyslovil, že dle čl. 14 odst. 1 Listiny o svobodě pobytu 
se trvalým pobytem nepochybně rozumí oprávnění svobodně pobývat a usazovat se na kterémkoli místě v 
České republice, tj. oprávnění svobodně si volit bydliště uvnitř českého státu [srov. nález ze dne 30. října 
2002 sp. zn. Pl. ÚS 4/02 (N 136/28 SbNU 191; 495/2002 Sb.)]. V nálezu ze dne 13. září 1994 sp. zn. Pl. ÚS 9/94 
(N 40/2 SbNU 7; 207/1994 Sb.)  
Ústavní soud v souvislosti s posuzováním podmínek nabývání státního občanství České republiky státními 
občany Slovenské republiky k pojmu trvalého pobytu uvedl, že: "... se jedná o faktické vyjádření trvalého 
pobytu, a tedy o trvalý pobyt nikoliv ve smyslu evidenčním - přihlášení se k trvalému pobytu na příslušném 
úřadě - ale ve smyslu faktickém. Trvalým pobytem je třeba takto rozumět pobyt v místě stálého bydliště 
člověka, tj. zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání a v němž se také zdržuje s 
úmyslem zdržovat se zde trvale ...".  
Trvalý pobyt je tedy obecně definován jako údaj "pouze" evidenční, avšak v souvislosti se zákonem č. 
491/2001 Sb. ve vztahu k podmínkám vzniku a způsobu realizace volebního práva obyvatel do orgánů 
samosprávy obcí je přitom trvalý pobyt rozhodujícím kritériem pro vznik aktivního i pasivního volebního 
práva. 
 
JUDr. Jana Hamplová  
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. 
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