Příloha PDCJ: 3047/2015

Připomínky veřejné ochránkyně práv
k návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2016
(č.j. předkladatele: 18951/2015-OVL)

K Plánu legislativních úkolů v resortním členění dle předkladatele
1. Ministerstvo vnitra, str. 22
V roce 2014 jsem ministra vnitra upozornila1 na nesoulad právní úpravy volebního
práva ve volbách do zastupitelstev obcí s právem Evropské unie ve vztahu
k občanům jiných členských států Evropské unie s přechodným pobytem na území
České republiky. Dovodila jsem, že tento nesoulad lze zhojit použitím přímého účinku
práva Evropské unie, což následně potvrdila rozhodnutí krajských soudů v Brně
a v Praze, na něž se (s využitím mé právní argumentace) před volbami
do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 obrátilo několik občanů Evropské unie
s přechodným pobytem. Ministerstvo vnitra následně přijalo opatření, jímž umožnilo
uplatnění aktivního volebního práva v obecních volbách v říjnu 2014 všem občanům
Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu na území ČR. Zároveň
Ministerstvo vnitra přislíbilo předložit legislativní řešení, jež by do budoucna upravilo
otázku volebního práva občanů Evropské unie na zákonné úrovni v souladu
s právem Evropské unie.
Tento úkol Ministerstva vnitra byl následně konkretizován v Postupu při realizaci
Aktualizované Koncepce integrace cizinců na rok 2015, který schválila vláda České
republiky usnesením č. 20 ze dne 14. ledna 2015. Bod 6 tohoto materiálu (Integrace
na lokální a regionální úrovni) stanoví Ministerstvu vnitra na str. 18 následující dva
úkoly:


„vypracovat a vládě do 31. 12. 2015 předložit návrh změny zákona
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů, aby členem politické strany mohli být i občané
Evropské unie, kteří mají na území České republiky povolen trvalý pobyt (MV);



vládě do 31. 12. 2015 předložit změnu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze s cílem vypustit podmínku existence mezinárodní
smlouvy pro výkon práv občanů obce, kraje či hl. m. Prahy, ze strany občanů
Evropské unie přihlášených k trvalému pobytu na jejich území (MV).“
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Dopisem ze dne 21. července 2014, sp. zn.: 20/2014/SZD/DKR.

Ministerstvo vnitra legislativní materiál do dnešního dne nepředložilo a obávám se,
že do konce roku 2015 tak již neučiní. Navrhuji proto začlenit předmětnou novelu
do plánu legislativních prací vlády pro rok 2016.
Tato připomínka je zásadní.

V Brně dne 19. listopadu 2015

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.v.r.
veřejná ochránkyně práv
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