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Podnět 
Výboru pro práva cizinců  

Rady vlády ČR pro lidská práva 
 

k podpoře účasti dlouhodobě usazených cizinců na veřejném a politickém životě∗  
 

 
I. 

Základní východiska 
 

V současné době usilují evropské země jak na národní úrovni, tak v rámci EU a Rady 
Evropy o formulovaní nových přístupů k přistěhovalcům s cílem podpořit jejich integraci 
do společnosti. Základními politickými principy, jak potvrdila i Evropská Rada v Tampere 
(1999) je zajištění spravedlivého a čestného zacházení s přistěhovalci a uplatnění zásady, 
že přistěhovalci, kteří pobývají na území hostitelské země po určitou dobu, by měli získat, 
v co nejširším možném rozsahu, stejná práva jako státní občané. Platnost těchto závěrů 
potvrdil i summit v Soluni (2003) a nový pětiletý tzv. Haagský program přijatý Evropskou 
radou v listopadu 2004.   

 
Jedním z důležitých aspektů spravedlivého a vstřícného přístupu k přistěhovalcům je 

i podpora jejich účasti na veřejném a politickém životě, která je v zájmu hostitelské země, 
protože přispívá k vytvoření soudržné společnosti. Podpora účasti cizinců na veřejném 
a politickém životě je i součástí vládní politiky v oblasti integrace cizinců, jak byla vyjádřena 
v příslušných dokumentech, zejména v Zásadách koncepce integrace cizinců na území ČR 
(1999)1 a v Koncepci integrace cizinců na území ČR (2000)2.  
 

Lze konstatovat, že až na dílčí – a v současné době řešené problémy3 – není z tohoto 
hlediska platná právní úprava (např. svoboda slova, práva shromažďovacího, sdružovacího) 
v rozporu s platnými mezinárodními závazky ani s požadavky plynoucími z ústavního 
pořádku. Na druhé straně však v posledních letech nebyla, s výjimkou pokusu o zřízení 
okresních poradních orgánů pro integraci cizinců, přijata progresivní opatření, která by 
směřovala k větší podpoře účasti cizinců na veřejném a politickém životě.4 Do přijetí 
pozitivních opatření se nepromítlo ani usnesení vlády ze dne 29. března 2001 č. 311, k návrhu 
na podpis a ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě, jímž bylo ministrům vnitra, 
kultury a pro místní rozvoj uloženo, aby do 31. prosince 2001 vytvořili podmínky 
pro uplatnění práv uvedených v kapitolách B a C Úmluvy. Tímto usnesením vláda schválila 
návrh na podpis Úmluvy Rady Evropy o účasti cizinců na veřejném životě z roku 1992 s tím, 
                                                 
∗ Podnět byl schválen Výborem pro práva cizinců dne 22. listopadu 2005. 
1 Viz usnesení vlády ČR ze dne 7.7. 1999 č. 68. 
2 Viz usnesení vlády ČR ze dne 11.12. 2000 č. 1266, podle kterého mezi hlavní cíle Koncepce patří 
i „přibližování postavení legálně a dlouhodobě usedlých cizinců právnímu postavení občanů České republiky 
a důsledná a systematická ochrana přístupu cizinců k základním lidským právům a svobodám, včetně politických 
… práv.“ 
3 Jedná se o sdružování, konkrétně složení přípravného výboru pro založení sdružení, kdy podle současného 
názoru Ministerstva vnitra musí tento přípravný výbor být tvořen státními občany ČR. Problém bude řešit nová 
právní úprava sdružování (spolkový zákon); viz také Koncepce integrace cizinců na území České republiky, 
str. 13. 
4 Mnohá opatření ovšem byla přijata pro integraci cizinců v oblasti hospodářské, sociálním a kulturní.  
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že Česká Republika nepřistoupí k částem B a C Úmluvy. Kapitola B Úmluvy se týká podpory 
zřizování poradních orgánů k zastupování usedlých cizinců na místní úrovni; kapitola C práva 
volit ve volbách do místního orgánu. 

 
Výbor pro práva cizinců (dále jen „Výbor“) se proto opakovaně zabýval otázkami 

účasti cizinců na veřejném a politickém životě a dospěl k závěrům, které vyústily: 
 
I. v návrh na rozšíření volebního práva ve volbách do zastupitelstev obcí na všechny 

cizince s trvalým pobytem a  
II. v návrh na úpravu definice občanství obce.  
 
Výbor si je přitom vědom, že některé aspekty dané problematiky spadají 

do působnosti samospráv (např. otázka zřizování poradních orgánů k zastupování usedlých 
cizinců na místní úrovni), a že není žádoucí řešit tuto problematiku primárně z centra. Vzal 
v úvahu rovněž to, že v této oblasti je nutné postupovat v souladu se vznikajícím právem EU; 
proto navrhuje pouze přijetí takových opatření, která jsou legislativně technicky jednoduchá, 
jsou v souladu s dlouhodobými trendy v zemích západní Evropy a nebudou ztěžovat 
případnou implementaci připravovaných nových směrnic EU, jež budou tuto předmětnou 
oblast upravovat.  
 

II. 
Rozšíření volebního práva v obecních volbách 

 
Úmluva Rady Evropy o účasti cizinců na veřejném životě upravuje v kapitole C právo 

volit ve volbách do místního orgánu. Podle čl. 6: 
 
1. se každá strana zavazuje, že s výhradou ustanovení článku 9 odst. 15 poskytne 

každému usedlému cizinci právo volit a být volen ve volbách do místního orgánu, 
splňuje-li tytéž zákonné požadavky, které se vztahují na státní příslušníky a dále 
sídlí-li v příslušném státě legálně a obvykle po dobu pěti let před volbami; 

2. stát, smluvní strana, však může při nakládání své ratifikační listiny a listiny o 
přijetí, schválení nebo přístupu prohlásit, že aplikaci odstavce 1 hodlá omezit 
pouze na právo volit. 

 
Vedle citované Úmluvy je účast cizinců, v tomto případě občanů EU, v místních 

volbách upravena i právem EU. Od zavedení institutu „občanství EU“ Maastrichtskou 
smlouvou v roce 1992 mají občané EU právo volit a být voleni v místních volbách (a ve 
volbách do Evropského parlamentu) za předpokladu, že žijí v některé z jiných členských zemí 
EU. Každá země má však určitou volnost při přijímání zákonů, které toto volební právo 
upravují. Takže přestože všechny státy EU přiznávají právo volit v obecních volbách 
občanům jiných zemí EU, některé státy zavedly určitá omezení.6 Na druhé straně některé 
evropské země již dříve přiznaly právo účasti v obecních volbách všem dlouhodobě usedlým 
cizincům, tj. včetně občanů zemí, které nejsou členskými zeměmi Evropské unie.  

 

                                                 
5 Podle čl. 9 Úmluvy  „za války nebo jiné mimořádné události ohrožující život státu omezení práv uznaných 
v části I omezit v rozsahu, který si mimořádnost situace nezbytně vyžaduje, nejsou-li taková omezení v rozporu 
s jinými závazky strany podle mezinárodního práva.“ 
6 Např. Francie neumožňuje občanům jiných zemí EU přístup na některé volené posty, jako je např. starosta, 
nebo zástupce starosty, protože se domnívá, že tyto posty jsou spojeny s výkonem národní suverenity a že pouze 
občané se tedy mohou o ně ucházet ve volbách.  
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V současné době je právo účasti v obecních volbách přiznáno všem dlouhodobě 
usazeným cizincům v těchto státech EU - Irsko (1963), Švédsko (1975), Dánsko (1981), 
Nizozemí (1985), Maďarsko (1990), Finsko (1991), Estonsko (1996), Slovensko (2002), 
Slovinsko (2002), Lucembursko (2003), Lotyšsko (2004) a Belgie (2004). Jiné země EU, jako 
Španělsko a Portugalsko, stanovily podmínky reciprocity a upřednostnily tak pouze občany 
některých zemí; stejně tomu je i ve Velké Británii, která upřednostňuje občany ze zemí 
Commonwealthu a z Irska. Z dalších evropských států mimo strukturu EU je dané právo 
přiznáno cizincům např. v Norsku (1983) nebo na Islandu (2002). Ve Švýcarsku mají právo 
volit usedlí cizinci např. v kantonech Neuchâtel (1849) a Jura (1978).  
 

Z výše uvedeného je patrné, že myšlenka, aby dlouhodobě usedlí cizinci měli právo 
volit v místních volbách není bezprostředně spjata s právem EU; naopak je staršího data 
a Unií byla převzata jako závazná norma jednání ve vzájemných vztazích; pokud jde o přístup 
k občanům třetích zemí, spadá tato otázka do kompetence členských států. 
 

V České republice zákonná úprava v minulosti účast cizinců v místních volbách 
neumožňovala. Současná právní úprava je obsažena v zákonu č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví 
mimo jiné, že právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má i státní 
občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, 
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze 
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Takovou smlouvou je i 
Smlouva o přistoupení ČR k EU. Vzhledem k tomu, že jiná mezinárodní smlouva není v této 
věci uzavřena a ani připravována, bude tedy právo volit a být volen do obecních zastupitelstev 
přiznáno pouze občanům členských zemí EU.  

 
Omezení volebního práva na občany EU, případně jeho umožnění pouze na základě 

mezinárodní smlouvy, nepodporuje podle názoru Výboru uplatnění  principu spravedlivého 
a čestného zacházení s přistěhovalci; nebere ohled na princip umožnění aktivního přístupu 
cizinců k vlastnímu začlenění se do české společnosti a ani nepodporuje integraci cizinců 
obecně, ale spíše zdůrazňuje rozdíly mezi různými skupinami cizinců. Kritiku takovéto právní 
úpravy přinesla již Zpráva o stavu lidských práv v ČR  roce 2000 (část. 7.3.1) a opakovaně 
i Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2001 (2.3.1); v nich bylo konstatováno, 
že pro vyloučení dalších cizinců s trvalým pobytem z tohoto práva nejsou žádné podstatné 
důvody, a že naopak rozšíření volebního práva by bylo příspěvkem k naplňování politiky 
integrace cizinců do společnosti.  

 
Není pochyb o tom, že zavedení volebního práva občanů „třetích“ zemí (mimo EU) 

by přispělo k rychlejší integraci těchto osob a vytvoření pocitu sounáležitosti za vývoj v obci, 
kde trvale žijí. Navíc by podtrhlo skutečnost, že tzv. „pobytový status“, v tomto případě trvalý 
pobyt, vyjadřuje i jistou míru příslušnosti jednotlivce ke státu a společenství, v němž žije, 
a že není pouze předpokladem plné participace na sociálním státě.  

 
Navrhované řešení, tj. aby se mohli voleb do zastupitelstev obcí zúčastnit všichni 

cizinci s trvalým pobytem proto považuje Výbor za vyvážený návrh, který bere zejména 
ohledy na míru integrace cizinců do společnosti a rovněž na náklady na legislativní 
a organizační zajištění voleb. Z hlediska legislativního nebude potřeba vytvářet novou 
„kategorii“ cizinců a upravovat ji zákonem. Existenci trvalého pobytu lze snadno prokázat 
průkazem o povolení k pobytu. Jiné řešení, tj. stanovení určité délky legálního pobytu 
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na území ČR, které by zajišťovalo jistou míru integrace, např. navrhovaných 5 let podle 
citované Úmluvy, by patrně bylo mnohem náročnější, jak z hlediska zákonného vymezení, 
tak z hlediska prokazování splnění daných podmínek; vyloučeno však toto řešení není. 

 
Počet cizinců s trvalým pobytem na území ČR není vysoký a představoval by pouze 

nepatrnou část voličského sboru v komunálních volbách; podle statistických údajů 
obsažených ve Zprávě o situaci v oblasti migrace za rok 2004, kterou svým usnesením ze dne 
29. června 2005 č. 828 vláda vzala na vědomí, bylo ke konci tohoto roku evidováno 99 467 
cizinců s trvalým pobytem na území České republiky, tj. 39, 1 % z celkové počtu cizinců 
s povoleným pobytem. Největší skupiny cizinců s povoleným trvalým pobytem přitom tvoří 
občané Vietnamu (20 689), Slovenska (16 976), Ukrajiny (13 262), Polska (11 511) a Ruska 
(5 592).  

 
V rámci úvah o rozšíření volebního práva v obecních volbách na cizince s trvalým 

pobytem se Výbor zabýval rovněž ústavněprávní rovinou daného problému a v návaznosti 
na odborné stanovisko zpracované prof. JUDr. Janem Filipem, CSc., vedoucím katedry 
ústavního práva a politologie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, konstatuje, 
že zde není ústavní překážka pro přiznání volebního práva v místních volbách cizincům 
s trvalým pobytem.   

 
Ústava ČR výslovně přiznává volební právo do obou komor parlamentu občanům ČR 

(čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 1 a 2). V hlavě sedmé, týkající se územní samosprávy (čl. 100 
odst. 1), definuje uzemní samosprávné celky jako územní společenství občanů, která mají 
právo na samosprávu. V čl. 102 pak uvádí, že členové zastupitelstev jsou voleni tajným 
hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Ústavní základy 
úpravy územní samosprávy tak volební právo do zastupitelstev výslovně na státní občanství 
České republiky nevážou.7 Čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí 
ústavního pořádku, stanoví, že „občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo 
nebo svobodnou volbou zástupců.“ Listina tak volební právo (obecně) chrání jako základní 
politické právo pouze ve vztahu ke státním občanům ČR. Z této ochrany však neplyne, že by 
volební právo do obecních zastupitelstev nemohlo být přiznáno zákonem i jiným skupinám 
obyvatel (na rozdíl od volebního práva do obou komor Parlamentu); případné volební právo 
cizinců však není chráněno jako základní politické právo. Je proto věcí zákonodárce, zda bude 
cizincům poskytnuto volební právo v obecních volbách, příp. v jakém rozsahu (právo volit 
a právo být volen)8.  
 

III.  
Nová definice občanů obce 

 
Úprava voleb do zastupitelstev obcí souvisí s širším problémem, a sice, že cizinci 

nejsou z hlediska zákona považováni za součást místní komunity, za členy společenství 
občanů obce. V hlavě sedmé (územní samospráva), v čl. 100 odst. 1 definuje Ústava ČR 
uzemní samosprávné celky jako územní společenství občanů, která mají právo na 
                                                 
7  Skutečnost, že Ústava neklade rovnítko mezi občanem a (státním) občanem ČR je patrná např. z čl. 2 odst. 4, 
podle něhož „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 
neukládá.“  
8 S ohledem na tzv. smíšený model výkonu veřejné správy v ČR, kdy se v činnosti obecních úřadů prolíná výkon 
státní správy a samosprávy, je možné uvažovat o možnosti omezit volební právo cizinců pouze na aktivní 
volební právo nebo o možnosti stanovit, do kterých funkcí nejsou zvolení zastupitelé – cizinci – volitelní 
(např. starosta).  
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samosprávu; Ústava však nestanoví, že občanem v tomto smyslu je pouze (státní) občan 
České republiky. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (§ 16 odst. 1) je však občanem obce pouze státní občan ČR; ustanovení § 16 odst. 1 
zní: 

 
„Občanem obce je fyzická osoba, která 
a) je státním občanem České republiky, a  
b) je v obci hlášena k trvalému pobytu (pozn. pod čaru pak odkazuje na zákon 

č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel)“.  

 
Tato úprava je přitom méně vstřícná k usedlým cizincům nežli úprava předchozí. 

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který ve znění pozdějších předpisů platil 
od 24.11.1990 do 12.11.2000, tedy téměř 10 let, totiž v § 7 odst. 1 stanovil, že: „Občany obce 
jsou všechny osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo jim bylo uděleno čestné občanství 
obce (pozn. pod čarou pak odkazovala na tehdy platný zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení 
a evidenci pobytu občanů)“.  

 
Takováto změna je podle Výboru nedůvodnou regresí. Nyní se navíc stává tato úprava 

přinejmenším nelogická vzhledem k občanům EU (případně i dalším cizincům, jímž bude 
přiznáno volební právo v obecních volbách na základě mezinárodní smlouvy), když jim podle 
§ 17 sice náleží politická práva na místní úrovni (tj. práva upravena v § 16 odst. 2, jako např. 
právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k 
projednávaným věcem nebo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu  obce) 9; nicméně přesto nejsou 
občany obce.  

 
V této souvislosti lze rovněž na okraj uvést, že obecní zřízení např. v souvislosti 

s vymezením samostatné působnosti obce (§ 35) pak stanoví, že do ní patří záležitosti, které 
jsou v zájmu obce a „občanů obce“,  což vybízí k úvaze o podstatnější revizi zákona o obcích 
z tohoto hlediska. Obec by měla bezpochyby brát v úvahu zájmy a potřeby všech obyvatel 
(tedy i všech cizinců, kteří na jejím území legálně žijí).  
 

Výbor proto navrhuje návrat k předchozímu stavu, a sice definovat jako občany obce 
všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v obci. Tato úprava je přitom vnitřně spjata 
s návrhem na úpravu volebního práva: právo podílet se na řízení záležitostí daného 
společenství je totiž tradičně považováno za atribut občanství. 

 
IV. 

 
Tento podnět Výbor přijal ve smyslu  čl. 2 odst. 1 svého statutu, v návaznosti na čl. 6. 

odst. 4 statutu Rady vlády ČR pro lidská práva, a postupuje jej Radě vlády ČR pro lidská 
práva s tím, aby v dané věci přijala usnesení, jehož návrh je uveden v příloze.  
 
 
Příloha –  
návrh usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva 
 
                                                 
9 Oprávnění uvedená v § 16  má i fyzická  osoba, která dosáhla věku  18  let,  je cizím státním občanem a  je 
v obci hlášena k trvalému pobytu,  stanoví-li tak mezinárodní  smlouva, kterou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena. 


