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a  u k l á d á 

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zaslat toto usnesení panu 
Jiřímu Čečkovi a politické straně Změna pro Liberec a zajistit vyvěšení tohoto usnesení na 
úřední desce MML. 
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 3

DŮVODOVÁ  ZPRÁVA 

 

Dle sdělení Ředitelství služby cizinecké policie č.j. CPR-341-44/ČJ-2015-930011 ze dne 
10.3.2015 měl pan Jiří Čeček povolen trvalý pobyt od 1.3.2005. Dne 16.12.2014 požádal o 
zrušení trvalého pobytu. V dodatku stálého seznamu voličů byl veden od 10.4.2014 do 
16.12.2014. Současně dne 16.12.2014 požádal o přechodný pobyt občana EU. Tento pobyt 
mu byl dne 18.12.2014 povolen a bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu občana EU.  
 
Statutární město si k možnosti zániku mandátu zastupitele vyžádalo stanovisko Ministerstva 
vnitra ČR. To bylo městu Liberec doručeno dne 27.4.2015. Ministerstvo vnitra odkázalo na 
nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 420/2000 ze dne 10.10.2000 a sdělilo, že je toho názoru, 
že i když člen zastupitelstva obce neměl pobyt trvalý ani přechodný po dobu přibližně jedno-
ho dne, ze zákona nastupuje důvod pro uplatnění postupu podle ustanovení § 55 odst. 3 písm. 
b) volebního zákona, tedy vyslovení zániku mandátu pana Jiřího Čečka. 
 

Podmínky volitelnosti do zastupitelstva obce upravuje § 5 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o 
volbách). Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka 
ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o volbách. Právo volit do 
zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, 
který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku 
nejméně 18 let, a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Za stejných podmí-
nek může volit i státní občan jiného členského státu EU.  

Podle ust. § 55 odst. 3 písm. b) zákona o volbách zaniká mandát člena zastupitelstva obce, 
vysloví-li to příslušné zastupitelstvo, z důvodu, že člen zastupitelstva obce přestal být volitel-
ný (§ 5).  

Nevysloví-li zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání zánik mandátu, ředitel krajského úřa-
du požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční nejpozději do 21 
dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát člena zastupi-
telstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu. 

Usnesení zastupitelstva obce o vyslovení zániku mandátu se neprodleně zašle tomu, kdo je 
proti takovému usnesení nebo rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu podle § 59 
odst. 3. Současně se toto usnesení nebo rozhodnutí vyvěsí na úřední desce příslušného obec-
ního úřadu. Za doručené se usnesení nebo rozhodnutí považuje sedmým dnem ode dne vyvě-
šení. 

Proti usnesení, kterým zastupitelstvo obce vyslovilo, že mandát člena zastupitelstva obce za-
niká, nebo proti obdobnému rozhodnutí ředitele krajského úřadu se může člen zastupitelstva, 
o jehož mandát jde, nebo volební strana, která podala kandidátní listinu v obci, do 2 pracov-
ních dnů od doručení domáhat ochrany u soudu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní v platném znění, podáním návrhu na zrušení takového usnesení nebo rozhodnutí; včas 
podaný návrh má odkladný účinek. Účastníky řízení jsou navrhovatel a ten, kdo byl k poda-
nému návrhu také oprávněn, a územní samosprávný celek, o usnesení jehož zastupitelstva jde. 

Soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není tře-
ba nařizovat. Usnesení soud doručí účastníkům a vyvěsí jej na úřední desce soudu. Usnesení 
nabývá právní moci dnem vyvěšení. 
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Mandát člena zastupitelstva obce zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání 
návrhu soudu podle § 59 odst. 3 zákona o volbách, nebo dnem právní moci rozhodnutí 
soudu, kterým nebylo usnesení zastupitelstva nebo rozhodnutí ředitele KÚ zrušeno. 

 

Pan Jiří Čeček předložil stanovisko advokáta JUDr. Václava Bubeníka, který zastává názor, 
že podmínka existence bydliště na území města Liberec byla u pana Čečka splněna, a to ne-
přetržitě, a proto jsou zachovány zákonné předpoklady trvání jeho mandátu člena zastupitel-
stva. Trvalý pobyt byl sice k jeho žádosti zrušen, ale podáním žádosti o vydání potvrzení o 
přechodném pobytu dne 16.12.2014 a jeho následným vystavením nemohlo dojít k tomu, že 
by bydliště (pobyt) na tomto území zanikl. 

 

Závazný výklad právních předpisů a závazné rozhodnutí ve věci zániku mandátu může učinit 
výlučně soud. 

   

 

Přílohy: 

1) sdělení Ředitelství služby cizinecké policie č.j. CPR-341-44/ČJ-2015-930011 ze dne 
10.3.2015 

2) sdělení Ředitelství služby cizinecké policie č.j. CPR-345-572/ČJ-2015-930011 ze dne 
8.4.2015 Krajskému úřadu Libereckého kraje 

3) stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 2.4.2015 
4) stanovisko advokáta JUDr. Václava Bubeníka ze dne 27.4.2015 


























