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Klub zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj 
Návrh k projednání na 3. zasedání zastupitelstva města dne 26.3.2015 

1.  Bod pořadu jednání  

Vyslovení zániku mandátu člena zastupitelstva Jiřího Čečka 

2.  Předkládá 

Klub zastupitelů Starostů pro Liberecký kraj 

3.  Návrh usnesení  

Zastupitelstvo města po projednání 

1) vyslovuje 

v souladu s § 55 odst. 3 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zánik 
mandátu člena Zastupitelstva města Liberec Jiřího Čečka z důvodu, že přestal být volitelný; 

2) ukládá 

tajemníkovi Magistrátu města Liberec doručit toto usnesení včetně důvodové zprávy Jiřímu 
Čečkovi. Termín: bezodkladně.  
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Důvodová zpráva 

Zastupitelé Starostů pro Liberecký kraj (SLK) získali informaci, že člen Zastupitelstva města Liberec Jiří 
Čeček zrušil svůj trvalý pobyt v Liberci. Tuto informaci Jiří Čeček potvrdil v diskuzi na sociální síti 
Facebook. Současně s odkazem na blíže nespecifikované sdělení krajského soudu uvedl, že mu tím 
nezaniklo jeho pasivní volební právo, a tudíž nepřestal být volitelný. 

Klub zastupitelů SLK považuje za nezbytné vzniklou situaci vyřešit. Proto konzultoval věc s několika 
právníky, seznámil se detailně s příslušnými ustanoveními zákona i s dostupnou judikaturou. Vycházel 
přitom z následujících skutečností: 

• Jiří Čeček byl v době voleb přihlášen k trvalému pobytu v Liberci a tento pobyt trval delší 
dobu, údajně několik let; 

• v prosinci 2014 si Jiří Čeček trvalý pobyt v Liberci z vlastní vůle odhlásil a o několik dnů později 
se jako občan Spolkové republiky Německo přihlásil k přechodnému pobytu, po jistou dobu 
tak nebyl přihlášen k žádnému pobytu; 

• zastupitelé klubu SLK nedisponují ověřenou informací, zda je či není Jiří Čeček současně 
občanem České republiky.  

Podle § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen „ZV“) má právo být volen 
(je volitelný) každý volič, u něhož neexistuje překážka ve výkonu volebního práva.  

Voličem je podle § 4 ZV buď státní občan České republiky, který je v den voleb přihlášen k trvalému 
pobytu v příslušné obci, nebo státní občan jiného státu, který je opět přihlášen v obci k trvalému 
pobytu a současně mu právo volit v České republice přiznává mezinárodní úmluva. Je nepochybné, že 
občané Evropské unie podmínku práva volit v ČR na základě mezinárodní úmluvy splňují. Podmínkou 
volitelnosti Jiřího Čečka tak je pouze existence jeho přihlášení k trvalému pobytu, a to bez ohledu na 
to, zda je občanem ČR nebo občanem SRN. 

Klub zastupitelů SLK došel k závěru, že poté, když si Jiří Čeček dobrovolně odhlásil trvalý pobyt 
v Liberci, přestal být v Liberci volitelný a Zastupitelstvo města Liberec by na základě této skutečnosti 
mělo podle § 55 odst. 3 písm. b) ZV na svém nejbližším zasedání vyslovit zánik mandátu. 

Klub zastupitelů SLK si je vědom toho, že občan EU, který má v ČR déletrvající (ne účelový) pobyt, by 
neměl být krácen na svém aktivním ani pasivním volebním právu a že tomu svědčí i usnesení 
Krajského soudu v Brně 64 A 6/2014-20 při posuzování práva občana Slovenska na zápis do seznamu 
voličů v obci ČR. Přesto došel klub k závěru, že zastupitelstvo nemá kompetenci k tomu, aby daný 
případ podle tohoto judikátu posuzovalo. Jednak se týkal občana EU, který o trvalý pobyt teprve žádal 
a ještě mu nebyl povolen, a jednak judikát krajského soudu není pro zastupitelstvo právně závazný. 
K jeho uplatnění je totiž oprávněn zase jenom soud, kterému může být tento nebo i jiný judikát 
předložen jako důkaz. 

V zájmu odpolitizování a zamezení právních sporů na půdě zastupitelstva považuje klub SLK za 
nejrozumnější vyslovit zánik mandátu Jiřího Čečka a otevřít tím cestu k jeho soudní ochraně a 
k soudnímu projednání této sporné záležitosti. Podle § 59 odst. 3 ZV má totiž zastupitel, u něhož 
vyslovilo zastupitelstvo zánik mandátu, právo na soudní přezkum. Do dvou dnů od doručení se tak 
může domáhat právní ochrany a uplatnění tohoto práva má odkladný účinek, tj. do pravomocného 
rozhodnutí soudu mandát zastupitele trvá. 

Navržený postup současně předchází vzniku situace, kdy do samosprávné působnosti libereckého 
zastupitelstva bude v souladu s § 55 odst. 4 zasahovat ředitel krajského úřadu. Nejdříve žádostí o 
svolání mimořádného jednání zastupitelstva a následně případným vyslovením ztráty volitelnosti 
přímo ředitelem. 

Klub zastupitelů SLK nemá žádný zájem na zániku řádně nabytého mandátu Jiřího Čečka. Na druhou 
stranu chce předejít trvalé nejistotě, že pozbytím trvalého pobytu v Liberci přestal být jeho mandát 
platný.     


