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Abstrakt
Česky
Rigorózní práce je analýzou postavení prezidenta České republiky jako součásti
moci výkonné. Nejprve je popsáno postavení prezidenta republiky v závislosti na formě
vlády. Těžiště práce je pak položeno na vzájemný vztah hlavy státu a vrcholného
orgánu moci výkonné - vlády.
Práce se dále věnuje vztahu prezidenta republiky k dalším ústředním orgánům
státní správy, jeho vztahu k ozbrojeným silám České republiky, a postavení prezidenta
republiky v situacích s mezinárodním prvkem. Pozornost je rovněž věnována
odpovědnosti prezidenta republiky a navrhovaným legislativním změnám.
Kapitoly jsou, vedle stanovisek právních teoretiků k jednotlivým problémům,
doplněny o případy z praxe.

English
This thesis is an analysis of the position of the President of the Czech Republic
as a part of the executive power. Firstly is described the position of the President
according to different forms of government. The main part is focused on the
relationship between the President and the supreme body of executive power – the
Government.
This thesis also attends to another central body of state administration, the
relationship between the President and Armed Forces of the Czech Republic, and the
position of the President in situations with an international element. Attention is also
paid to President´s liability and proposed legislative changes.
All of the chapters are supported by legal theorist´s opinions and examples from
practice.
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Úvod
Snad každý si v mládí přál být kosmonautem, popelářem nebo prezidentem.
Drtivá většina populace postupem času dospěje k názoru, že bude lepší zvolit
pragmatičtější cestu životem, než se hnát za přeludy. Přestože i já patřím k tomuto
hlavnímu proudu a na své jinošské sny jsem částečně rezignoval, rozhodl jsem se
alespoň podrobit prezidenta republiky, povolání z výše uvedených tří mému srdci
nejbližší, analýze v této rigorózní práci.

Přestože Česká republika může mít v každém okamžiku pouze jediného
prezidenta republiky, materie objasňující jeho postavení je značně obsáhlá a bylo tedy
nezbytné vytýčit hranice tohoto zkoumání. Již v tomto bodě jsem narazil na první
interpretační problémy. Jako téma své rigorózní práce jsem totiž zvolil Prezidenta
České republiky jako součást moci výkonné. Odhlédneme-li od otázky, zda je hlava
České republiky skutečně součástí moci výkonné, či zda je lépe na prezidenta republiky
nahlížet jako na čtvrtou, neutrální moc ve státě (k tomuto se vrátím dále v textu) a
vyjdeme-li ze skutečnosti, že úprava prezidenta republiky je v Ústavě ČR1 obsažena
v hlavě třetí, nazvané Moc výkonná, zůstane nám velice prostá, nikoliv ovšem
jednoduchá, otázka: Co to ona výkonná moc vlastně je? Čeho má být, dle názvu
rigorózní práce, prezident republiky vlastně součástí?
Pro další rozbor se přidržím již klasické dělby státní moci na moc zákonodárnou,
výkonnou a soudní, přestože byly publikovány názory, uvádějící, že naznačený způsob
dělby moci nemusí být pro ústavněprávní prostředí České republiky již dostatečný, a že
je možno rozlišovat dále např. moc kontrolní a bankovní.2
Vyjdeme-li tedy z dělby moci dle CH. L. Montesquieuho, pak nejjednodušší
způsob jak definovat moc výkonnou je teze, že výkonnou mocí je „zbytek celkových
mocenských atributů státu, který zůstane po odečtení atributů moci zákonodárné a moci
soudní“3 (tzv. negativní materiální definice). Tím se ovšem samotná podstata moci
výkonné příliš neosvětluje. Jednoznačnou a všeobjímající pozitivní definici bohužel
1

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
K tomu např. Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Základy českého
ústavního práva, 4. vydání, Prospektum, Praha 2002, str. 301.
3
Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda, Linde Praha a.s. 1998, str. 280.
2
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konstitucionalistika nenabízí, a tak jsem si musel vystačit alespoň s přibližným
vymezením, jak bylo naznačeno Johnem Lockem. Zmiňovaný autor zahrnul do moci
výkonné provádění zákonů, jímž se v současnosti rozumí zejména vydávání
podzákonných předpisů, rozhodování o přiznání určitých oprávnění a uložení
povinností a vynucováním jejich splnění, bezprostřední zásahy a výkon státního dozoru,
moc federativní, jež zahrnuje moc války a míru, svazků a spolků a mezinárodních
smluv, a dále tzv. prerogativu, tedy moc jednat podle rozvahy pro veřejné dobro, bez
předpisu zákona a někdy i proti němu.4
Tím je tedy dán základní rozsah této rigorózní práce, který je dále rozveden
v následujících sedmi kapitolách. V žádném případě nevylučuji možnost odlišné
interpretace daného tématu, proto žádám čtenáře o shovívavost, nenajde-li v textu
informaci, která dle jeho názoru jednoznačně spadá do vytýčené oblasti, či naopak
dozví-li se něco, co již dle jeho názoru tento rámec překračuje.

Úvodní kapitolu jsem věnoval zřejmě nejvýznamnějšímu determinantu, který
určuje postavení prezidenta republiky vůbec, tedy nejenom v rámci moci výkonné.
Tímto faktorem je bezesporu forma vlády. Po krátkém úvodu, jenž přibližuje prezidenta
republiky jako takového, popisuje způsob dosazení do funkce, tradiční požadavky na
osobu prezidenta republiky, délku funkčního období a jiné charakteristické rysy, se má
pozornost zaměřuje na specifika postavení prezidenta republiky prezidentské formy
vlády, parlamentní formy vlády a modifikovaných forem vlády. Pro relativní úplnost je
do této kapitoly zahrnuto i zkoumání postavení hlavy státu direktoriální formy vlády,
která je ovšem svým významem spíše marginální. Zcela úmyslně jsou pominuty jiné
typy hlav států – královny, císaři, papež, emírové a jiní, a pozornost je zaměřena
výlučně na republikánské hlavy státu – prezidenty.5
Počínaje druhou kapitolou se práce plně věnuje ústavněprávní situaci v České
republice. Tuto kapitolu lze rovněž považovat za jednu z nejvýznamnějších, neboť se
snaží přiblížit čtenáři zejména vztah prezidenta republiky k vrcholnému orgánu moci
výkonné – vládě. Tento vztah je významně determinován kreačními pravomocemi hlavy
státu, jejichž charakteristikou se na tomto místě zabývám.
4

K tomu in Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda, Linde Praha a.s.
1998, str. 280 – 281, 295 – 296.
5
K tomu viz pozn.: 6.
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Třetí kapitola je věnována těm ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele
nestojí člen vlády (ministerstvy, resp. jmenováním, odvoláváním a přijímáním demisí
ministrů se věnuje kapitola předchozí), mají-li zároveň tyto úřady přímý vztah k hlavě
České republiky. Z posléze vysvětlených důvodů je v této kapitole rovněž poskytnut
prostor Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Tradiční doméně hlavy státu – velení ozbrojeným silám, je věnována kapitola
následující. Pokouším se v ní přiblížit skutečný rozsah pravomocí prezidenta republiky
v této oblasti.
Téma páté kapitoly je z pohledu aktuálního českého politického prostředí, dle
mého názoru, značně přitažlivé. Vedle přijímání, pověřování a odvolávání vedoucích
zastupitelských misí se zabývá zastupováním státu prezidentem republiky navenek a
sjednáváním a ratifikací mezinárodních smluv. Zvláště odmítáním prezidenta republiky
ratifikovat některé mezinárodní smlouvy a prezentací svých leckdy vyhraněných
postojům v zahraničí, se Česká republika stala nejednou středem pozornosti celého
civilizovaného světa. I těmto situacím je věnován prostor v této kapitole.
Předposlední kapitola pojednává o (ne)odpovědnosti prezidenta republiky,
možnosti stíhat jej za ústavněprávní delikt(y). Věnuje se imunitě hlavy státu a povaze
kontrasignace. Důvodem pro zařazení této kapitoly byla mimo jiné skutečnost, že dle čl.
63 odst. 4 Ústavy ČR za rozhodnutí prezidenta republiky, která vyžadují spolupodpis
předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda. To je pak přirozeně
další významný determinant, ovlivňující vzájemný vztah těchto orgánů.
Poslední, sedmá kapitola pojednává o vývoji náhledu politické reprezentace na
postavení prezidenta republiky. Kapitola mapuje nepřijaté novelizace Ústavy ČR ve
vztahu k vytýčenému tématu, a to od její účinnosti do současnosti. V závěru je
vzpomenut ústavní zákon č. 72/2011 Sb., který jako jediný z uvedených návrhů nabyl
platnosti.
Cílem této rigorózní práce je tedy přiblížit čtenáři postavení prezidenta České
republiky v rámci moci výkonné dle platné právní úpravy a zejména prostřednictvím
poznámkového aparátu konfrontovat tuto úpravu se skutečným stavem.
Rigorózní práce vychází z mé diplomové práce z února 2010 a je zpracována dle
právního stavu ke dni 30.4.2012.
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I.

Prezident republiky
Hlava státu bývá tradičně považována za jeden z nevýznamnějších ústavních

orgánů v zemi. Toto postavení vyplývá nejen z historických souvislostí, kdy bylo
prakticky ve všech civilizovaných státech možné položit rovnítko mezi označením
hlava státu a absolutistický monarcha, tedy neomezený vládce, ale v současné době
zejména z funkcí, které jsou hlavám států zpravidla svěřeny. Za nejdůležitější lze
považovat zastupování státu navenek a různou participaci na moci výkonné.
V republikách je povětšinou zakotvena individuální hlava státu, jenž je
zpravidla označovaná jako „prezident republiky.“6 V závislosti na ústavní situaci v tom
kterém státě, je prezident republiky dále charakterizován též přívlastkem státní,
spolkový, federální, říšský a jiný.7 Skutečnost, že hlava státu je zpravidla individuální
státní orgán, je důsledkem historického vývoje přeměn monarchií v republikánské
formy vlády. Tomu potom odpovídaly snahy některých tvůrců ústav, zpravidla ve
státech socialistických, takovou kontinuitu přetrhnout. V minulosti se tak bylo možné
setkat s výkonem funkce hlavy státu kolektivní Státní radou, nebo prezidiálním
orgánem nejvyššího zastupitelského sboru.8
Historickou souvislost s monarchy lze rovněž vypozorovat v ústavním
zakotvení neodpovědnosti prezidenta republiky z výkonu své funkce a v široce
vymezené imunitě. Republikánské ústavy již sice neoznačují hlavu státu za
nedotknutelnou, nebo dokonce posvátnou, jak bývá označována osoba absolutního
monarchy, širokou míru ochrany osoby prezidenta republiky, kterou lze považovat za
výrazný zásah do rovnosti práv občanů, si ovšem ponechaly i tyto moderní
republikánské ústavy. Neodpovědnost prezidenta republiky je potom zpravidla
vyvážena nutností kontrasignace (spolupodpisu) některých rozhodnutí hlavy státu

6

Výjimkou potvrzující pravidlo, může být např. republika San Marino, kde funkci hlavy státu vykonávají
dva kapitáni – regenti. Ústava Bosny a Hercegoviny stanoví, že hlavou státu je tříčlenné Předsednictví
(prezídium) s rotující funkcí předsedajícího.
7
k tomu blíže in Filip, J. – Svatoň, J. – Zimek, J.: Základy státovědy, 2. vydání, Masarykova univerzita,
Brno 1997, str. 217.
8
k tomu blíže in Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda, Linde Praha a.s.
1998, str. 265.
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jiným, odpovědným, ústavním činitelem (zpravidla předsedou nebo pověřeným členem
vlády), který má pak logicky možnost taková rozhodnutí hlavy státu korigovat.9
Na rozdíl od monarchistických forem vlády, je volba tradičním způsobem
dosazení prezidenta republiky do úřadu.10,11 Není zřejmě sporu, že demokratické volby
musí být všeobecné a rovné. Otázkou zůstává, zda pro volbu prezidenta republiky užít
volbu přímou, samotnými občany, či volbu nepřímou, zastupitelským orgánem, a to
buď dlouhodobým (např. parlamentem), nebo pouze k tomuto účelu svolaným.12
V prezidentských formách vlády, kde je prezident republiky jediným nositelem moci
výkonné a funguje jako protipól zákonodárného sboru,13 a jeho legitimita by měla být
proto co možná největší, je vhodná volba nezávislá na zákonodárném sboru. Naopak,
v parlamentních formách vlády, kde je prezident republiky často považován za
„čtvrtou“ neutrální moc ve státě, neoplývající významným katalogem práv a povinností,
by přímá volba hlavy státu mohla vést k nereálnému očekávání ze strany voličů.
Uvedené ovšem nemusí být pravidlem.14
Volební období je v jednotlivých státech odlišné. V zásadě se lze setkat
s volebním obdobím v délce trvání pěti let, méně často s volebním obdobím kratším
nebo delším.15 Tradiční je omezení na jediné bezprostředně následující znovuzvolení.

9

K povaze kontrasignace v České republice srovnejte kapitolu 6.3.
Rovněž v monarchiích se najdou výjimky. Např. v Malajsii volí hlavu státu devět sultánů. in Pavlíček,
V. a kol.: Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda, Linde Praha a.s. 1998, str. 271.
11
Naopak v republikách se lze výjimečně setkat s uplatněním jmenovacího principu. K tomu blíže in
Filip, J. – Svatoň, J. – Zimek, J.: Základy státovědy, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 1997, str.
218, pozn. 6
12
Např. prezident Italské republiky je volen dle čl. 83 Ústavy Italské republiky Parlamentem doplněným
o zástupce samosprávy, Spolkový prezident Spolkové republiky Německo je volen dle čl. 54 Základního
zákona Spolkové republiky Německo, Spolkovým shromážděním, skládajícím se ze Spolkového sněmu
(dolní komora Parlamentu) a stejného počtu členů, volených zemskými sbory reprezentace lidu in
Klokočka, V1. – Wagnerová E.: Ústavy států Evropské unie, 1. díl, Linde Praha a. s. 2004, str. 196, 250.
13
systém checks and balances.
14
Slovenská republika, s parlamentní formou vlády, zavedla přímou volbu prezidenta republiky ústavním
zákonem č. 9/1999 Z. z. s účinností ke dni 27. 1. 1999, jako důsledek problémů při nalézání shody
v osobě hlavy státu na půdě zákonodárného sboru.
Naproti tomu, ve Spojených státech amerických, které jsou typickým představitelem země
s prezidentskou formou vlády, je prezident republiky volen nepřímo, sborem volitelů.
Dle posledního vývoje je pravděpodobné, že i Česká republika bude moci v dohledné době vyzkoušet
přímou volbu prezidenta parlamentní republiky. K tomu blíže viz kapitola 7.11.
15
Prezident republiky je volen na 5 let např. v Řecku, Francii, Německu, Portugalsku, České republice,
Estonsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovensku, Slovinsku; na 4 roky v Lotyšsku, na 6 let ve
Finsku a Rakousku a na 7 let v Irsku a Itálii in Klokočka, V1. – Wagnerová E.: Ústavy států Evropské
unie, 1. díl, Linde Praha a. s. 2004, Klokočka, V1.: Ústavy států Evropské unie, 2. díl, Linde Praha a. s.
2005.
10
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Pasivně legitimován k volbě prezidentem republiky je zpravidla občan,16 který
dosáhl předepsaného věku. Stanovený věk se pak pohybuje mezi 35. a 50. rokem
života,17 a to s ohledem na požadavek, aby osobnost hlavy státu byla vyzrálá,
s přiměřenými životními zkušenostmi a dosahovala potřebné mravní a intelektuální
úrovně. Nutnost státního občanství pak koresponduje s předpokladem osobní vazby
k danému státu. Výjimečně se požaduje, aby hlava státu vyznávala státní víru.
Kandidáty na prezidenta republiky mohou zpravidla navrhovat skupiny
poslanců, skupiny voličů nebo nejsilnější politické strany.
Prezident republiky se ujímá své funkce složením slibu. V něm se zavazuje,
v některých státech s obligatorní nebo fakultativní žádostí o pomoc Boha, zachovávat
ústavu, zákony a svědomitě a odpovědně hájit zájmy svého národa.18
Funkční období prezidenta republiky může skončit jeho uplynutím, vzdáním se
úřadu (abdikací), smrtí, ztrátou volitelnosti nebo odvoláním z funkce.

Zřejmě nejvýznamnějším faktorem determinujícím postavení hlavy státu a míru
jejího vládnutí, je forma vlády. Zcela odlišné je postavení prezidenta parlamentní
republiky, a hlavy státu s prezidentskou formou vlády. To je dáno zejména rozsahem
pravomocí, zvláště těch, které může/musí vykonávat prezident republiky bez ingerence
jiného státního orgánu a rovněž mírou odpovědnosti z výkonu své funkce. Následující
část proto bude sledovat postavení prezidenta republiky s důrazem na vztah k moci
výkonné, v závislosti na formě vlády.

16

Tato podmínka může být dále zpřísněna. Prezidentem Spojených států amerických může být zvolena
pouze osoba, jejíž občanství vzniklo zrozením, a která bydlí na území Spojených států po dobu alespoň
čtrnácti let in Filip, J. – Svatoň, J. – Zimek, J.: Základy státovědy, 2. vydání, Masarykova univerzita,
Brno 1997, str. 219.
17
Prezident republiky musí dosáhnout věku alespoň 35 let v Irsku, Portugalsku, Rakousku, Spojených
státech amerických; 40 let v České republice, Německu, Řecku, Slovensku a 50 let v Itálii. Vyšší
dosažený věk není požadován například ve Finsku in Klokočka, V1. – Wagnerová E.: Ústavy států
Evropské unie, 1. díl, Linde Praha a. s. 2004, Klokočka, V1.: Ústavy států Evropské unie, 2. díl, Linde
Praha a. s. 2005.
18
Slib prezidenta České republiky zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její
Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.“
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1.1.

Prezidentská forma vlády

Zřejmě nejvýznamnější postavení prezidenta republiky, coby hlavy státu je
v prezidentských republikách.19 Tento ústavněprávní model je založen na přísném
dodržování dělby moci. Prezident republiky je nejen hlavou státu, ale zároveň jediným
nejvyšším ústavním představitelem moci výkonné.20 Některými autory je dokonce
označován za „ústřední politickou osobnost.“21 Prezident republiky sám jmenuje (na
radu a se souhlasem dvou třetin přítomných senátorů22) členy vládního kabinetu a může
je rovněž z funkce kdykoliv uvolnit. Vláda je pouze poradním sborem prezidenta
republiky, bez možnosti rozhodování v plénu. Je odpovědna pouze prezidentovi. Tím
se výrazně odlišuje od vlád států s parlamentní i direktoriální formou vlády.
Prezident republiky je volen v přímých23 volbách a rovněž není odpovědný
parlamentu. Deficit odpovědnosti výkonné moci vůči parlamentu za výkonnou politiku
je tak jedním z nejvýznamnějších znaků této formy vlády. Naproti tomu, prezident
republiky není oprávněn rozpustit zákonodárný sbor. V této formě vlády je důsledně
dodržována dělba moci. Ale ani tato dělba moci není úplná. Prezident republiky
disponuje suspenzívním vetem, je oprávněn podílet se na zákonodárné iniciativě,
připravuje státní rozpočet.24 Dále vydává výnosy, akty moci výkonné, jimiž realizuje
zákony Kongresu.
Naproti tomu parlament rozhoduje o výdajích exekutivy zákonem o státním
rozpočtu. Pouze na doporučení, respektive radu, a se souhlasem Senátu, může prezident
uzavírat mezinárodní smlouvy jmenovat vyslance, jiné zástupce státu a konzuly, soudce
Nejvyššího soudu a všechny ostatní úředníky Spojených států, jejichž jmenování není
upraveno jinak, a zároveň je jejich úřad zřízen zákonem.25

19

Americký ústavní model převzala řada států s prezidentskou formou vlády. Pro účely této práce je tedy
považován za vzor republiky s prezidentskou formou vlády a je na něm postavení hlavy státu tohoto typu
demonstrováno.
20
Blahož, J. – Balaš, V. – Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo, 3. vydání, ASPI, a.s., Praha 2007 str. 128.
21
Filip, J. – Svatoň, J. – Zimek, J.: Základy státovědy, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 1997, str.
224
22
tamtéž
23
Dle mého názoru se uvedené nevztahuje na USA. V USA je prezident republiky volen sborem volitelů,
tedy nepřímo.
24
Klíma, K.: Ústavní právo, 2. vydání, Bohemia iuris kapitál a.s., Praha 1999, str. 136.
25
článek II. oddíl 2. Ústavy Spojených států amerických.

8

1.2.

Parlamentní forma vlády

Za protiklad prezidenta republiky s prezidentskou formou vlády, dá-li se to tak
vůbec říci, lze považovat prezidenta republiky s formou vlády parlamentní. I v těchto
republikách je hlava státu formálně součástí moci výkonné, v žádném případě se ovšem
nedá říci, že stojí v jejím čele.
Kromě různé míry participace na moci výkonné jsou prezidentu republiky
svěřeny další úkoly, pro které bývá některými autory označován za představitele
„čtvrté,“ neutrální moci ve státě, jejímž úkolem je zastupovat jednotu národa (lidu) a
jako nadstranický subjekt vystupovat v postavení politického arbitra mezi vládou a
parlamentem.26 Toto nevyhraněné postavení prezidenta republiky v parlamentní formě
vlády se odráží i v jeho formálním zařazení v ústavě. Struktura Ústavy ČR, která
obsahuje společnou hlavu věnovanou prezidentu republiky a vládě (a státním
zastupitelstvím) nazvanou „Moc výkonná“ je spíše výjimkou. Mnoho států Evropské
unie s parlamentní formou vlády se tomuto sjednocení vyhýbá a upravuje postavení
prezidenta republiky a vlády v samostatných částech.27
Prezident parlamentní republiky bývá z výkonu své funkce neodpovědný.
Z této neodpovědnosti vyplývá požadavek spolupodpisu rozhodnutí prezidenta
republiky předsedou vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Prostřednictvím institutu
kontrasignace pak vláda jako celek přebírá odpovědnost za prezidentova rozhodnutí.
Ve vztahu k moci výkonné je tradičně svěřeno prezidentu republiky vrchní
velení ozbrojeným silám. To je často omezeno pouze na jmenování nejvyšších
důstojníků armády, propůjčování bojových zástav a jiné, zejména ceremoniální funkce.
Reálné velení pak zpravidla náleží generálnímu štábu a ministerstvu obrany.28
Prezident republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy
vlády. Vláda je pak povinna předstoupit před zákonodárný sbor s žádostí o vyslovení
důvěry. Nezíská-li důvěru zákonodárného sboru, je povinna podat prostřednictvím
svého předsedy demisi do rukou prezidenta republiky. Prezident republiky buď demisi

26

Filip, J. – Svatoň, J. – Zimek, J.: Základy státovědy, 2. vydání, Masarykova univerzita, Brno 1997, str.
222, 223.
27
K tomu srovnejte např. ústavu republiky Maďarsko, ústavu republiky Estonsko, ústavu republiky Litva,
ústavu republiky Lotyšsko, ústavu Italské republiky.
28
Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda, Linde Praha a.s. 1998, str. 278.
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přijme a pověří sestavením vlády jinou osobu, nebo demisi nepřijme a rozpustí
parlament. Hlava státu rovněž odvolá vládu, která nesplní svou povinnost podat demisi.
Prezident republiky s parlamentní formou vlády bývá zpravidla oprávněn
účastnit se zasedání vlády, sjednává mezinárodní smlouvy a je nadán dalšími
prerogativy29 typickými pro hlavu státu.
Prezident republiky je zpravidla volen zákonodárným sborem,30 nebo zvláštním
sborem volitelů, jehož významnou složkou jsou zákonodárci.31 Na příkladu Slovenské
republiky, zástupce republiky s parlamentní formou vlády, lze ovšem demonstrovat, že
uvedené nemusí být pravidlem a že přímá volba prezidenta, bez participace moci
zákonodárné, je životaschopná.
Hlava státu vyhlašuje volby a svolává řádná i mimořádná zasedání
zákonodárného sboru. Je oprávněna, za určitých okolností, zákonodárný sbor rovněž
rozpustit. V zákonodárném procesu pak prezident republiky figuruje až v samém
závěru, kdy je oprávněn použít (suspensivního)32 veta a vrátit zákon k novému
hlasování. Prezident republiky zákony rovněž podepisuje. V některých státech33 je
prezident republiky oprávněn přijímat normativní právní akty s působností pro celé
území. V některých případech pak parlament musí s těmito předpisy dodatečně vyslovit
souhlas.34
K prerogativám hlavy státu pak mimo jiné náleží jmenování soudců jako
takových, a dále nejvyšších soudních funkcionářů. Mezi tradiční právo prezidenta
republiky rovněž patří právo udílet amnestie35 a milosti.36

29

Prerogativou je moc jednat podle rozvahy pro veřejné dobro bez předpisu zákona a někdy i proti němu
in Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda, Linde Praha a.s. 1998, str. 282
30
Např. v Řecku.
31
Např. ve Spolkové republice Německo.
32
Suspensivní = odkladný. Protipólem suspenzívního veta je pak veto absolutní.
33
Např. v Estonsku vydává prezident nařízení (§ 78 odst. 7 Ústavy republiky Estonsko). V Itálii vydává
prezident dekrety s mocí zákona (čl. 87 Ústavy Italské republiky) in Klokočka, V1.: Ústavy států
Evropské unie, 2. díl, Linde Praha a. s. 2005, str. 72, Klokočka, V1. – Wagnerová E.: Ústavy států
Evropské unie, 1. díl, Linde Praha a. s. 2004, str. 197.
34
Blíže in Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda, Linde Praha a.s. 1998,
str. 278
35
Amnestie = hromadná milost
36
Milost = individuální rozhodnutí za účelem odstranění nebo zmírnění následků, dopadajících na
fyzickou osobu podle norem trestního práva. Může mít formu abolice, příkazu, aby se trestní stíhání
nezahajovalo, případně aby se v něm nepokračovalo a bylo zastaveno, agraciace, prominutí nebo
zmírnění pravomocně uloženého trestu nebo rehabilitace, prominutí nebo zmírnění následků odsouzení.
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1.3.

Direktoriální forma vlády

Vláda shromáždění je založena na koncentraci moci v rukou jediného orgánu,
tzv. „direktoria“. Direktoriální formu vlády lze demonstrovat na příkladu Švýcarské
konfederace,

jež

je

v současnosti

jediným

státem

s touto

formou

vlády.37

Nejdůležitějším orgánem Švýcarska je Spolkové shromáždění, parlament, skládající se
z Národní rady a Rady kantonů. Švýcarská vláda, označovaná jako Federální rada, je
pouze výkonným orgánem parlamentu. Rozsáhlými pravomocemi vybavená a
v průběhu volebního období neodvolatelná Federální rada je symbolem jednoty
spříseženectva. Z jejího středu volí Spolkové shromáždění každoročně prezidenta a
viceprezidenta konfederace. Postupně jsou do funkce prezidenta voleni další členové
vlády. Stávající prezident nemůže být volen do této funkce nebo funkce viceprezidenta
pro následující funkční období. Postavení Švýcarského prezidenta je ryze
reprezentativní. Mimo povinnosti připravit zasedání vlády a práva předsedat jim, je
prezident konfederace formálním reprezentantem státu s výrazně ceremoniálními rysy.

1.4.

Modifikované formy vlády

Pomineme-li vládu shromáždění, jako zcela ojedinělou formu vlády, uplatňuje
se v republikách zpravidla model parlamentní, nebo prezidentský. Postupným vývojem
se objevily vládní modely, které lze jen obtížně zařadit do jedné z výše uvedených
kategorií. Ryzí parlamentní forma vlády s volebním systémem poměrného zastoupení se
ukázala být velmi křehkou a nestabilní.38 Velká část tvůrců ústav se tedy, více či méně,
od této formy vlády odklonila a přejala některé mechanismy typické pro prezidentskou
formu vlády. Podle míry tohoto odklonu rozlišuje doktrína parlamentní formy vlády
obsahující specifické prvky inspirované prezidentskou formou vlády na straně jedné

37

Direktoriální forma vlády měla být také uplatňována např. v První Francouzské republice. Tuto formu
vlády zakotvila francouzská ústava z roku 1793.
38
„V Itálii, jejíž ústavní systém má charakter prototypu parlamentní formy vlády, došlo v letech 1947 –
1980 v 37 případech k odstoupení vlády.“ in Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná
státověda, Linde Praha a.s. 1998, str. 111
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(příkladem může být i Česká republika),39 a formy vlády, jejichž odklon od
parlamentarismu (v užším slova smyslu)40 je tak markantní, že je již do této kategorie
nelze vztáhnout a jsou označovány jako smíšené, nebo modifikované formy vlády, na
straně druhé.
Do druhé skupiny patří poloprezidentská a kancléřská forma vlády. Prezident
republiky s parlamentní formou vlády, byť může mít jeho postavení některá specifika, je
stále hlavou parlamentní republiky, a proto pro něj zpravidla platí, co bylo uvedeno
výše, pro hlavu státu parlamentní republiky. Následující část proto obsahuje pouze
státy, jejichž odchylka ve způsobu dělby moci je tak významná, že je již za republiky
s parlamentní formou vlády považovat nelze.

1.4.1.

Poloprezidentská forma vlády

Poloprezidentský nebo také neoprezidentský či parlamentně prezidentský systém
vlády známe zejména z Francie, a to od roku 1958, kdy byla přijata ústava Páté
republiky. Stabilizace byla docílena posílením moci výkonné na úkor moci
zákonodárné.
Ústřední postavou francouzského modelu je prezident republiky, který je
volen v přímých volbách. Omezení na dvě po sobě jdoucí volební období bylo zavedeno
až v roce 2008, do té doby francouzský model žádné omezení neznal!
Prezident republiky oplývá rozsáhlými pravomocemi a není odpovědný jinému
ústavnímu orgánu. Vyjma stíhání před Mezinárodním trestním soudem může být
francouzský prezident brán k odpovědnosti pro porušení prezidentských povinností,
které jsou zjevně neslučitelné s důstojností jeho funkce.
Francouzský prezident předsedá ministerské radě a zajišťuje svým
rozhodováním řádný chod orgánů veřejné moci. Na návrh vlády, v období
Parlamentního zasedání, nebo na společný návrh obou sněmoven, uveřejněný v „Journal
officiel,“ může prezident republiky předložit k referendu široký okruh zákonů.
39

„Česká republika je parlamentní republikou s významným postavením prezidenta republiky.“ in
Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Základy českého ústavního
práva, 4. vydání, Prospektum, Praha 2002.
40
K tomu blíže in Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda, Linde Praha
a.s. 1998, str. 230.
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V mimořádných situacích, například jsou-li vážně a bezprostředně ohroženy instituce
republiky, národní nezávislost nebo územní celistvost, činí prezident republiky, po
poradě s ministerským předsedou, předsedy obou sněmoven a Ústavní radou,
„opatření, která okolnosti vyžadují.“41
Prezident Francouzské republiky je, na rozdíl od hlavy státu s prezidentským
modelem vlády, oprávněn, po konzultaci s ministerským předsedou a předsedy obou
sněmoven, rozpustit dolní komoru parlamentu, Národní shromáždění. Parlament si
naproti tomu podržel pravomoc vyslovit vládě nedůvěru a přimět ji tak k demisi.
V prezidentských republikách rovněž neexistuje funkce ministerského předsedy.
Ve Francouzské republice tato osoba řídí činnost vlády a je jmenována prezidentem
republiky stejně jako ostatní její členové. Zákonodárná pravomoc parlamentu je
omezena taxativním výčtem oblastí, jež mohou být upraveny zákonem. Všechny ostatní
záležitosti, jež nejsou vyhrazeny zákonu, spadají do pravomoci exekutivy.
V rámci promulgace42 je prezident republiky oprávněn navrhnout nové
projednání celého nebo případně části zákona.

1.4.2.

Kancléřská republika

Další modifikovanou formou vlády je model kancléřské republiky, který známe
ze Spolkové republiky Německo. Rovněž i tento model vychází z parlamentní formy
vlády, ale na rozdíl od modelu francouzského, je stabilita exekutivy a kontinuita jejího
výkonu dosahována nikoliv posílením pravomocí prezidenta republiky, ale posílením
pravomocí Spolkového kancléře – předsedy vlády.
Kancléř je volen Spolkovým sněmem – Bundestagem a následně jmenován
prezidentem. Ostatní členové vlády jsou pak jmenování a odvoláváni spolkovým
prezidentem na návrh kancléře. Jedním z nejvýznamnějších mechanismů stabilizace
výkonné moci v tomto systému, je institut konstruktivního vyslovení nedůvěry,43

41

K tomu blíže in Blahož, J. – Balaš, V. – Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo, 3. vydání, ASPI, a.s.,
Praha 2007, str. 140 – 143.
42
Promulgace = vyhlášení jako předpoklad platnosti (zejm. zákona) in Petráčková, V. – Kraus, J. a kol.:
Akademický slovník cizích slov, 1.vydání (dotisk), Academia Praha, 1998, 2000, str. 624.
43
Čl. 67 odst. 1 Základního zákona Spolkové republiky Německo in Klokočka, V1. – Wagnerová E.:
Ústavy států Evropské unie, 1. díl, Linde Praha a. s. 2004, str. 253.
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podle něhož „Spolkový sněm může vyslovit spolkovému kancléři nedůvěru jen tak, že
většinou svých členů zvolí jeho nástupce a požádá spolkového prezidenta, aby
spolkového kancléře propustil. Spolkový prezident musí žádosti vyhovět a zvoleného
jmenovat.“
Postavení Spolkového prezidenta je výrazně slabší, i oproti postavení
prezidenta republiky s (čistou) parlamentní formou vlády a patří k nejslabším hlavám
soudobých států.44 Spolkový prezident je volen „Spolkovým shromážděním, které se
skládá ze členů Spolkového sněmu a stejného počtu členů, volených zemskými sbory
reprezentace lidu podle zásad poměrné volby.“45
Prezident SRN zejména zastupuje stát v mezinárodních stycích, uzavírá
mezinárodní smlouvy a pověřuje a přijímá vyslance. Téměř všechny nejvýznamnější
ústavní úkony, které je prezident podle Základního zákona oprávněn učinit, prakticky
vždy učinit musí.46
„K platnosti nařízení a opatření spolkového prezidenta se vyžaduje spolupodpis
spolkového kancléře nebo příslušného spolkového ministra.“47 To neplatí v případech,
kdy spolkový prezident jmenuje a odvolává spolkového kancléře, rozpouští spolkový
sněm a žádá spolkového kancléře, aby vedl záležitosti až do jmenování svého nástupce.
„Pokud nestanoví zákon jinak, spolkový prezident jmenuje a odvolává spolkové soudce
a spolkové úředníky, jakož i důstojníky a poddůstojníky.“48

44

Blahož, J. – Balaš, V. – Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo, 3. vydání, ASPI, a.s., Praha 2007, str.
133.
45
Čl. 54 odst. 3 Základního zákona Spolkové republiky Německo in Klokočka, V1. – Wagnerová E.:
Ústavy států Evropské unie, 1. díl, Linde Praha a. s. 2004, str. 250.
46
Blahož, J. – Balaš, V. – Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo, 3. vydání, ASPI, a.s., Praha 2007, str. 133
47
Čl. 58 Základního zákona Spolkové republiky Německo in Klokočka, V1. – Wagnerová E.: Ústavy
států Evropské unie, 1. díl, Linde Praha a. s. 2004, str. 251.
48
Čl. 60 odst. 1 Základního zákona Spolkové republiky Německo in Klokočka, V1. – Wagnerová E.:
Ústavy států Evropské unie, 1. díl, Linde Praha a. s. 2004, str. 251.
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II.

Vztah prezidenta republiky k vládě

2.1.

Vláda jako vrcholný orgán moci výkonné

Zřejmě nejvýznamnějším determinantem určujícím postavení prezidenta
republiky v rámci moci výkonné je vztah prezidenta republiky k vládě. Tento vztah je
ovlivněn zejména skutečností, že Česká republika je státem s parlamentní formou vlády.
To znamená, že vrcholným orgánem moci výkonné není prezident republiky, jako
v prezidentské formě vlády, ale tuto funkci vykonává vláda.
Úprava postavení prezidenta České republiky je v Ústavě ČR z větší části
obsažena v hlavě třetí, nazvané moc výkonná. Prezident republiky je charakterizován
jako hlava státu.49 Státem se pak rozumí Česká republika.50
Vláda, jejíž úprava je rovněž obsažena v hlavě třetí Ústavy ČR je
charakterizována jako vrcholný orgán moci výkonné.51 Pojem vrcholný orgán moci
výkonné ovšem není Ústavou ČR nikde definován.
Dle Ústavy ČR je prezident republiky, spolu s vládou a systémem státních
zastupitelství, součástí moci výkonné. Znamená to tedy, že prezident republiky je
podřízen vládě, která je vrcholným orgánem moci výkonné? Interpretace těchto článků
Ústavy ČR není jednoduchá52 a jejich samotný rozbor by vydal na zvláštní kapitolu.
Obsah takové kapitoly by ovšem překračoval rámec diplomové práce, proto se omezím
na výsledek svého interpretačního snažení.
Za přispění nadstandardních interpretačních metod lze dospět k závěru, že vláda
je sice vrcholným orgánem výkonné moci, ale na prezidenta republiky se toto vrcholné
postavení nevztahuje. Nebo ještě lépe, že „vládě, jako vrcholnému orgánu moci

49

čl. 54 odst. 1 Ústavy ČR
čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR
51
čl. 67 odst. 1 Ústavy ČR
52
Ostatně i Ústavní soud ČR po vzoru Ústavního soudu Německého rozlišuje právo ve smyslu právních
norem na právo „složité“, kterým míní právní normy obsažené v ústavních zákonech, a právo
„jednoduché“, kterým mají být právní normy obsažené v „běžných“ zákonech a právních předpisech
podzákonných.
50
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výkonné přísluší v oblasti exekutivy vše s výjimkou toho, co je taxativně (ústavním nebo
běžným zákonem) svěřeno prezidentu republiky.“53
Moc výkonná a veřejná správa jako její součást, jsou vázány nejen zákony, ale i
podzákonnými právními předpisy a vnitřními pokyny. Vytváří se tak pyramidální
struktura nadřízenosti a podřízenosti, na jejímž vrcholu je vláda. Prezident republiky,
byť Ústavou ČR formálně zařazen do moci výkonné do této pyramidální struktury
nezapadá. Není podřízen vládě, ani jí není nadřazen. Nejlépe by se dal vztah
prezidenta republiky k vládě popsat jako partnerský.
K platnosti rozhodnutí prezidenta republiky vydaného podle článku 63 odst. 1
Ústavy ČR nebo podle právního předpisu se silou zákona54 je nutný spolupodpis
předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.55 Za rozhodnutí prezidenta republiky,
které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, pak vláda
jako celek (politicky) odpovídá56 Poslanecké sněmovně.57
Uvážíme-li skutečnost, že na jedné straně je k rozhodnutím podle čl. 63 Ústavy
ČR oprávněn pouze prezident republiky,58 a na druhé straně skutečnost, že k platnosti
jeho rozhodnutí podle tohoto článku Ústavy ČR je nutný spolupodpis člena vlády,
musíme dospět k závěru, že při rozhodování podle čl. 63 Ústavy ČR je spolupráce

53

Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České republiky komentář, C. H. Beck, Praha 2007, str.
409, bod 4. in fine.
54
čl. 63 odst. 2 Ústavy ČR
55
čl. 63 odst. 3 Ústavy ČR
56
čl. 63 odst. 4 Ústavy ČR
57
K tomu viz nález Ústavního soudu III. ÚS 641/99.
58
V případě, že se:
a.)
b.)
c.)

uvolní úřad prezidenta republiky a nový prezident není ještě zvolen,
uvolní úřad prezidenta republiky a nový prezident nesložil slib nebo
nemůže-li prezident ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat a usnese-li se na tom
Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky,

přísluší výkon funkcí (a tedy i rozhodovací pravomoc) podle čl. 63 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), h), i),
j) a čl. 63 odst. 2 Ústavy ČR předsedovi vlády (čl. 66 Ústavy ČR).
Nabude-li účinnosti ústavní zákon č. 71/2012 Sb. kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
ČR, ve znění pozdějších ústavních zákonů (dle předpokladu v této části dnem 1.10.2012), bude moci
předseda vlády, ve výše uvedených situacích, dále nařídit v rámci institutu milosti, aby se trestní stíhání
nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. Naopak nebude moci vyhlašovat volby do
Poslanecké sněmovny, ani do Senátu.
I v případě, že prezident republiky řádně vykonává svůj úřad, může sjednávání mezinárodních smluv
přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy [čl. 63 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR].
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prezidenta republiky s vládou nevyhnutelná a o vládě, jako vrcholném orgánu moci
výkonné ve vztahu k prezidentu republiky nelze hovořit.
V tomto vztahu nelze hovořit ani o nadřazeném postavení prezidenta republiky.
Byť je prezident republiky označen za hlavu státu,59 vláda mu není z výkonu své funkce
odpovědna. Vláda je odpovědna pouze Poslanecké sněmovně.60
Postavení prezidenta republiky ve vztahu k vládě při rozhodování podle čl. 63
Ústavy by se tedy dalo popsat jako rovnocenné.61
Dle čl. 62 písm. a) Ústavy ČR prezident republiky:

i)

Jmenuje předsedu vlády

ii)

Odvolává předsedu vlády

iii)

Přijímá demisi předsedy vlády

iv)

Jmenuje ostatní členy vlády

v)

Odvolává ostatní členy vlády

vi)

Přijímá demisi ostatních členů vlády

vii)

Odvolává vládu

viii)

Přijímá demisi vlády.

Pravomoci prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) Ústavy ČR jsou zvláštními
ústavními akty prezidenta republiky a jsou vhodně zařazeny pod režim čl. 62 Ústavy
ČR. Jak bylo naznačeno výše, při rozhodování prezidenta republiky podle čl. 63 Ústavy
ČR je nezbytná ingerence vlády. To neplatí pro rozhodnutí prezidenta republiky podle
čl. 62 Ústavy ČR. Platnost rozhodnutí prezidenta republiky dle tohoto článku není
závislá na spolupodpisu předsedy nebo jím pověřeného člena vlády.
Pokud by byla pravomoc prezidenta republiky jmenovat členy vlády, a zvláště
pak pravomoc je odvolat nebo přijmout jejich demisi, případně pravomoc prezidenta
59

čl. 54 odst. 1 Ústavy ČR
čl. 68 odst. 1 Ústavy ČR
61
„Prezidentův význam se však rázem zvětší, nebudeme-li jej chápat jako nositele samostatného
politického programu, nýbrž jako důležitého rozhodovatele, který případnou nečinností může účinně
zkomplikovat vládnutí: ne tedy, že ostatní orgány omezují prezidenta republiky, ale on omezuje je, pokud
přestane sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy, nebude jmenovat velvyslance a soudce, vyhlašovat
volby apod. Pak to již není prezident republiky, který vyjednává s vládou o obsahu rozhodnutí, které má
být ratifikováno, nýbrž vláda, která vyjednává s prezidentem republiky, aby vůbec, případně určitým
způsobem, rozhodl.“ In Kysela, J.: Výkonná moc jako objekt změn Ústavy ČR in Hloušek V. – Šimíček
V. (eds.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita v Brně,
2004, str. 56
60
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republiky odvolat nebo přijmout demisi celé vlády, upravena v čl. 63 Ústavy ČR, celý
proces obměny vrcholného orgánu moci výkonné by se zhroutil. Zřejmě si lze jen
obtížně představit situaci, kdy předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády
spolupodepisuje své vlastní odvolání.
Je rovněž logické, že předseda vlády nemůže spolupodepsat své jmenování.
Ústava ČR ovšem nestanoví ani pravomoc předsedy vlády spolupodepsat jmenování
ostatních členů vlády. Vláda, jako celek tedy není za své jmenování odpovědná.62
Jediný, kdo by tedy mohl být odpovědný za jmenování vlády, respektive jejích
jednotlivých členů je prezident republiky. Ústava ČR ovšem odpovědnost prezidenta
republiky z výkonu své funkce vylučuje.63 Tím se dostáváme k podstatě toho, co bylo
řečeno v samotném úvodu. Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další
členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi. Za toto jednání
prezidenta republiky ovšem nenese žádný ústavní orgán jakoukoliv odpovědnost. Jedná
se o zvláštní ústavní akty prezidenta republiky.
Proces jmenování vlády lze dle textu čl. 68 Ústavy ČR rozdělit do následujících
fází:

i)

prezident republiky jmenuje předsedu vlády

ii)

na návrh předsedy vlády prezident republiky jmenuje ostatní členy vlády

iii)

vláda předstoupí před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o vyslovení
důvěry

2.2.

Jmenování předsedy vlády

Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh pak jmenuje ostatní
členy vlády.64 Ve své volbě předsedy vlády není prezident republiky vázán žádným
návrhem nebo omezován jakoukoliv procedurou.65 V úvahu vezme pouze slib

62

Argument a contrario čl. 63 odst. 4 Ústavy ČR.
čl. 54 odst. 3 Ústavy ČR
64
čl. 68 odst. 2 Ústavy ČR
65
Neplatí v případě postupu podle čl. 68 odst. 4 věta druhá Ústavy ČR, kdy je prezident republiky
povinen jmenovat předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.
63
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prezidenta republiky66 a skutečnost, že je jeho „odpovědností“ vybrat takového
předsedu vlády, který je schopen sestavit vládu, jež má reálnou šanci získat důvěru
Poslanecké sněmovny.
Případný neúspěch vlády při žádosti o důvěru Poslanecké sněmovny může být
chápán nejen jako neúspěch předsedy vlády při obsazování jednotlivých ministerských
křesel a neúspěch předkládaného programového prohlášení, ale také jako neúspěch
prezidenta republiky při výběru samotného vládního předsedy.
Prezident republiky má v takovém případě možnost jmenovat jiného předsedu
vlády. Pokud ani v pořadí druhý jmenovaný předseda neuspěje se svou vládou při
žádosti o vyslovení důvěry, musí prezident republiky jmenovat třetího předsedu vlády
na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.67 Takový průběh jistě není pro autoritu
prezidenta republiky nikterak příznivý a může přivést na otázku, zda je dotyčná hlava
státu schopna řádně zastávat svůj úřad.
Jak bylo uvedeno výše, prezident republiky není při výběru předsedy vlády
téměř limitován. Zřejmě nedopatřením jde Ústava ČR ve volnosti prezidenta republiky
tak daleko, že nevyžaduje, aby předseda vlády, či kterýkoliv jiný člen vlády, splňoval
jakékoliv kvalitativní, či kvantitativní předpoklady týkající se například věku,
dosaženého vzdělání, způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnosti. Člen vlády
nemusí být ani státním občanem České republiky! V rámci svého slibu se ovšem
každý člen vlády, tedy i její předseda, zavazuje k věrnosti České republice.68
Uzná-li to za vhodné, může prezident republiky dokonce jmenovat předsedou
vlády kteréhokoliv vládního předsedu předchozího, nebo jiného člena vlády, byť by
takové vládě byla například v minulosti vyslovena nedůvěra Poslanecké sněmovny.
Přes téměř neomezenou možnost výběru, není pozice prezidenta republiky
v tomto směru nikterak záviděníhodná, neboť nalezení vhodného předsedy vlády jistě
není záležitostí jednoduchou. Nedá se předpokládat, že v současné politické situaci, za
přispění volebního systému poměrného zastoupení, budou ve volbách do Poslanecké

66

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest,
že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
67
čl. 68 odst. 4 Ústavy ČR
68
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život.
Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení“ (čl. 69 odst. 2
Ústavy ČR).
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sněmovny, vznikat jednoznačná volební vítězství69 politických stran, která by hlavě
státu mohla naznačit, kde hledat vhodného kandidáta na post předsedy vlády. Lze spíše
očekávat složitá koaliční vyjednávání a vlády složené z několika politických subjektů.
Tato situace pak prověří kvality prezidenta republiky, neboť právě na něm je vybrat
takovou osobnost, která bude schopna sestavit vládu, jež získá důvěru dolní komory
Parlamentu.
Obtížnost výběru předsedy vlády a přitom velká důležitost takového rozhodnutí
pro další vývoj státu je jistě jeden z důvodů, proč je tento úkol Ústavou ČR svěřen právě
hlavě státu.70
Nabízí se tedy otázka, zda může prezident republiky, ve snaze zabránit
neúspěchu vlády při žádosti o vyslovení důvěry a snížit tak, mimo jiné, i kredit hlavy
státu, požadovat záruky od osoby, kterou hodlá jmenovat předsedou vlády, o tom, že má
předjednánu podporu dostatečné většiny poslanců pro budoucí žádost o vyslovení
důvěry.
Významný ústavní teoretik současnosti, Vladimír Mikule, k tomu uvádí: „Pokud
by prezident republiky požadoval od osoby, která přichází v úvahu pro jmenování,
nějaký ‚důkaz‘, že po jejím jmenování vláda sestavená na její návrh získá v Poslanecké
sněmovně důvěru, je z právního hlediska třeba poukázat na znění poslaneckého slibu71 a
na to, že při výkonu mandátu není poslanec vázán žádnými příkazy.“72
Případný požadavek prezidenta republiky na předložení „záruky“ týkající se
podpory Poslanecké sněmovny budoucímu vládnímu kabinetu by tedy byl
(přinejmenším) mimoústavní.73

69

K výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny a ke způsobu rozdělování mandátů srovnejte např.
www.volby.cz
70
čl. 62 písm. a) Ústavy ČR
71
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest,
že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“ (čl. 23
odst. 3 Ústavy ČR).
72
Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České republiky komentář, C. H. Beck, 2007, str. 506,
bod 8.
73
Na jaře roku 2005 podali ministři KDU-ČSL demisi na protest proti skandálu tehdejšího předsedy
vlády Stanislava Grosse, který se týkal nevyjasněných okolností kolem financování jeho bytu. Předseda
vlády předložil prezidentu republiky demise ministrů spolu s návrhy jejich nástupců. Prezident republiky
Václav Klaus odmítl demise přijmout a požadoval po předsedovi vlády seznam 101 podpisů poslanců,
které by zaručovaly podporu nově sestavené vládě Stanislava Grosse. Předseda vlády na požadavek
prezidenta republiky přistoupil. Prezident republiky přesto opětovně odmítl předložené demise přijmout.
Vládní krize vyvrcholila 25. 4. 2005 podáním demise celé vlády a jmenováním vlády nové v čele s Jiřím
Paroubkem.
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2.2.1.

Nezávislost prezidenta republiky při jmenování předsedy vlády

V souvislosti s vyslovením nedůvěry vládě v březnu roku 2009 se znovu
rozhořela diskuze nad otázkou, zda je volba prezidenta republiky při jmenování
předsedy vlády skutečně neomezená. Podle některých názorů se vyvinula ústavní
zvyklost, podle níž by prezident republiky měl jmenovat premiérem předsedu politické
strany s největším počtem poslanců v Poslanecké sněmovně. 74
Významný ústavní právník, Cyril Svoboda k tomu uvádí, že striktní dodržování
takového pravidla by bylo kontraproduktivní. Nelze vyloučit, že prezident republiky
jmenuje předsedou vlády člena politické strany s menším zastoupením v Poslanecké
sněmovně, ale s větším koaličním potenciálem a tedy možností sestavit stabilní,
většinovou vládu, byť sestavenou z členů několika politických stran. Stejně tak je
možné, aby prezident republiky jmenoval předsedou vlády, osobu, která sestaví pouze
menšinovou vládu, jež bude vykonávat svůj mandát za tiché podpory některých
opozičních stran. Dále je možné, aby prezident republiky jmenoval vládu odborníků bez
stranické příslušnosti (nesprávně též zvanou „úřednická vláda“). 75
Přední ústavní právník, Vladimír Sládeček tvrdí,76 že prezident republiky
nemůže jmenovat předsedou vlády kohokoliv. Podle něj je prezident republiky povinen
vycházet z výsledků voleb do Poslanecké sněmovny a měl by navrhnout takového
předsedu vrcholného orgánu moci výkonné, jehož vláda má výrazné šance na získání
důvěry. Podle něj by měl prezident republiky k jednání o jmenování předsedy vlády
pozvat nejprve předsedu politické strany, která v Poslanecké sněmovně získala
zřetelnou většinu, resp. získala největší počet mandátů. Uvedený autor již ovšem
Dne 24. 3. 2009 byla vládě předsedy Mirka Topolánka vyslovena nedůvěra Poslanecké sněmovny, vláda
podala dne 26. 3. 2009 demisi do rukou prezidenta republiky. Prezident republiky prohlásil, že „Pokud mi
někdo z politiků přinese 101 podpisů poslanců, pověřím ho sestavením nové vlády.“
(http://domaci.ihned.cz/c1-36497270-klaus-prijal-demisi-vladnout-bude-kdo-prinese-101-podpisu).
Nestalo se tak, a proto byl dne 9. 4. 2009 pověřen sestavením vlády předseda Českého statistického úřadu
Jan Fischer.
74
Dne 24. 3. 2009 došlo v České republice k historicky prvnímu vyslovení nedůvěry vládě, a to předsedy
Mirka Topolánka. Předseda vlády byl v dané době rovněž předsedou strany ODS, ke které se hlásil
největší počet poslanců v dolní komoře Parlamentu. Objevily se názory, že prezident republiky Václav
Klaus by měl pověřit sestavením nové vlády předsedu nejsilnější strany Poslanecké sněmovny, tedy opět
Mirka Topolánka. Prezident republiky ovšem jmenoval dne 9. 4. 2009 předsedou vlády dosavadního
předsedu Českého statistického úřadu Jana Fischera.
75
Blíže in Hendrych, D. – Svoboda, C.: Ústava České republiky Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, 1997,
str. 95 – 96, bod 8.
76
Blíže in Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České republiky komentář, C. H. Beck, 2007,
str. 441, bod 3.
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neuvádí, jak velký podíl na obsazení Poslanecké sněmovny považuje za „zřetelnou
většinu.“ Uzavírá pouze, že se zatím v České republice žádné politické straně takovou
většinu získat nepodařilo.
Podle mého názoru nelze prezidenta republiky svazovat nepsanými pravidly,
nadto ještě nevynutitelnými. Ústava ČR jasně stanoví, že prezident republiky jmenuje
předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy vlády. Je jen na hlavě státu, aby uvážlivě,
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v zájmu všeho lidu, jak jí to ukládá slib
prezidenta republiky, posoudila situaci ve státě a vybrala nejlepšího kandidáta na
předsedu vlády. Osobu, o které se domnívá, že bude zastávat svůj úřad svědomitě a
nezneužije svého postavení,77 osobu o které je prezident republiky přesvědčen, že je
schopna sestavit vládu, která získá důvěru Poslanecké sněmovny.
Ústava ČR pamatuje i na situaci, kdy prezident republiky není schopen nebo
ochoten jmenovat předsedou vlády osobu, která by se svou vládou mohla získat důvěru
Poslanecké sněmovny. V takovém případě je, po dvou neúspěšných pokusech, prezident
republiky vázán návrhem předsedy Poslanecké sněmovny a jmenuje (musí jmenovat)
předsedou vlády jím navrženého kandidáta.78

2.2.2.

Otázka dvou předsedů vlády

Problematika jmenování předsedy vlády má i další rozměr. V praxi bylo nutné
řešit otázku, zda Ústava ČR připouští, aby měla Česká republika, byť po přechodnou
dobu, dva předsedy vlády.
Podá-li totiž vláda demisi a prezident republiky tuto demisi přijme, nebo je-li
vláda prezidentem republiky odvolána, prezident republiky zpravidla tuto vládu pověří
výkonem jejích funkcí prozatímně, až do jmenování vlády nové.79
Ústavní povinností prezidenta republiky je pak vybrat nového předsedu vlády a
na jeho návrh jmenovat ostatní členy vlády. Ústava ČR nezná jakési formální a pouze
předběžné pověření určité osoby jednáním o sestavení vlády. Prezident republiky by
měl, dle znění Ústavy ČR, rovnou jmenovat předsedu vlády a na návrh již jmenovaného
77

čl. 69 odst. 2 Ústavy ČR
čl. 68 odst. 4 věta druhá Ústavy ČR
79
čl. 62 písm. d) Ústavy ČR
78
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předsedy jmenovat ostatní členy vlády. V takovém případě se Česká republika musí
zákonitě dostat (a dostává se) do situace, kdy v období, od okamžiku jmenování nového
předsedy vlády do doby jmenování ostatních členů vlády, má dva vládní předsedy.
Jednoho, který byl se svou vládou pověřen dočasným výkonem svých funkcí, a
druhého, který novou vládu teprve sestavuje. 80
Jak bylo uvedeno výše, Ústava ČR postup při jmenování vlády blíže neupravuje,
a tak praxe v této oblasti není jednotná.
Vládu je nutné sestavovat v pravidelných intervalech, v důsledku voleb do
Poslanecké sněmovny.81 Na nutnost sestavit novou vládu se lze tedy připravit a zahájit
potřebná politická jednání s náležitým předstihem. Prezident republiky má v takovém
případě zpravidla dostatek času oslovit případné kandidáty na post předsedy vlády,
vybrat nejlepšího a jaksi „mimoústavně“ jej pověřit sestavením vlády (byť takový
postup není předvídán Ústavou ČR). Prezident republiky pak může jmenovat předsedu
vlády současně (nebo s minimálním odstupem) se jmenováním ostatních členů vlády a
nutnost řešit vzájemné postavení dvou předsedů vlády tak nevznikne. Vláda, která
„vládla v demisi“ je pak zproštěna svých povinností okamžikem jmenování vlády nové.
V případě, že prezident republiky jmenuje předsedu vlády současně při
jmenování vlády celé, je na zvážení, do jaké míry je naplněna dikce Ústavy ČR,
požadující jmenování ostatních členů vlády na návrh jejího předsedy,82 když předseda
vlády se stává v tomto případě předsedou ve stejném okamžiku jako ostatní členové
vlády.
Dle mého názoru postačí k naplnění textu Ústavy ČR, pokud prezident republiky
při jmenování vlády předá jmenovací dekret nejprve předsedovi vlády (obvyklý postup)
a následně až ostatním členům vlády. Tímto aktem se jmenovaná osoba stává předsedou
80

V historii není situace, kdy měla Česká republika dva předsedy vlády nikterak neobvyklá. Poprvé se tak
stalo v roce 1997. Dne 30. 11. 1997 podal tehdejší předseda vlády, Václav Klaus, demisi, což se zpravidla
chápe jako demise celé vlády (k tomu srovnejte kapitolu 2.4.). Dne 17. 12. 1997 byl novým předsedou
vlády jmenován Josef Tošovský, ale jeho vláda byla jmenována až 2. 1. 1998. Na období více než dvou
týdnů nastala v České republice situace, kterou Ústava ČR neupravuje.
Pro úplnost dodávám, že vláda předchozí, v čele s Václavem Klausem, kterou nahradila vláda Josefa
Tošovského, byla jmenována obdobným způsobem. Dne 2. 7. 1996 podala dosavadní vláda demisi do
rukou prezidenta republiky Václava Havla a ještě týž den prezident republiky jmenoval nového předsedu
vlády, Václava Klause. Ostatní členové vlády byli prezidentem republiky jmenováni dne 4. 7. 1996.
Přesto se nemohlo stát, aby v České republice vládli dva předsedové vlády, protože nový předseda vlády,
Václav Klaus nikoho ve funkci nenahrazoval, byl rovněž předsedou předchozí vlády.
81
Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny (čl. 73 odst. 2 věta
druhá Ústavy ČR).
82
čl. 68 odst. 2 věta druhá Ústavy ČR
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vlády a ostatní členové vlády mohou být jmenováni již na návrh tohoto předsedy, jak
požaduje Ústava ČR. Není potom významné, kdy byl samotný návrh na jmenování
ostatních členů vlády prezidentu republiky předložen. Z podstaty věci to bude před
jmenováním předsedou vlády a tedy, dle znění Ústavy ČR, osobou nelegitimovanou.
Jmenováním předsedou vlády, dle mého názoru, tento „nedostatek“ konvaliduje.83
Nutnost sestavit novou vládu ovšem často nevznikne jen v důsledku konání
voleb do Poslanecké sněmovny. Vláda je oprávněna podat demisi kdykoliv v průběhu
svého funkčního období,84 rovněž Poslanecká sněmovna může kdykoliv vládě vyslovit
nedůvěru.85,

86

Taková reakce nastane zpravidla v případě vzniku politické krize,

například v situaci, kdy je vláda natolik diskreditována, že její další setrvání ve funkci
vrcholného orgánu moci výkonné je nepřípustné.
Česká republika, stejně jako kterýkoliv jiný stát, nemůže řádně fungovat byť
jediný den v „bezvládí,“ tedy za situace, kdy postrádá vládu. Pokud prezident republiky
nemůže bez prodlení po odvolání vlády nebo přijetí její demise jmenovat vládu novou,
bude nucen pověřit vládu, jejíž demisi přijal, nebo kterou odvolal, výkonem jejích
funkcí prozatímně,87 až do jmenování vlády nové. Prezident republiky tak bude
postupovat bez ohledu na závažnost důvodu, pro který byla demise vlády podána,
respektive závažnost důvodu pro který byla vláda odvolána!
Za této situace je prezident republiky jistě motivován neotálet s výběrem nového
předsedy vlády a často jej jmenuje již v okamžiku, kdy se pro něj rozhodne, aniž tuto
osobu nejdříve pověří sestavením vlády, jak bylo naznačeno výše, v případě sestavování
vlády po volbách do Poslanecké sněmovny.
Nový, již řádně jmenovaný, premiér pak musí nejprve vyjednat složení své
budoucí vlády. V tomto období má tak Česká republika dva předsedy vlády. Jednoho,
který je se svou vládou pověřen prozatímně výkonem svých funkcí, a druhého, který
vyjednává o složení vlády nové.
Takový stav přináší spoustu otázek a nejasností. Ústava ČR s duplicitou
předsedů vlády nepočítá, přestože při doslovném výkladu článků Ústavy ČR
83

Konvalidace - zhojení vady, typicky vady právního úkonu in Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník, 3.
podstatně rozšířené vydání, C. H. BECK, Praha 2009, str. 350
84
K otázce, zda prezident republiky musí takovou demisi přijmout, srovnejte kapitolu 2.10.
85
čl. 72 odst. 1 Ústavy ČR
86
V březnu 2009 byla poprvé v České republice vládě vyslovena nedůvěra Poslanecké sněmovny. V té
době Česká republika předsedala Radě EU a došlo tak k nemalému mezinárodnímu faux pas.
87
čl. 62 písm. d) Ústavy ČR
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upravujících vznik vlády ani jinou možnost, než určité období koexistence dvou
předsedů vlády nepřipouští. Ústava ČR předvídá při úpravě rozsahu pravomocí
nejvyšších orgánů ve státě, pouze jednoho předsedu vlády, jednu vládu, a proto ani
neupravuje vztah nově jmenovaného předsedy vlády a předsedy vlády odstupujícího.
Předseda vlády je v právním řádu České republiky významný ústavní činitel.
Spolupodepisuje rozhodnutí prezidenta republiky podle čl. 63 Ústavy ČR, může
vyhlašovat nouzový stav podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky,88
přechází na něj výkon některých funkcí prezidenta republiky podle čl. 66 Ústavy ČR
v případě, že Česká republika nemá úřadujícího prezidenta republiky, nebo prezident
republiky ze závažných důvodů nemůže svůj úřad vykonávat, navrhuje jmenování a
odvolání ostatních členů vlády, řídí schůze vlády, organizuje činnost vlády, podepisuje
zákony České republiky a další.
V situaci, kdy v České republice koexistují dva předsedové vlády, není jasné,
který z nich vykonává pravomoci, jež Ústava ČR svěřuje osobě premiéra jako orgánu
moci výkonné. Není ani jasné, jaký je vzájemný vztah obou předsedů vlády, zda
například nemusí rozhodovat společně, zda si mohou konkurovat v otázkách
personálních a podobně. Je proto nezbytné, aby se Česká republika, pokud možno,
těchto situací vyvarovala a každá nově jmenovaná vláda byla jmenována s minimálním
časovým odstupem po jmenování svého předsedy. Nově jmenovaná a již plně obsazená
vláda se pak může ujmout svých povinností a plynule nahradit vládu odstupující.89
88

Čl. 5 odst. 3 ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Situace, kdy má Česká republika po delší dobu dva předsedy vlády vyvolá vždy komentáře mnoha
odborníků. Petr Uhl, když komentoval situaci odstupujícího předsedy vlády Jiřího Paroubka, kterého
v roce 2006 nahradil ve funkci předsedy vlády Mirek Topolánek, poukazoval na některé zvláštnosti naší
Ústavy. Doslova napsal: „…Ústava ho (prezidenta republiky pozn. autora) zmocňuje jmenovat premiéra a
na jeho návrh ostatní členy vlády bez ohledu na to, zda stará vláda ještě nepodala demisi, nebo ji sice
podala, ale prezident ji nepřijal.“ Dále potom uvádí: „Ústava je tak napsaná, ČR je jedna z mála zemí,
které si dovolují luxus mít dva premiéry. Dokonce to může být stejná osoba!“ V závěru pak autor článku
kritizuje prezidenta republiky, že nejprve požádal Mirka Topolánka, aby vedl jednání o nové vládě dříve,
než jej jmenoval premiérem. Ing. Uhl tvrdí, že takový postup není Ústavou předvídaný. In Uhl, P.: Za pat
může i Klaus, Právo, 8. 7. 2006
S názorem Pera Uhla polemizuje ústavní právník Zdeněk Koudelka. Zdůrazňuje zejména, že „Nebezpečí
dvou premiérů tkví v tom, že nejsou známy jejich pravomoci. Právo zná jen předsedu vlády jako jediného
funkcionáře, což je důležité při individuálních právech předsedy vlády, která nepodléhají kolektivnímu
rozhodnutí vlády. …V jednom okamžiku má působit jeden premiér. Pokud má nový premiér existovat za
fungování dosavadního, tak jen, jestliže byla přijata demise vlády či byla odvolána a je pověřena
dočasným výkonem funkce, který nemá být časově dlouhý. Čím delší je existence dvou premiérů, tím je
pravděpodobnější nežádoucí střet jejich rozhodnutí.“ in Koudelka, Z.: Dva premiéři, Právo, 12. 7. 2006.
K této problematice se vyjádřil například i Jiří Pehe. Ten na svých webových stránkách uvádí, že situace,
kdy má Česká republika dva předsedy vlády, se z jeho pohledu nejeví nikterak vážná. Za použití zdravého
rozumu, tvrdí Jiří Pehe, lze jednoznačně řešit i otázku pravomocí předsedy vlády: „Nařízení vlády
89

25

Tvrzení, že pro Českou republiku není nijak neobvyklá situace, kdy má dva
předsedy vlády lze ilustrovat na tabulce „Přehled funkčních období vlád České
republiky,“ která je umístěna níže. Tabulka obsahuje základní data, týkající se každé
dosavadní vlády České republiky. Uvádí jméno předsedy vlády, datum, kdy byl do
funkce jmenován prezidentem republiky, datum, kdy byli jmenováni ostatní členové
vlády, datum, kdy byla podána demise vlády,90 resp. kdy ji prezident republiky přijal a
datum, kdy vládě skutečně skončil výkon jejích funkcí. Demisí, popřípadě odvoláním
vlády její povinnosti totiž nekončí. Prezident republiky zpravidla pověří odstupující
vládu výkonem jejích funkcí prozatímně a „odstupující vláda“ definitivně opouští svůj
úřad až jmenováním vlády nové.
Období, kdy je odstupující vláda pověřena dočasně výkonem svých funkcí, a
zároveň prezident republiky již jmenoval nového předsedu vlády, je právě tou
inkriminovanou dobou, kdy má Česká republiky dva předsedy vlády. Pro názornost je
tento údaj vyzdvižen v samostatném sloupci tabulky a následujícím grafu.
Bez povšimnutí nesmí zůstat ani údaj o délce doby, kdy vládne České republice
„odstupující vláda,“ tedy vláda, kterou již prezident republiky odvolal, nebo jejíž demisi
přijal, a současně ji pověřil výkonem jejích funkcí prozatímně, až do jmenování vlády
nové. Ústava ČR nestanoví, jak dlouho smí prezident republiky zvažovat jmenování
nového předsedy vlády a na jeho návrh pak jmenování ostatních členů vlády. Lze to
rovněž považovat za zneužitelné ustanovení Ústavy ČR.
Příkladem zneužití tohoto ustanovení může být modelová situace, kdy politické
smýšlení členů vlády České republiky je blízké politickému smýšlení prezidenta
republiky. Tato vláda je pak dříve nebo později nucena, z důvodu předvídaného
Ústavou ČR, podat demisi. Tímto důvodem může být například ustavující schůze nově
zvolené Poslanecké sněmovny.91 Zpravidla současně s přijetím demise vlády, pověřuje
prezident republiky odstupující vládu dočasným výkonem funkce, a to až do jmenování
podepisuje premiér odstupující vlády, kterého prezident při jmenování nového premiéra požádal, aby ‚v
demisi‘ řídil se svou vládou zemi až do okamžiku, než bude na žádost nového premiéra jmenovaná nová
vláda. Mohou samozřejmě nastat technické nejasnosti: například, zda má druhý premiér právo na některé
výhody spojené s tímto úřadem, jako je služební automobil, plat, kanceláře, administrativní aparát, nebo
ochranku. I to lze poměrně rozumně vyřešit: ano má, i když některé požitky zřejmě nemůže ještě
konzumovat v rozsahu, v němž mu budou náležet, až bude předsedat nově jmenované vládě.“
(www.pehe.cz/Members/redaktor/dva-premieri-boure-ve-sklenici-vody)
90
Dne 30. 11. 1997 podal Václav Klaus, jako předseda vlády, svou demisi. Tehdejší prezident Václav
Havel to pokládal za demisi celé vlády a dne 17. 12. 1997 pověřil Josefa Tošovského sestavením nové
vlády.
91
čl. 73 odst. 2 věta druhá Ústavy ČR
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vlády nové. Pokud by, v tomto modelovém případě, vyhrála volby do Poslanecké
sněmovny, následkem jichž by byla svolána ustavující schůze dolní komory
Parlamentu, politická strana se značně odlišným názorem na politické směřování státu,
než by měl prezident republiky, mohla by se hlava státu, ve snaze znesnadnit nástup
k moci jiného politického subjektu, pokusit oddalovat jmenování nového předsedy
vlády a tím i jmenování nové vlády.
Nejúčinnější způsob, jak může Poslanecká sněmovna přimět vládu, aby podala
demisi, je institut vyslovení nedůvěry. Je-li totiž vládě vyslovena nedůvěra, je vláda
povinna podat demisi.92 Neučiní-li tak, prezident republiky vládu odvolá.93 Vládě,
která již podala demisi a je pouze dočasně pověřena výkonem svých funkcí, ovšem
vyslovit nedůvěru nelze. Pouze prezident republiky může ukončit funkční období
vlády, která vládne v demisi, a to jmenováním vlády nové. Kdo jej ovšem přinutí, aby
tak učinil v přiměřené době? A jak dlouhá je vlastně tato přiměřená doba? Ústava ČR
v tomto případě mlčí. Jediná hrozba, které je (v současnosti) prezident republiky
vystaven, je žaloba Senátu pro velezradu,94 o které by rozhodoval Ústavní soud. Senát,
respektive jeho zástupce, by pak musel unést důkazní břemeno a prokázat, že
oddalováním jmenování nového předsedy vlády se prezident republiky provinil proti
demokratickému řádu České republiky.95

92

čl. 73 odst. 2 Ústavy ČR
čl. 75 Ústavy ČR
94
Velezradou se podle § 96 zákona o Ústavním soudu rozumí takové jednání prezidenta republiky, které
směřuje proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.
95
Dle mého názoru bude možné, nabytím účinnosti ústavního zákona č. 71/2012 Sb., kterým se mění
Ústava ČR (v tomto bodě pravděpodobně 8. března 2013), v takovém případě uvažovat o naplnění
skutkové podstaty nového ústavního deliktu prezidenta republiky, a sice hrubého porušení Ústavy nebo
jiné součásti ústavního pořádku.
93
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2.3.

Odvolání předsedy vlády

Ústava ČR rozlišuje situace, kdy je vláda, jako kolektivní orgán, oprávněna
podat demisi (fakultativní demise vlády) a situace, kdy vláda podat demisi musí
(obligatorní demise vlády). Vláda je povinna podat demisi, jestliže jí Poslanecká
sněmovna zamítla žádost o vyslovení důvěry, jestliže jí Poslanecká sněmovna vyslovila
nedůvěru, nebo po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.96 Za zamítnutí
žádosti o vyslovení důvěry se považuje rovněž postup Poslanecké sněmovny, kdy
Poslanecká sněmovna neskončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od
jeho předložení, pokud s tím vláda spojila žádost o vyslovení důvěry.97 Podá-li vláda
obligatorní demisi, je prezident republiky povinen takovou demisi přijmout.98 Pokud by
vláda demisi nepodala, ač tak byla povinna učinit, prezident republiky vládu odvolá.99
Prezident republiky v takovém případě funguje jako „ústavní pojistka.“
Prezident republiky rovněž odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda
vlády.100
Vyjma článku 62 písm. a) se Ústava ČR v žádném svém ustanovení nezmiňuje o
pravomoci prezidenta republiky odvolat předsedu vlády. Ani Poslanecká sněmovna
nemůže iniciovat samostatné hlasování o vyslovení nedůvěry pouze předsedovi vlády,
respektive předseda vlády nemůže sám za svoji osobu požádat Poslaneckou sněmovnu o
vyslovení důvěry. Před Poslaneckou sněmovnou vystupuje z tohoto pohledu vláda vždy
jako celek. Vláda stojí a padá s předsedou vlády101 a je tedy nemyslitelné, aby prezident

96

čl. 73 odst. 2 Ústavy ČR
čl. 44 odst. 3 Ústavy ČR
98
čl. 73 Odst. 3 Ústavy ČR
99
čl. 75 Ústavy ČR
100
čl. 74 Ústavy ČR
101
Pokud by se předseda vlády rozhodl pro radikální obměnu vlády a navrhl prezidentu republiky
odvolání všech jejích členů a jmenování členů nových, jednalo by se stále o totožnou vládu. Jednotícím
prvkem je právě předseda vlády.
V této souvislosti je nezbytné zabývat se otázkou, co se stane v případě, že předseda vlády zemře. Ústava
ČR takovou situaci neupravuje. Podle Vladimíra Mikuleho (Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.:
Ústava České republiky komentář, C. H. Beck, Praha 2007, str. 527, bod 5 in fine) by bylo nejúčelnější,
pokud by zbylí členové vlády podali do rukou prezidenta republiky demisi. Doc. Mikule se ovšem
nevyjadřuje k požadavku Ústavy ČR, aby ostatní členové vlády podávali demisi do rukou prezidenta
republiky prostřednictvím předsedy vlády (čl. 73 odst. 1, věta druhá Ústavy ČR). Asi nejvhodnější by
bylo doplnit text Ústavy ČR. Jedním z možných řešení je změna znění čl. 74 Ústavy ČR, který by mohl
znít: Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. Prezident republiky
odvolá ostatní členy vlády, zemře-li předseda vlády.
97
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republiky odvolal předsedu vlády, aniž by současně odvolal ostatní členy vlády, byť by
se z dikce čl. 62 písm. a) Ústavy ČR mohlo zdát, že to možné je.

2.4.

Přijetí demise předsedy vlády

Otázka možnosti podání samostatné demise předsedou vlády je do značné míry
shodná s možností prezidenta republiky samostatně předsedu vlády odvolat. Hlavní
rozdíl lze spatřovat v tom, že odvolání vlády nebo jednotlivých členů vlády
(samostatné odvolání předsedy vlády není možné) je chápáno jako sankční nástroj
prezidenta republiky. Hlava státu přistoupí k odvolávání pouze v případě, nepodá-li
vláda demisi, ač ji byla povinna podat,102 respektive navrhne-li odvolání jednotlivých
členů vlády její předseda.103
Podání demise lze naopak chápat jako dobrovolné vzdání se úřadu v případě
fakultativní demise, nebo jako „nenásilné“ vzdání se úřadu v případě obligatorní
demise.
Ústava ČR stanoví, že se vláda skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a
ministrů.104 Byť vláda rozhoduje ve sboru105 a předseda vlády je v tomto ohledu pouze
„první mezi rovnými,“ je to právě předseda vlády, který rozhoduje o složení „své“
vlády. Pouze předseda vlády, bez ingerence jakéhokoliv jiného orgánu, navrhuje
prezidentu republiky složení budoucí vlády.106 Pouze předseda vlády je oprávněn
navrhnout prezidentu republiky odvolání člena vlády.107
Lze tedy tvrdit, že předseda vlády, byť v případě rozhodování vlády má jeho
hlas stejnou váhu jako hlas kteréhokoliv ministra,108 má v otázkách složení vlády
výsadní postavení. Tato skutečnost je umocněna tím, že jednotliví členové vlády
Pomineme-li smrt jako překážku trvalou a neodstranitelnou, je třeba se rovněž zabývat překážkami, které
budou mít zpravidla pouze přechodný charakter (vážný zdravotní stav, pohřešování, zajetí). Domnívám
se, že v součastné době je jediným ustavně konformním způsobem řešení těchto situací hlasování
Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě a následné odvolání vlády prezidentem republiky pro
nepodání obligatorní demise (čl. 72 odst. 1; čl. 73 odst. 1, 2; čl. 75 Ústavy ČR). Takový postup je ovšem
vůči vládě bezdůvodně dehonestující.
102
čl. 75 Ústavy ČR
103
čl. 74 Ústavy ČR
104
čl. 67 odst. 2 Ústavy ČR
105
čl. 76 odst. 1 Ústavy ČR
106
čl. 68 odst. 2 Ústavy ČR
107
čl. 74 Ústavy ČR
108
čl. 76 odst. 1, 2 Ústavy ČR
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podávají své demise do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.
Členové vlády jsou tak na svém předsedovi v tomto směru závislí.
Co se tedy stane, pokud předseda vlády podá demisi sám za sebe?109 Část
odborníků zastává názor, že demise předsedy vlády, aniž by znamenala demisi celé
vlády, není možná, nebo je málo pravděpodobná.110
Část doktríny zastává ovšem názor zcela odlišný.111 Podle této interpretace
Ústavy ČR je nutné rozlišovat demisi předsedy vlády a demisi vlády celé.112 Vláda
rozhoduje ve sboru113 a má-li v úmyslu podat svou demisi, je nezbytné, aby se na tom
usnesla Ústavou ČR předvídaným způsobem.114 Naopak, nic nebrání předsedovi vlády,
aby současně s podáním své demise, navrhl prezidentu republiky odvolání všech
ostatních členů vlády.115 Lze souhlasit s názorem, že více než samostatná demise
předsedy vlády se, za současného znění Ústavy ČR, jako ústavně konformnější jeví
postup, kdy předseda vlády odvolá všechny členy vlády a současně podá svou demisi.
To ovšem neznamená, že podání demise předsedou vlády nelze interpretovat
tak, že se jedná o demisi vlády celé. Názor, který se domnívá, že tomu tak není, vychází
z tvrzení, že „Existence vlády je založena na důvěře Poslanecké sněmovny, nikoliv

109

Dne 30. 11. 1997 podal demisi tehdejší předseda vlády Václav Klaus do rukou prezidenta republiky
Václava Havla. Prezident republiky tuto demisi pokládal za demisi celé vlády. Dne 17. 12. 1997 jmenoval
Václav Havel předsedou vlády Josefa Tošovského a dne 2. 1. 1998 jmenoval na jeho návrh ostatní členy
této vlády.
Demise předsedy vlády Vladimíra Špidly dne 1. 7. 2004 byla již obecně přijata jako demise vlády celé.
Situace kolem odstoupení předsedy Vladimíra Špidly je o to zajímavější, že novým předsedou vlády byl
jmenován dne 26. 7. 2004 Stanislav Gross, který byl místopředsedou a ministrem vnitra ve vládě
Vladimíra Špidly. Na místě je tedy otázka, zda jmenováním předsedou vlády zanikla Stanislavu Grossovi
funkce místopředsedy vlády a ministra vnitra ve vládě předchozí a v případě, že ano, kdo řídil
ministerstvo do jmenování nového ministra? V případě, že jmenováním předsedou vlády nezanikly
předchozí funkce, nabízí se otázka, zda byl nový předseda vlády v postavení ministra původní vlády
podřízen předsedovi vlády „starému“? in Kysela, J. Rok 2004 ve vývoji vybraných institutů českého
ústavního práva – 2. část, Právní rozhledy, 13/2005 str. 473.
110
Pavlíček, V. - Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl Ústavní systém, 1.
vydání, Linde Praha a.s. 1994, str. 179
Hendrych, D. – Svoboda, C.: Ústava České republiky Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha 1997, str.
120
111
např. Filip J.: Aktuální ústavněprávní otázky výkonné moci v ČR, část 4.4. Demise předsedy vlády
jako demise vlády, str. 28 – 29 in Hloušek V. – Šimíček V. (eds.): Výkonná moc v ústavním systému
České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita v Brně, 2004
112
argumentace čl. 62 písm. a) Ústavy ČR
113
čl. 76 odst. 1 Ústavy ČR
114
čl. 76 odst. 2 Ústavy ČR
115
čl. 74 Ústavy ČR
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prezidenta republiky nebo dokonce předsedy vlády.“116 S tímto výrokem si dovolím,
přes obrovskou autoritu jeho zastánce, polemizovat. Ústava ČR jasně stanoví, že vláda
je odpovědna Poslanecké sněmovně.117 Chtělo by se dodat „a nikomu jinému“! Pokud si
ale vládu „rozložíme“ na jednotlivé její části, tedy na předsedu vlády, místopředsedy
vlády a ministry, nebo lépe na předsedu vlády a ostatní členy vlády118 vyvstane nám
další rovina problému.
Tzv. „ostatní členové vlády“ jsou nejen, spolu s předsedou vlády, odpovědni
Poslanecké sněmovně, ale každý sám je odpovědný119 právě jejímu předsedovi, a to
jednomu konkrétnímu předsedovi vlády. Pokud předseda vlády ztratí důvěru
v kteréhokoliv člena vlády, může navrhnout prezidentu republiky jeho odvolání.120
Z toho vyvozuji, že ostatní členové vlády jsou závislí na předsedovi vlády a
odstoupením předsedy vlády končí i výkon jejich funkce. Nic ovšem nebrání dalšímu
předsedovi vlády, aby jim nabídl účast ve „své“ vládě.
Situace by byla samozřejmě mnohem jednodušší, pokud by Ústava ČR výslovně
stanovila, že demise předsedy vlády je demisí vlády celé.
Pro úplnost uvádím, že nutnost řešení tohoto problému přirozeně nevzniká
v situaci, kdy prezident republiky jmenuje předsedu vlády, a ten podá demisi ještě dříve,
než předloží prezidentu republiky návrh na jmenování ostatních členů vlády, respektive
dříve, než prezident republiky navržené osoby do vlády jmenuje.

2.5.

Jmenování ostatních členů vlády

Prezident republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje ostatní
členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.121

116

Filip J.: Aktuální ústavněprávní otázky výkonné moci v ČR, část 4.4. Demise předsedy vlády jako
demise vlády, str. 28 – 29 in Hloušek V. – Šimíček V. (eds.): Výkonná moc v ústavním systému České
republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita v Brně, 2004
117
čl. 68 odst. 1 Ústavy ČR
118
čl. 67 odst. 2 Ústavy ČR, čl. 68 odst. 2 Ústavy ČR
119
„Obecně se odpovědností rozumí nutnost nést následky svého chování a jednání.“ in Boguszak, J. –
Čapek, J. – Gerloch, A.: Teorie práva, 2. vydání, ASPI Publishing, Praha 2004, str. 195.
Odpovědností je mnoho druhů. Jedním z příkladů dělení odpovědností je dělení na odpovědnost právní,
politickou a politicko – právní.
120
čl. 74 Ústavy ČR
121
čl. 68 odst. 2 Ústavy ČR
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Prezident republiky jmenuje ostatní členy vlády, tedy místopředsedy a
ministry122 na návrh předsedy vlády. Je zřejmě nepochybné, že prezident republiky
nemůže jmenovat členem vlády nikoho, koho by dříve nenavrhl předseda vlády.
Může ovšem prezident republiky odmítnout jmenovat členem vlády osobu,
kterou navrhl předseda vlády? Na tom se již zástupci právní teorie neshodnou. Podle
odborníka na ústavní právo, Karla Klímy, může prezident republiky odmítnout
jmenovat člena vlády pouze v případě, že nesplňuje náležitosti stanovené „obecnými
právními předpisy.“ Za tyto náležitosti považuje doc. Klíma například bezúhonnost
nebo dosažení věku 18 let.123
Přední ústavní právník současnosti, Václav Pavlíček uvádí, že prezident
republiky je „vázán návrhem předsedy vlády, jehož si vybral.“124 Z tohoto pohledu je
tedy úkolem prezidenta republiky vybrat co nejlepšího předsedu vlády, respektive
předsedu vlády, který je schopen se svou vládou získat důvěru Poslanecké sněmovny.
Odpovědnost za výběr místopředsedů vlády a ministrů je pak na tomto předsedovi a
jmenování ostatních členů vlády prezidentem republiky je zřejmě aktem státněnotářským.
Dušan Hendrych naopak odmítá přisuzovat prezidentu republiky pouze
ceremoniální úlohu. Podle něj skutečnost, že je prezident republiky při jmenování
ostatních členů vlády vázán návrhem předsedy vlády, neznamená, že takový návrh
nemůže odmítnout.125
Podle mého názoru nelze na tuto otázku jednoduše odpovědět. Zastánce názoru,
že prezident republiky musí jmenovat do vlády každého, koho navrhne předseda vlády,
nabídne doslovné znění Ústavy ČR, která uvádí, že prezident republiky na návrh
předsedy vlády jmenuje ostatní členy vlády. Ústava ČR neuvádí žádnou možnost úvahy
prezidenta republiky. Dále poukáže na neodpovědnost prezidenta republiky z výkonu
své funkce.126 S ohledem na tuto skutečnost by paleta pravomocí prezidenta republiky,
k nimž se nevyžaduje ingerence jiného orgánu, zřejmě měla být vykládána spíše
122

čl. 67 odst. 2 Ústavy ČR
Klíma, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2005,
str. 339
124
Pavlíček, V. – Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl Ústavní systém, 2.
vydání, Linde Praha a.s. 1998 str. 249
125
Hendrych, D. – Svoboda, C.: Ústava České republiky Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, 1997, str. 115,
K odst. 2, bod 1
126
čl. 54 odst. 3 Ústavy ČR
123
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restriktivně. Jako hlavní argument tvrzení, že prezident republiky musí jmenovat
každého navrženého kandidáta, lze pokládat nebezpečí relativizace návrhu předsedy
vlády. Dovedeno ad absurdum, prezident republiky by v případě, že Ústava ČR
připouští, aby odmítl jmenovat navrženého kandidáta na člena vlády, mohl odmítat
navrhované osoby tak dlouho, dokud by předseda vlády nenavrhl do vlády osobu
předurčenou prezidentem republiky.
Naopak, pokud by prezident republiky neměl možnost do jmenovacího procesu
jakkoliv zasáhnout, stalo by se jmenování prezidentem republiky pouze ceremoniálním
úkonem (byť s právními následky), jehož smysl by byl pouze marginální.
Podle mého názoru je prezident republiky oprávněn odmítnout jmenovat
předsedou vlády navrženého kandidáta na člena vlády, ale pouze za výjimečných
okolností. Odmítnutí jmenovat člena vlády by mělo být až ultima ratio.
Je-li předsedou vlády do ministerského křesla navržena osoba, která podle
názoru prezidenta republiky nesplňuje požadavky na výkon této funkce, jeví se jako
vhodnější postup dočasné odložení jmenování (Ústava ČR nestanoví žádnou lhůtu pro
jmenování) a projednání personální otázky s vládním předsedou, než přímé odmítnutí
prezidenta republiky člena vlády jmenovat.127

127

Současný prezident České republiky, Václav Klaus, zjevně vychází z předpokladu, že za určitých
okolností není povinen jmenovat členem vlády osobu navrženou předsedou vlády.
Konkrétním případem bylo koncem roku 2005 odmítnutí prezidenta republiky jmenovat předsedou vlády,
Jiřím Paroubkem, navrženého Davida Ratha ministrem zdravotnictví. V té době byl David Rath
prezidentem České lékařské komory. Odmítnutí zdůvodnil prezident republiky v dopise předsedovi vlády
ze dne 20. 10. 2005, kde mimo jiné uvádí: „Pan David Rath je v současné době prezidentem České
lékařské komory. Podle názoru řady odborníků v oblasti práva i podle názoru mého tato jeho funkce
svou povahou odporuje výkonu funkce člena vlády, zejména funkci ministra zdravotnictví. Jmenování
prezidenta České lékařské komory do funkce ministra by tak bylo v rozporu s článkem 70 Ústavy.
Prezident lékařské komory reprezentuje zájmy komory a jejích členů vůči státu, tedy i vůči Ministerstvu
zdravotnictví. Nemůže tomu být jinak. K Vašemu návrhu je připojeno prohlášení Davida Ratha, v němž on
sám uvádí, že vykonává funkce uvedené v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů. Vzhledem k tomu, že jde o
osobu vnímanou jak českou veřejností, tak i na české politické scéně a v médiích jako velmi kontroverzní
a rozporuplnou, chci vědět, které činnosti pan Rath v rozporu s citovaným ustanovením zákona o střetu
zájmů vykonává.“ (in Klaus, V.: Rok třetí, 1. vydání, Euromedia Group k. s. – Knižní klub, Praha 2006,
str. 293)
Ústava ČR uvádí, že člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce.
Podrobnosti stanoví zákon (čl. 70 Ústavy ČR). Tímto zákonem je zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
(dále jen „Zákon o střetu zájmů“). Uvedený zákon přikazuje veřejným funkcionářům, mimo jiné i členům
vlády, ukončit bez zbytečného odkladu poté, co začali vykonávat svoji funkci, všechny činnosti, při
kterých by mohl vzniknout střet zájmů a které jsou specifikované v zákoně o střetu zájmů. V současné
době je tedy nejprve člen vlády jmenován prezidentem republiky do funkce a následně je povinen ukončit
činnosti, které jsou s touto funkcí v rozporu.
V roce 2005 byl ovšem platný a účinný zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s
ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (dále jen „Starý zákon o střetu zájmů“).
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V tomto zákoně bylo ustanovení o neslučitelnosti funkcí formulováno odlišně. § 2 odst. 2 starého zákona
o střetu zájmů stanovil, že:
Člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nesmí:
a.)
b.)
c.)

provozovat nebo vykonávat podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou
činnost,
být členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž
předmětem činnosti je podnikání, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
být výdělečně činný v pracovněprávním, služebním či obdobném poměru, nejde-li o
poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.

Vznikaly tedy interpretační problémy, jako v případu Davida Ratha, zda je nutné ukončit činnosti, které
by se dostaly do rozporu s veřejnou funkcí ještě před nastoupením do úřadu, nebo až bezprostředně poté.
Vladimír Mikule se otázkou povinnosti jmenovat ministra zabýval ve svém článku pro deník Právo.
Nejprve zrekapituloval celou situaci kolem jmenování Davida Ratha ministrem, uvedl argumenty pro
(právo předsedy vlády vybrat si svou vládu, v Ústavě chybějící možnost prezidenta republiky odmítnout
jmenovat navrženého ministra) i proti (vázanost prezidenta republiky svým slibem zachovávat ústavu a
zákony ČR, svůj úřad vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí). Dále
vyjmenoval činnosti, které nesmí ministr vykonávat podle tehdy platného starého zákona o střetu zájmů a
zdůraznil, že pokud takové činnosti vykonává, musí jich zanechat „v nejbližší možné době ode dne, kdy
funkci člena vlády začal vykonávat.“ Závěrem pak Doc. Mikule uvádí: „Podle informací v tisku prezident
odmítl jmenovat D. Ratha ministrem, protože není možné prezidenta České lékařské komory jmenovat
ministrem zdravotnictví. S tím lze souhlasit jen potud, že souběžný výkon obou těchto funkcí by
nepochybně vyvolával zásadní pochybnosti, když vláda je vrcholným orgánem výkonné (státní) moci,
kdežto ČLK je podle zákona samosprávnou a nepolitickou organizací, jejímž úkolem je také hájit práva a
zájmy svých členů třeba i vůči státu. Výsledek této úvahy je zřejmý: všechna uvedená omezení se týkají
členů vlády a výkonu jejich funkce, nikoli jejich jmenování. …Podle mého názoru tedy prezident svým
negativním rozhodnutím (bez ohledu na motivaci) předčasně uplatnil okolnosti, které nejsou právně
relevantní pro jmenování, ale teprve pro výkon funkce člena vlády, kterému má být dána možnost
neslučitelné činnosti ukončit.“ in Mikule, V.: Prezident musí nebo nemusí? Právo, 24. 10. 2005). Se
závěry autora článku nelze než souhlasit.
Jiří Weigl, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, tento názor nesdílí. Ve svém příspěvku podtrhuje
inkompatibilitu funkce ministra s funkcí prezidenta ČLK. O tom zřejmě není sporu. Dr. Weigl vidí
problém někde jinde. Podle něj „Jedním z principů zákonů o střetu zájmů i etických kodexů všude na světě
je zákaz toho, aby vysoký funkcionář po určitou dobu po skončení své funkce odcházel pracovat k třetím
stranám, jejichž záležitosti ve své původní funkci rozhodoval.“ Toto tvrzení ovšem nemá oporu ve starém
zákoně o střetu zájmů. Dr. Weigl vysvětluje nejmenování ministra obavou prezidenta republiky z toho, že
MUDr. Rath nejprve nechtěl ze své funkce prezidenta ČLK odstoupit, ale pouze přerušit výkon funkce.
K pravomoci prezidenta republiky jmenovat členy vlády potom uvádí: „Představa premiéra Paroubka, že
prezident je loutka, která musí okamžitě jmenovat ministrem, kohokoli si premiér usmyslí, je směšná.
Kdyby měl být prezident pouze bezprávným listonošem, potom by ústavodárce logicky svěřil právo
jmenovat ministry do ruky přímo premiérovi“ in Weigl, J.: O co v případu Rath vlastně jde, Právo, 24. 10.
2005
Do diskuze přispěl také Jan Bárta, ředitel odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky. Ten
považuje za rozhodující, „že prezident může … návrhu předsedy vlády – stejně jako veškerým jiným
právními předpisy předvídaným návrhům – vždy vyhovět jen tehdy, je-li návrh věcně způsobilý k tomu,
aby byl uskutečněn. … Toto posoudit je povinností a odpovědností prezidenta…Pozice prezidenta ČLK je
…podle názoru prezidenta republiky překážkou absolutní, i jen přechodný souběh by byl protiústavní“ in
Bárta, J.: Rekapitulace o jmenování ministra, Právo, 4. 11. 2005.
David Rath nakonec dne 2. 11. 2005 abdikoval na post prezidenta ČLK a dne 4. 11. 2005 byl prezidentem
republiky jmenován ministrem zdravotnictví.
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Prezident republiky pověřuje na návrh předsedy vlády jmenované členy vlády
řízením ministerstev nebo jiných úřadů.128
Prezident republiky pověřuje jednotlivé členy vlády řízením ministerstev
podle návrhu předsedy vlády, nemůže se tedy od návrhu odchýlit. Prezident republiky
také nemůže pověřit člena vlády řízením ministerstva, které neexistuje, respektive
nebylo vytvořeno náležitým způsobem. Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a
jejich působnost stanovit pouze zákonem.129 Tímto zákonem je zejména zákon č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
kompetenční zákon. Ten stanoví, mimo jiné, taxativní výčet ústředních orgánů státní
správy, v jejichž čele je člen vlády. Všechny jsou označeny jako ministerstva.130
Předseda vlády tedy nemůže navrhnout prezidentu republiky, aby pověřil člena
vlády řízením neexistujícího ministerstva. Ústava ČR ovšem nestanoví, že každý člen
vlády nutně musí řídit některé ministerstvo. Člen vlády může zůstat tzv. „bez
portefeuille.“131 V takovém případě jsou mu zpravidla svěřeny jiné důležité úkoly,
například ochrana lidských práv, problematika Evropské unie nebo výzkum, vývoj a
lidské zdroje.
Za pozornost jistě stojí i otázka, zda může prezident republiky jmenovat
místopředsedu vlády také ministrem. Podle Dušana Hendrycha jde o dvě různé funkce,
které vyjadřují jiné postavení svých nositelů, a jejich kumulace tedy není vhodná.
Pověření místopředsedy vlády řízením některého ministerstva se ovšem nebrání.
Kompetenční zákon pouze vyžaduje, aby v čele ministerstva stál člen vlády, což nutně
nemusí být ministr.132

128

V praxi jsou členové vlády pověřování prezidentem republiky k řízení jiných úřadů než ministerstev
zcela výjimečně. Od vzniku České republiky k tomu došlo dosud jen jednou, když byl ministr Vladimír
Mlynář od 8.8.2002 do 31.12.2002 pověřen řízením Úřadu pro veřejné informační systémy, což byl právě
ústřední správní úřad in Šťasný, V.: Prezident republiky a sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv in
Šimíček, V. (eds.): Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova
univerzita, Brno, 2008, str. 219, pozn. 6.
129
čl. 79 odst. 1 Ústavy ČR
130
Od vzniku samostatné České republiky neexistoval a neexistuje jiný ústřední orgán státní správy,
v jehož čele by musel byt člen vlády, vyjma ministerstev. Vždy tomu tak nebylo. Podle předchozí úpravy
stál v období mezi 21. 4. 1988 a 31. 7. 1990 v čele Výboru lidové kontroly České socialistické republiky
a České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj člen vlády České socialistické republiky.
131
portefeuille (m) – ministerské křeslo (z fr.)
132
Blíže k tomu Hendrych, D. – Svoboda, C.: Ústava České republiky Komentář, 1. vydání, C. H. Beck,
1997, str. 115, K odst. 2, bod 3
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Praxe České republiky je v tomto ohledu značně benevolentní a vedle obvyklého
svěření místopředsedovi vlády řízení některého z ministerstev, mu přiznává i označení
ministr. V minulosti byl řízením ministerstva pověřen dokonce i předseda vlády.133
K otázce, zda je možné, aby některý člen vlády byl pověřen řízením několika
ministerstev, lze jen poznamenat, že Ústava ČR takový případ neupravuje. Předseda
vlády by měl tento postup, vzhledem k náročnosti řízení ministerstva, navrhnout
prezidentu republiky jen za zcela výjimečných okolností.134

2.6.

Odvolání ostatních členů vlády

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.135
Obdobně, jako v případě kdy prezident republiky odvolává vládu, lze návrh předsedy
vlády na odvolání člena vlády chápat jako donucovací prostředek pro případ, kdy člen
vlády sám nepodá demisi, ač je jeho další setrvání ve vládě neudržitelné. Předseda vlády
není povinen své rozhodnutí jakkoliv zdůvodňovat a může navrhnout odvolání
kteréhokoliv člena vlády kdykoliv a z jakéhokoliv (respektive bez jakéhokoliv) důvodu.
Z dikce Ústavy ČR je zřejmé, že prezident republiky nemá možnost úvahy a
odvolání, i když to Ústava ČR výslovně neuvádí, by mělo proběhnout bez zbytečného
odkladu.
Vzhledem k tomu, že Česká republika neumožňuje Poslanecké sněmovně
vyslovit nedůvěru jednotlivým členům vlády, a je oprávněna vyslovit nedůvěru pouze
vládě jako celku, nemá prezident republiky pravomoc odvolat jednotlivého člena vlády
jinak, než po návrhu předsedy vlády.136

133

Dne 6. 8. 2003 pověřil prezident republiky Václav Klaus předsedu vlády Vladimíra Špidlu dočasným
řízením Ministerstva spravedlnosti. Dne 16. 9. 2003 byl řízením Ministerstva spravedlnosti pověřen Karel
Čermák.
134
Dne 12. 10. 2005 pověřil prezident republiky Václav Klaus na návrh předsedy vlády Jiřího Paroubka
tehdejšího místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha navíc řízením
Ministerstva zdravotnictví a to až do doby, než bude jmenován nový ministr zdravotnictví. Tím byl dne 4.
11. 2005 jmenován David Rath.
135
čl. 74 Ústavy ČR
136
K možnosti vyslovit nedůvěru jednotlivému členu vlády v okolních státech srovnejte např.: Štiavnický,
J.: O možnosti vysloviť nedôveru jednotlivému ministrovi vlády a niečo navyše in Hloušek, V. – Šimíček,
V. (eds.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita v Brně,
2004, str. 95 – 118.
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2.7.

Přijetí demise ostatních členů vlády

Ostatní členové vlády137 podávají demisi do rukou prezidenta republiky
prostřednictvím předsedy vlády.138 Prezident republiky je povinen přijmout demisi
vlády jako celku, a to z taxativně stanovených důvodů: podá-li vláda demisi na základě
zamítnutí žádosti o vyslovení důvěry Poslaneckou sněmovnou, na základě vyslovení
nedůvěry touto sněmovnou, nebo po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké
sněmovny.139 V ostatních případech prezident republiky demisi přijmout nemusí. Je zde
ovšem otázka, zda lze nutit člena vlády, aby dále vykonával svou funkci, přestože
projevil vůli takovou funkci nadále nevykonávat.
Předseda vlády není oprávněn podanou demisi člena vlády zadržovat, nebo
dokonce odmítat ji předat prezidentu republiky. Lhůtu pro předání demise prezidentu
republiky Ústava ČR ovšem nezná. Demise by zřejmě měla být předána bez zbytečného
odkladu. Ani hlavě státu není dána žádná lhůta pro rozhodnutí se, zda demisi člena
vlády přijímá, či nikoliv.
Kvalita prezidenta republiky se tedy může projevit také vzhledem ke
skutečnosti, že demisi člena vlády přijmout nemusí. Prezident republiky může záležitost
s dotyčnou osobou projednat140 a nalézt nejlepší řešení jak pro Českou republiku, tak
pro jejího ministra, respektive místopředsedu vlády.141 Je nutno ještě dodat, že podle
názoru Vladimíra Mikuleho nelze podanou demisi vzít zpět.142
Ústava ČR nestanoví (na rozdíl od případu podání demise vlády), že prezident
republiky pověří odstupujícího člena vlády výkonem jeho funkcí prozatímně. Patrně se
předpokládá, že předseda vlády navrhne prezidentu republiky neprodleně jmenování a
pověření nového člena vlády.
Z povahy věci vyplývá, že demise musí být podána písemně.

137

Místopředsedové vlády a ministři (argument čl. 67 odst. 2, čl. 68 odst. 2 Ústavy ČR).
čl. 73 odst. 1 věta druhá Ústavy ČR
139
čl. 73 odst. 2 Ústavy ČR
140
čl. 64 odst. 2 Ústavy ČR
141
Ministr obrany, Jaroslav Tvrdík podal dne 27. 5. 2003 demisi do rukou předsedy vlády. Předseda
vlády, Vladimír Špidla ji dne 2. 6. 2003 předal do rukou prezidenta republiky, Václava Klause. Ten ji
převzal, ale pro tenkrát nepřijal. Prezident republiky pozval Jaroslava Tvrdíka dne 3. 6. 2003 k rozhovoru
a až po tomto rozhovoru přijal jeho demisi.
142
Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České republiky komentář, C. H. Beck, Praha 2007,
str. 526, bod 4 in fine.
138
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2.8.

Jmenování vlády

Čl. 62 písm. a) Ústavy ČR pamatuje na všechny možné kombinace při
jmenování, odvolávání, či přijímání demisí vlády nebo jejích členů. Věta „prezident
republiky jmenuje vládu“ se v něm ovšem nenachází.
Odpověď, na otázku proč, je obsažena v čl. 68 odst. 2 Ústavy ČR. Podle něj,
prezident republiky nejprve jmenuje předsedu vlády a až na jeho návrh jmenuje ostatní
členy vlády. Z toho plyne, že (formálně) nejdříve musí být jmenován předseda vlády,
aby pak mohl navrhnout jmenování ostatních členů vlády. Jak bylo popsáno výše, je
žádoucí, aby prodleva mezi jmenováním předsedy vlády a ostatních členů vlády byla
minimální, nejlépe spadající téměř v jeden okamžik. Minimální odstup mezi
jmenováním předsedy vlády a jmenováním ostatních členů vlády prezidentem republiky
je ovšem, dle mého názoru nezbytný. Pouze jmenovaný předseda vlády je oprávněn
navrhnout prezidentu republiky jmenování ostatních členů vlády.
Způsob jak naplnit znění Ústavy ČR, a přitom se vyhnout problematickému
období dvou předsedů vlády je tedy evidentní.
Zcela postačí, pokud prezident republiky informuje budoucího předsedu vlády o
záměru jmenovat jej do této funkce a požádá ho, aby připravil návrh na jmenování
ostatních členů vlády. Je-li návrh připraven, prezident republiky jmenuje předsedu
vlády a dále pokračuje jmenováním ostatních členů vlády, již na návrh jmenovaného
vládního předsedy.
Prezident republiky tedy jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje ostatní
členy vlády.143 Vláda, jako celek, pak předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před
Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.144 I když programové
prohlášení není obligatorní náležitostí v případě žádosti vlády o vyslovení důvěry
Poslaneckou sněmovnou, je v praxi zcela běžné, že vláda seznamuje dolní komoru
Parlamentu s tímto koncepčním dokumentem. Poslanci tak mají lepší možnost zvážit,
zda žádosti o vyslovení důvěry vyhoví, či nikoliv.
Lhůta stanovená k tomu, aby vláda předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a
požádala ji o vyslovení důvěry, je pouze pořádková. Svědčí o tom rovněž fakt, že
143
144

čl. 68 odst. 2 Ústavy ČR
čl. 68 odst. 3 Ústavy ČR
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Ústava ČR neobsahuje sankci za její nedodržení. Pokud by ovšem vláda lhůtu pro
podání žádosti o vyslovení důvěry nedodržela, bylo by možné vyvolat v Poslanecké
sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry.145
Nezíská-li jmenovaná vláda důvěru Poslanecké sněmovny, je povinna podat
demisi do rukou prezidenta republiky. Nepodá-li vláda demisi, je prezident republiky
povinen ji odvolat.146 Prezident republiky pak jmenuje nového předsedu vlády. Ústava
ČR opět nestanoví žádné zvláštní nároky na osobu druhého předsedy vlády. Může jím
být dokonce kterákoliv osoba, která byla členem některé z předchozích vlád. Prezident
republiky může jmenovat předsedou vlády rovněž osobu, která byla předsedou vlády při
předchozí, neúspěšné žádosti o vyslovení důvěry.
Na návrh „druhého“ předsedy vlády pak prezident republiky opět jmenuje
ostatní členy vlády. Tato vláda může mít totožné složení jako kterákoliv vláda
předchozí. Tato vláda je rovněž povinna do třiceti dnů od svého jmenování předstoupit
před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry.
Nezíská-li ani tato vláda důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, hovoří někteří autoři o vládní krizi svého druhu, protože se ukázalo, že žádný
z obou předsedů vlády jmenovaných podle úvahy prezidenta republiky nezískal pro
svoji vládu v Poslanecké sněmovně důvěru.147 V takovém případě je prezident
republiky povinen jmenovat, v pořadí již třetího předsedu vlády, na návrh předsedy
Poslanecké sněmovny. Důvodová zpráva k tomuto ustanovení uvádí, že jmenováním
předsedy vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny se má docílit, aby předseda
vlády byl člověk, který má důvěru většiny Poslanecké sněmovny.
Další postup je pak totožný jako v předchozích dvou případech jmenování
vlády. Prezident republiky jmenuje na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády. Vláda

145

Kvórum pro vyslovení nedůvěry vládě je odlišné od kvóra pro vyslovení důvěry vládě. Ústava ČR
nestanoví žádné zvláštní požadavky pro vyslovení důvěry. Jde tedy o běžné usnesení Poslanecké
sněmovny, pro jehož přijetí postačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců (čl. 39 odst. 2
Ústavy ČR) za přítomnosti alespoň jedné třetiny všech členů Poslanecké sněmovny (čl. 39 odst. 1 Ústavy
ČR).
Pro vyslovení nedůvěry stanoví Ústava ČR požadavky přísnější. Návrh musí být podán písemně, nejméně
padesáti poslanci. K přijetí návrhu je pak třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců (čl. 72 odst.
2 Ústavy ČR).
Pokud celou situaci promítneme do absolutních čísel, tak v krajním případě postačí pro vyslovení důvěry
vládě 34 hlasů poslanců, pro vyslovení nedůvěry vládě je potřeba nejméně 101 hlas.
146
čl. 75 Ústavy ČR
147
Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České republiky komentář, C. H. Beck, Praha 2007,
str. 509 – 510, bod 15
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jako celek pak do třiceti dnů od svého jmenování předstoupí před Poslaneckou
sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Pokud ani takto jmenovaná vláda nezíská
důvěru Poslanecké sněmovny, umožňuje Ústava ČR v čl. 35 odst. 1 písm. a) prezidentu
republiky rozpustit Poslaneckou sněmovnu.

2.9.

Odvolání vlády

Prezident republiky podle čl. 75 Ústavy ČR odvolá vládu, která nepodala
demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.148
Vláda je povinna podat demisi do rukou prezidenta republiky v případě, že

i)

Poslanecká sněmovna zamítla žádost vlády o vyslovení důvěry

ii)

Poslanecká sněmovna vyslovila vládě nedůvěru

iii)

Skončila ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny.

Za zamítnutí žádosti o vyslovení důvěry se považuje také, pokud Poslanecká
sněmovna neskončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od jeho
předložení, jestliže s tím vláda spojila žádost o vyslovení důvěry.149
Ústava ČR nestanoví žádnou lhůtu, v jaké je vláda povinna, z výše uvedených
důvodů, podat demisi. Pokud by tak neučinila ve lhůtě přiměřené, je povinností
prezidenta republiky takovou vládu odvolat. Ani prezident republiky nemá stanovenu
žádnou lhůtu, ve které je povinen konat. Pokud by ovšem svou povinnost oddaloval,
nebo dokonce odpíral splnit, vystavoval by se nebezpečí žaloby pro velezradu podle 65
odst. 2 Ústavy ČR.150
Odvoláním vlády se Česká republika dostává do „bezvládí,“ situace, kdy nemá
vládu. Stát ovšem nemůže fungovat bez výkonné moci, a tak prezident republiky
zpravidla pověří vládu vykonáváním jejích funkcí prozatímně, až do jmenování vlády
nové.151
148

V České republice dosud nebyla žádná vláda odvolána.
čl. 44 odst. 3 Ústavy ČR
150
Počínaje 8.3.2013 se bude zřejmě jednat o hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního
pořádku.
151
čl. 62 písm. d) Ústavy ČR
149
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Neučiní tak v situaci, kdy je možné bez prodlení jmenovat nového předsedu
vlády a na jeho návrh pak (nejlépe ještě týž den) jmenovat ostatní členy vlády.
Jmenováním se vláda okamžitě ujímá svých úkolů, byť ji zatím nebyla vyslovena
důvěra Poslaneckou sněmovnou, a prezident republiky tedy nemusí pověřit dočasným
výkonem funkce vládu předchozí.

2.10.

Přijetí demise vlády

Vyjma případů, kdy je vláda povinna podat demisi (tzv. obligatorní demise
vlády, o které bylo pojednáno výše), je vláda také oprávněna podat demisi
fakultativní.152 Ústava ČR nestanoví situace, kdy by vláda nesměla podat demisi. Lze
z toho dovodit, že vláda je oprávněna podat demisi kdykoliv během svého funkčního
období, a z/bez jakéhokoliv důvodu.
Na rozdíl od demise obligatorní, nemusí prezident republiky fakultativní demisi
přijmout.153 Takové řešení bude jistě pouze výjimečné a s nedlouhým trváním.
Prezident republiky není oprávněn nutit vládu k výkonu její funkce.
Vláda rozhoduje ve sboru. K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech jejích členů.154 Rovněž k přijetí usnesení o podání demise
vlády je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Po přijetí takového
usnesení předává demisi vlády do rukou prezidenta republiky její předseda.
Podle většinového názoru zástupců teorie se za demisi vlády pokládá i demise
jejího předsedy.155
Obdobně, jako v případě odvolání vlády prezidentem republiky, v případě přijetí
demise vlády, prezident republiky zpravidla pověří odstupující vládu výkonem jejích

152

Fakultativní a obligatorní demise jsou pojmy Ústavě ČR neznámé. Toto dělení požívám pouze pro
interpretační účely.
153
Obdobně Pavlíček, V. – Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl Ústavní
systém, 1. vydání, Linde Praha a.s. 1994, str. 179
Hendrych, D. – Svoboda, C.: Ústava České republiky Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha 1997, str.
120
154
čl. 76 odst. 1, 2 Ústavy ČR
155
Blíže v kapitole 2.4.
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funkcí prozatímně, až do jmenování vlády nové. Neučiní tak, je-li předpoklad, že bude
velmi brzy jmenována vláda nová.156

2.11.

Právo účastnit se schůzí vlády

Oprávnění prezidenta republiky účastnit se schůzí vlády je založeno článkem 64
odst. 2 Ústavy ČR. Podle tohoto ustanovení má prezident republiky rovněž právo žádat
od vlády a jejích členů zprávy a může žádat projednání otázek, které patří do jejich
působnosti.
Vláda není odpovědna prezidentu republiky, ačkoliv je označen za hlavu státu,
je odpovědna pouze Poslanecké sněmovně, proto zprávy, které prezidentu republiky
podává, mají pouze informativní charakter. Prezident republiky nestojí ani v čele moci
výkonné,157 a je-li proto přítomen jednání vládě, nepředsedá jí.
Na rozdíl od čl. 64 odst. 1 Ústavy ČR, který pojednává o oprávnění prezidenta
republiky účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů i komisí a právu na
udělení slova, kdykoliv o to požádá, stejné oprávnění ve vztahu ke schůzím vlády nemá.
Cyril Svoboda k tomu uvádí, že „Zřejmě jeho právo (prezidenta republiky –
pozn. autora) projednávat s vládou nebo jejími členy otázky, které patří do jejich
působnosti, v sobě zahrnuje právo promluvit i na zasedání vlády a vyjádřit se
k jednotlivým projednávaným bodům.“158
Karel Klíma doplňuje, že Ústava ČR nepamatuje na jakoukoliv sankci, kterou by
bylo možno uplatnit, pokud by vláda, nebo její člen, neumožnili prezidentu republiky
zúčastnit se schůze vlády, či pokud by odmítli podat požadovanou zprávu.159

156

Dne 25. 4. 2005 podala vláda v čele se Stanislavem Grossem demisi. Prezident republiky demisi přijal
a téhož dne jmenoval novým předsedou vlády Jiřího Paroubka a na jeho návrh ostatní členy vlády.
157
argument a contrario čl. 67 odst. 1 Ústavy ČR
158
Hendrych, D. – Svoboda, C.: Ústava České republiky Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha 1997,
str. 106
159
Blíže in Klíma, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
Plzeň 2005, str. 330
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III.

Postavení prezidenta republiky a vztah k dalším
ústředním orgánům státní správy
Podle čl. 79 odst. 1 Ústavy ČR lze ministerstva a jiné správní úřady zřídit a

jejich působnost stanovit pouze zákonem. Tímto zákonem je zákon č. 2/1969 Sb., o
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (dále jen
„kompetenční zákon“).
Ústředními správními úřady jsou pak podle Nejvyššího správního soudu
pouze ty ústřední orgány státní správy České republiky, které jsou buď kompetenčním
zákonem, nebo zvláštním zákonem jako ústřední správní úřady nebo ústřední orgány
státní správy výslovně označeny.160
V České republice působí ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen
vlády (v současnosti všechny označeny jako ministerstva) a další ústřední orgány
státní správy, vyjmenované v § 2 odst. 1 kompetenčního zákona.161
Vztahu prezidenta republiky k vládě a jejím členům, kteří stojí v čele
ministerstev, se věnovala kapitola předchozí. Následující kapitola se zabývá pouze
vztahem hlavy státu k dalším ústředním orgánům státní správy.
V čele každého ústředního orgánu státní správy, který byl zřízen na základě § 2
odst. 1 kompetenčního zákona, stojí předseda tohoto úřadu. Předsedy většiny uvedených
úřadů jmenuje a odvolává vláda České republiky, prezident republiky má vliv na
personální obsazení pouze:

i)

Českého statistického úřadu

ii)

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

160

Rozhodnutí Nejvyššího soudu správního sp. zn.: Komp. 1/2004 – 70 ze dne 23. července 2004.
Jsou jimi Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad
průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv,
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády
České republiky, Český telekomunikační úřad.
161
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3.1.

Český statistický úřad

Zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (dále jen „zákon o ČSÚ“) je
upravena činnost Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“). V čele ČSÚ stojí
předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky. S funkcí
předsedy Českého statistického úřadu je pak podle zákona o ČSÚ neslučitelné členství
v politické straně nebo politickém hnutí.

3.2.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Podrobnosti o Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“)
stanoví zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(dále jen „zákon o ÚOHS“). Zákon o ÚOHS stanoví, že v jeho čele stojí předseda,
kterého na návrh vlády jmenuje prezident republiky. Nikdo nemůže být do funkce
předsedy ÚOHS jmenován více než dvakrát (za život). Funkční období předsedy ÚOHS
je šest let a s touto funkcí je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém
hnutí. Prezident republiky může na návrh vlády odvolat předsedu ÚOHS, a to pouze
v případě, že:

i)

nevykonává funkci po dobu delší než 6 měsíců, nebo

ii)

narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce anebo

iii)

narušuje nezávislost a nestrannost ÚOHS.

Pokud je předseda ÚOHS prezidentem republiky odvolán, jeho funkce končí
dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného odvolání
z funkce.
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3.3.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Přestože Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) nelze dle
názoru Nejvyššího správního soudu, jak je uveden výše, považovat za ústřední orgán
státní správy, a nenalezneme jej ani v taxativním výčtu § 2 odst. 1 kompetenčního
zákona, považuji za užitečné se tímto úřadem a vztahem prezidenta republiky k němu
zabývat. Jedná se o významný, nezávislý úřad s celostátní působností, do jehož činnosti
lze zasahovat pouze na základě zákona a jemuž náleží samostatná kapitola ve státním
rozpočtu.162 ÚOOÚ byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
změně některých zákonů (dále jen „zákon o ÚOOÚ“) a podle něj jsou zaměstnanci
úřadu:

i)

předseda

ii)

sedm inspektorů

iii)

další zaměstnanci

ÚOOÚ řídí předseda, kterého jmenuje prezident republiky na návrh Senátu na
dobu 5 let. Předseda ÚOOÚ může být jmenován nejvýše na dvě po sobě jdoucí funkční
období. Prezident republiky rovněž tohoto předsedu odvolává.
Předsedou ÚOOÚ může být jmenována pouze fyzická osoba, která splňuje
všechny následující předpoklady:

i)

je občanem České republiky,

ii)

je (plně) způsobilá k právním úkonům,

iii)

je bezúhonná,163

iv)

splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,164

162

Zákon o ÚOOÚ stanoví, že ÚOOÚ jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast
ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném zákonem o ÚOOÚ a další kompetence stanovené
zvláštním právním předpisem, mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo
použitelnými předpisy Evropských společenství. ÚOOÚ ovšem formálně za ústřední orgán státní správy
označen není.
163
Za bezúhonnou se pro účely zákona o ÚOOÚ považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně
odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo i trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.
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v)

její znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude
svoji funkci řádně zastávat,

vi)

má ukončené vysokoškolské vzdělání.

Přestane-li předseda ÚOOÚ splňovat některý z výše uvedených předpokladů pro
jmenování, prezident republiky jej na návrh Senátu, odvolá. Prezident republiky může,
opět na návrh Senátu, předsedu ÚOOÚ odvolat také tehdy, jestliže po dobu šesti měsíců
nevykonává svou funkci.
Zákon o ÚOOÚ stanoví, že inspektory ÚOOÚ jmenuje a odvolává prezident
republiky, a to na návrh Senátu.
Inspektor je jmenován na období 10 let a může být jmenován i opakovaně.
Podmínky pro jmenování inspektora ÚOOÚ jsou téměř totožné s předpoklady pro
jmenování předsedy tohoto úřadu. Zákon o ÚOOÚ ovšem výslovně nestanoví, že
inspektor musí mít znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti, které jsou předpokladem k
tomu, že bude svoji funkci řádně zastávat. Lze si ovšem jen obtížně představit, že Senát

164

Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
Předpokladem pro výkon funkce předsedy ÚOOÚ je splnění podmínky, že občan v období od 25. 2. 1948
do 17. 11. 1989 nebyl:
a.)
b.)

c.)

d.)
e.)
f.)
g.)

příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného
bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní
bezpečnosti,
tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany
Slovenska od stupně okresního, nebo jemu na roveň postaveného výboru, výše, členem
předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany
Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra
pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické
práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od
1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem c) na úseku politického řízení
Sboru národní bezpečnosti,
příslušníkem Lidových milicí,
členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2.
1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu
sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole
ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné
bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických
republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na
těchto školách.
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navrhne prezidentu republiky do funkce inspektora ÚOOÚ osobu, která nesplňuje i toto
kritérium.
Prezident republiky inspektora na návrh Senátu odvolá v případě, že, přestal
splňovat některou z podmínek pro své jmenování.
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IV.

Vztah prezidenta republiky k ozbrojeným silám

4.1.

Vrchní velení ozbrojeným silám

Prezident republiky je dle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR vrchním velitelem
ozbrojených sil. Mezi slovní spojení „vrchní velitel“ a „nejvyšší velitel“ lze položit
rovnítko.165
Ozbrojené síly jsou tradiční doménou moci výkonné a vrchní velení této oblasti
je v České republice svěřeno prezidentu republiky.
Podrobnosti k postavení prezidenta republiky, co by vrchního velitele
ozbrojených sil, jsou obsaženy v několika zákonech. Jsou jimi např.:

-

ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

-

zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky

-

zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

-

zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských
cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

-

zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání

-

zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) a
další.

Postavení a pravomoci prezidenta republiky, jako vrchního velitele ozbrojených
sil, vychází z čl. 63 Ústavy ČR, dalších ústavních zákonů i z právních norem se silou
zákona. Z toho vyplývá, že všechna rozhodnutí prezidenta republiky v tomto
postavení musí být dle čl. 63 odst. 3 Ústavy ČR kontrasignována předsedou vlády
nebo jím pověřeným členem vlády.
Uvedená podmínka platnosti rozhodnutí nebude činit problém v situaci, kdy
prezident republiky rozhoduje o koncepčních záležitostech (schvalování vojenských
165

Všimněte si ovšem soudní soustavy České republiky, kde je nutné oba termíny rozlišovat (vrchní
soudy, Nejvyšší soud) in Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České republiky komentář, C.
H. Beck, Praha 2007, str. 458, bod 6.
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řádů, propůjčování historických názvů vojenským útvarům aj.), které zpravidla není
nezbytné činit okamžitě. Nutnost spolupodpisu každého rozhodnutí vrchního velitele
ozbrojených sil se ovšem stane těžkopádným a zdlouhavým v případech, kdy je nutné
jednat okamžitě.
Z povahy kontrasignace plyne, že všechna takto přijímaná rozhodnutí musí být
učiněna písemně. To může činit značné problémy v době výjimečných stavů, kdy může
být písemná komunikace mezi jednotlivými orgány problematická a z akceschopného
hlediska nevhodná.
Jako možné řešení se jeví nahrazení spolupodpisu předsedy vlády nebo jím
pověřeného člena vlády institutem jiným. Neodpovědný prezident republiky by mohl
například činit rozhodnutí pouze na návrh vlády. Tento návrh by mohl buď přijmout a
rozhodnout podle něj, nebo odmítnou a vyžádat si návrh jiný. Uvedené řešení rovněž
není nejvhodnější. Navrhovaný postup, a sice vládní návrh na rozhodnutí prezidenta
republiky, by zřejmě musel být rovněž učiněn písemně.
Jako nejjednodušší a nejvhodnější řešení se mi pak jeví možnost podřadit
rozhodování prezidenta republiky z titulu vrchního velitele ozbrojených sil pod režim
čl. 62 Ústavy ČR. Tímto řešením by se rozhodnutí vrchního velitele obešla bez
kontrasignace a prezident republiky by tak mohl udílet rozkazy telefonicky,
telegraficky, nebo ústně přímo v poli.
Možným úskalím je pak přílišná moc, svěřená jednomu člověku. Domnívám se
ovšem, že demokratické zřízení České republiky by nebylo ohroženo. Prezidentu
republiky by bylo ponecháno vrchní velení ozbrojeným silám, státní správu by
zajišťovalo Ministerstvo obrany a rozpočet a financování ozbrojených sil by nadále
schvalovala Poslanecká sněmovna.166
Pro úplnost je nutno dodat, že Česká republika se bez navržené změny
rozhodování vrchního velitele ozbrojených sil bez větších obtíží obejde i nadále. Jak je
uvedeno níže, prezident republiky, přes Ústavou ČR deklarované vrchní velení
ozbrojeným silám, nemá na faktické velení zásadní vliv. 167

166

K tomu blíže Koudelka, Z.: Změny postavení prezidenta na Slovensku a v Čechách, na Moravě a
Slezsku in Dančák, B. – Šimíček, V. (eds.): Aktuálnost změn Ústavy ČR, 1. vydání, Masarykova
univerzita, Brno 1999, str. 229 – 247.
167
Obdobně Kysela, J.: Úprava kompetencí ústavních orgánů ČR v oblasti bezpečnosti státu a její možné
změny in Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn, Univerzita Karlova v Praze, Právnická
fakulta, 2003.
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Postavení, členění a úkoly ozbrojených sil České republiky, jejich řízení
přípravu a vybavenost vojenským materiálem, použití vojenské zbraně vojáky v činné
službě a náhradu škody v této souvislosti, upravuje zákon o ozbrojených silách České
republiky.
K zajišťování své bezpečnosti vytváří Česká republika ozbrojené síly. Ty se
člení na:

i)

armádu

ii)

Vojenskou kancelář prezidenta republiky

iii)

Hradní stráž

V ozbrojených silách se uplatňují vztahy nadřízenosti a podřízenosti a jejich
vrchním velitelem je prezident republiky. Podle §§ 5, 7 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, prezident republiky:

i)

schvaluje základní vojenské řády,

ii)

jmenuje a odvolává náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky,

iii)

propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům, vojenským
zařízením a vojenským záchranným útvarům,168

iv)

propůjčuje bojové prapory vojenským útvarům, vojenským zařízením a
vojenským záchranným útvarům,

v)

na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny
příslušném ve věci obrany jmenuje náčelníka Generálního štábu Armády
České republiky,

vi)

na návrh vlády odvolává náčelníka Generálního štábu Armády České
republiky.

168

Vojenský útvar je samostatná bojová nebo výcviková součást ozbrojených sil s vlastním názvem,
popřípadě s propůjčeným čestným nebo historickým názvem, číselným označením a místem stálé
dislokace.
Vojenské zařízení je samostatná součást ozbrojených sil, která je určena k zajišťování potřeb ozbrojených
sil s vlastním názvem, číselným označením a místem stálé dislokace.
Vojenský záchranný útvar je samostatná součást armády, která je určena k plnění humanitárních úkolů
civilní ochrany a připravující se k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu, s vlastním
názvem, číselným označením a místem stálé dislokace (§ 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách
České republiky, prezident republiky)
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Základem ozbrojených sil je armáda. Ta se organizačně člení na vojenské
útvary, vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary, které se mohou slučovat do
větších organizačních celků. Ústředním orgánem státní správy pro řízení Armády České
republiky je Ministerstvo obrany. Jeho součástí je Generální štáb Armády České
republiky, který zabezpečuje velení. V čele Generálního štábu je náčelník Generálního
štábu Armády České republiky, který je podřízen ministru obrany. Toto postavení
náčelníka generálního štábu se může jevit jako problematické. Jak bylo uvedeno,
náčelník generálního štábu je sice podřízen ministru obrany, ale do funkce je
ustanovován, a z funkce odvoláván procedurou, která mu zaručuje na ministrovi určitou
nezávislost.169
Základním úkolem armády ČR je příprava k obraně České republiky a plnění
úkolů, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné
obraně proti napadení. Armádu lze, za splnění dalších podmínek, použít také ke střežení
objektů důležitých pro obranu státu, k plnění úkolů Policie České republiky,
k záchranným pracím, k dopravě ústavních činitelů, k plnění humanitárních úkolů
civilní ochrany a k dalším.
Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených
sil České republiky. V čele Vojenské kanceláře prezidenta republiky je náčelník, který
je přímo podřízen prezidentu republiky a je prezidentem republiky jmenován a
odvoláván bez návrhu vlády. Pravomoc prezidenta republiky jmenovat a odvolávat
náčelníka vojenské kanceláře je ovšem založena právní normou se silou zákona170 a pro
platnost takového rozhodnutí prezidenta republiky je tedy nutný spolupodpis předsedy
vlády nebo jím pověřeného člena vlády.171
Náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky jmenuje a odvolává velitele
Hradní stráže a má vůči vojákům Vojenské kanceláře prezidenta republiky a vojákům
Hradní stráže stejná oprávnění jako ministr obrany, stanovená zvláštními právními
předpisy.172 Vojenská kancelář prezidenta republiky plní úkoly hlavy státu související

169

Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České republiky komentář, C. H. Beck, Praha 2007,
str. 459, bod 6.
170
§ 5 písm. b) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
171
čl. 63 odst. 2, odst. 3 Ústavy ČR
172
Např.: zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o
některých právních poměrech vojáků v záloze, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
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s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a
úkoly související s řízením Hradní stráže.
Přestože je Hradní stráž samostatnou součástí ozbrojených sil České republiky,
je podřízena náčelníku Vojenské kanceláře prezidenta republiky.173 De lege ferenda lze
proto doporučit podřazení Hradní stráže pod Vojenskou kancelář prezidenta republiky.
Úkolem Hradní stráže je vnější ostraha areálu Pražského hradu, zabezpečení
jeho obrany a vnější ostraha a obrana objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta
republiky, organizace a zajištění vojenských poct, zejména při oficiálních návštěvách
představitelů jiných států. Bez souhlasu prezidenta republiky nesmí být Hradní stráž
použita k plnění jiných úkolů.
Prezident republiky stanoví ve vojenských řádech podrobnou úpravu průběhu
základní nebo náhradní vojenské služby a vojenských cvičení a některých právních
poměrů vojáků v záloze a úpravu vojenského kázeňského práva, vztahů mezi
příslušníky ozbrojených sil a výkonu vojenské činné služby.174

4.2.

Jmenování a povyšování generálů

Vedle postavení prezidenta republiky, jako vrchního velitele ozbrojených sil,175
je hlavě státu čl. 63 odst. 1 písm. g) Ústavy ČR svěřena rovněž pravomoc jmenovat a
povyšovat generály.176
Důvodů, proč je tato pravomoc stanovena samostatným písmenem čl. 63 Ústavy
ČR může být několik. Prezident republiky nejmenuje do hodnosti generálů pouze
příslušníky ozbrojených sil, ale také příslušníky bezpečnostních sborů. Bezpečnostní
sbory nejsou součástí ozbrojených sil České republiky, a proto je pravomoc prezidenta
republiky jmenovat a povyšovat (všechny) generály stanovena v samostatném písmenu.

173

§ 3 odst. 2, § 27 zákona o ozbrojených silách České republiky
Zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování byla zrušena základní i náhradní
vojenská služby. Poslední vojáci vykonávající základní vojenskou službu byli propuštěni dne 22. 12.
2004.
175
čl. 63 odst. 1 písm. c) Ústavy ČR
176
„Pravomoc jmenovat znamená zpravidla z hodnosti nižší, než je generál, ustanovit do hodnosti
generála, povyšovat znamená z nižší generálské hodnosti jmenovat do generálské hodnosti vyšší.“ in
Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II. díl, část první – Ústavní právo České republiky, 2.
vydání, Linde Praha a.s. 2008, str. 512
174
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Dle názorů některých odborníku má Ústava ČR na mysli jmenování a
povyšování pouze generálů ozbrojených sil a tato pravomoc by tedy mohla být vztažena
pod vrchní velení ozbrojeným silám. 177 Zřejmě z historických a prestižních důvodů je
uvedená pravomoc prezidenta republiky stanovena samostatným písmenem Ústavy
ČR.178
177

Pravomoc prezidenta republiky jmenovat a povyšovat generály bezpečnostních sil není dle názoru
JUDr. Matuly založena čl. 63 odst. 1 písm. g) Ústavy ČR. Dle názoru uvedeného odborníka má Ústava
ČR na mysli pouze příslušníky ozbrojených sil, nikoliv stejnojmenné hodnostní označení jiných
ozbrojených sborů (správně bezpečnostních sil). Blíže k tomu in Klíma, K. a kol.: Komentář k Ústavě a
Listině, 1. vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2005, str. 323.
178
Podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání se v hodnostním sboru generálů stanovují
následující hodnosti:
a.)
b.)
c.)
d.)

brigádní generál
generálmajor
generálporučík
armádní generál

Prezident republiky pak jmenuje vojáky do hodností generálů na návrh vlády a je to také prezident
republiky, který na návrh vlády generálské hodnosti odnímá (tzv. degradace). Proti rozhodnutí prezidenta
republiky se nelze odvolat. Na návrh vlády rovněž prezident republiky propůjčuje hodnosti generálů na
dobu výkonu volené funkce nebo plnění služebního úkolu, který propůjčení vyšší hodnosti vyžaduje.
Jmenování a povyšování generálů zpravidla probíhá u příležitosti státního svátku, a to 28. října nebo 8.
května.
Prezident republiky nejmenuje do hodnosti generálů pouze vojáky, ale rovněž příslušníky bezpečnostních
sborů. Z povahy věci (a ze zákona) vyplývá, že tyto příslušníky může jmenovat pouze do hodnosti
brigádní generál, generálmajor nebo generálporučík, nikoliv do hodnosti armádní generál. Stejně jako
vojenské generály, i generály bezpečnostních sborů prezident republiky jmenuje a povyšuje na návrh
vlády.
Bezpečnostním sborem se dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České
republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky
a informace.
Prezident republiky je rovněž oprávněn udílet vojákům kázeňské odměny a ukládat kázeňské tresty.
Za příkladné plnění služebních povinností nebo za záslužné činy, jimiž se rozumí zejména vykonání
hrdinského skutku, projev statečnosti při záchraně života nebo majetku, může prezident republiky udělit
vojákům zejména tyto kázeňské odměny:
a.)
b.)
c.)

písemnou pochvalu
prominutí dříve uloženého kázeňského trestu nebo jeho zahlazení
peněžitý nebo věcný dar

Za zaviněné jednání, které je v rozporu s právními předpisy nebo vojenskými řády, předpisy a rozkazy,
nejde-li o jiný správní delikt nebo není-li trestné podle trestního zákona (kázeňský přestupek), může
prezident republiky uložit následující kázeňské tresty:
a.)
b.)
c.)
d.)

napomenutí
písemnou důtku
výstrahu pro neodpovědný výkon služby
snížení platu až o 15 % až na dobu 6 měsíců

Proti rozhodnutí prezidenta republiky se nelze odvolat. Prezident republiky jako vrchní velitel
ozbrojených sil stanoví ve vojenském řádu podrobnou úpravu vojenského kázeňského práva.
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4.3.

Vyhlašování mimořádných stavů

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky zná tři mimořádné stavy: 179

i)

válečný stav

ii)

stav ohrožení státu

iii)

nouzový stav

Přestože je prezident republiky vrchním velitelem ozbrojených sil, není
oprávněn vyhlásit žádný z mimořádných stavů. O vyhlášení válečného stavu, je-li
Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o
společné obraně proti napadení, rozhoduje Parlament. K přijetí takového usnesení je
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech
senátorů. 180
Válečný stav lze tedy, dle znění Ústavy ČR vyhlásit pouze ve dvou případech.
Je-li Česká republika napadena přímo, nebo je-li třeba plnit partnerské závazky o
společné obraně.
V obou případech je zřejmě nutné rozhodovat rychle. Ovšem, zatímco v případě
napadení smluvního partnera je časový prvek méně významný a lze očekávat, že se
v přiměřené době podaří svolat dostatečný počet zákonodárců, v případě přímého
napadení České republiky, může být situace mnohem komplikovanější. Je nutné si
uvědomit, že při jakémkoliv útoku jsou prvním cílem komunikační a transportní
prostředky protistrany. Slepý a nehybný nepřítel je mnohem snazší kořistí než dobře
informovaný a pohyblivý protivník. Lze tedy očekávat, že jakýkoliv útok na Českou
republiku dosahující intenzity války by se nejprve zaměřil na telefonické, telegrafické,
internetové a jiné obdobné spojení, a dále na pozemní komunikace a drážní dopravu.
V takové situaci by bylo velmi obtížné svolat 281 zákonodárců k hlasování o vyhlášení
válečného stavu.181
179

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) upravuje stav
nebezpečí, čtvrtý mimořádný stav, který lze charakterizovat jako regionální formu nouzového stavu.
Tento mimořádný stav je oprávněn vyhlásit hejtman kraje, resp. primátor hlavního města Prahy.
180
čl. 43 odst. 1, čl. 39 odst. 3 Ústavy ČR
181
dle J. Jiráska je vyhlášení válečného stavu v případě napadení státu akt pouze deklaratorní, protože
válečný stav de facto nastává již samotným útokem, a to se všemi důsledky mezinárodněprávními i
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Jako řešení lze navrhnout přenesení rozhodování o válečném stavu na některý
méně početný, a tedy akceschopnější orgán. Uznávaný odborník na ústavní právo, doc.
Kysela ve svém článku182 nabízí jako alternativu vytvoření orgánu s účastí
zákonodárného sboru (reformovaná Bezpečnostní rada státu s účastí předsedů obou
komor Parlamentu, nebo zvláštní parlamentní orgán s účastí zástupců obou komor) nebo
možnost svěřit rozhodování orgánu zcela jinému (prezidentu republiky, který by
rozhodoval na návrh vlády, nebo svěřit rozhodnutí vládě samotné), ale s výhradou
dodatečného potvrzení tohoto rozhodnutí Parlamentem.
Velení ozbrojeným silám, vyhlašování válečného stavu, povolávání záloh a vše
ostatní, týkající se této oblasti, jsou pravomoci, které by měly být v rukou moci
výkonné. Kdo jiný by měl rozhodnout o tak závažné (respektive mimořádné) situaci
jako je válečný stav než vrchní velitel ozbrojených sil a hlava státu v jedné osobě?
Podle mého názoru je prezident republiky pro taková rozhodnutí nejvhodnější. Měl by
rozhodovat na návrh vlády nebo s nutností kontrasignace rozhodnutí, a to vzhledem
k jeho neodpovědnosti. Tato rozhodnutí prezidenta republiky by měla být dodatečně
přezkoumatelná zákonodárným sborem z důvodu kontroly. V případě napadení státu je
časový faktor nejpodstatnější a rozhodnutí o válečném stavu prezidentem republiky ve
spolupráci s vládou se mi jeví jako dostatečně operativní, a přitom dostatečně rezistentní
proti možnému zneužití.
Doc. Kysela ve svém článku poukazuje i na další možné problémy. Vyhlášení
válečného stavu nemá vliv na možnost rozpuštění Poslanecké sněmovny, ani na
monopol Parlamentu na zákonodárství. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,
jednací řád Poslanecké sněmovny, i jednací řád Senátu upravují pouze možnost
zkrácení zákonodárného procesu a nemožnost prezidenta republiky vracet zákony
přijaté ve zkráceném jednání, nikoliv přenesení nouzového zákonodárství na jiný orgán.
Bylo by na místě uvažovat například o zavedení dekretální pravomoci prezidenta
republiky, jak bylo praktikováno v průběhu druhé světové války.183

vnitrostátními in Kysela, J.: Rok 2004 ve vývoji vybraných institutů českého ústavního práva – 2. část,
pozn. č. 60 in Právní rozhledy 13/2005.
182
Kysela, J.: Rok 2004 ve vývoji vybraných institutů českého ústavního práva – 2. část in Právní
rozhledy 13/2005, str. 468 – 473.
183
Tato problematika ovšem přesahuje zadání rigorózní práce, proto odkazuji na zmiňovaný článek doc.
Kysely.
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Stav ohrožení státu, bezprostřední ohrožení svrchovanosti státu nebo územní
celistvosti státu anebo jeho demokratických základů, vyhlašuje na návrh vlády
Parlament za obdobných podmínek jako válečný stav.184
Nouzový stav je výjimečný stav reagující na vznik živelných pohrom, havárií
nebo nehod a netýká se tedy vnější bezpečnosti České republiky.

4.4.

Bezpečnostní rada státu

Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu,
vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo s jejími členy otázky,
které patří do působnosti této rady.185 Prezident republiky ovšem Bezpečností radě státu
nepředsedá, ani se nijak nepodílí na jejím rozhodování.

4.5.

Mobilizace ozbrojených sil

Na návrh vlády, prezident republiky nařizuje a ruší mobilizaci ozbrojených
sil186,187 Mobilizace se nařizuje mobilizační výzvou, která se vyhlašuje prostřednictvím
hromadných sdělovacích prostředků. Mobilizace ozbrojených sil může být částečná
nebo všeobecná. Částečná mobilizace ozbrojených sil se vyhlašuje za stavu ohrožení
státu a vztahuje se na část vojáků v záloze nebo na část státního území České republiky.
Všeobecná mobilizace ozbrojených sil se vyhlašuje za válečného stavu a vztahuje se na
všechny vojáky v záloze.

4.6.

Služba v cizích ozbrojených silách

Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu
ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, se dopouští dle § 321 odst. 1 zákona č.
184

čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
čl. 9 odst. 3 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.
186
Mobilizací ozbrojených sil se rozumí hromadné povolávání vojáků v záloze do mimořádné služby.
187
§ 23 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování.
185
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40/2009 Sb., trestního zákoníku, trestného činu Služby v cizích ozbrojených silách.
Tímto jiným právním předpisem je pak branný zákon, který konkretizuje možnost
služby v cizích ozbrojených silách ve svém § 34.
Podle branného zákona smí občan České republiky vstoupit do ozbrojených sil
cizích států jen se souhlasem prezidenta republiky. Souhlas se uděluje na základě
žádosti a není jej oprávněn udělit nikdo jiný, než prezident republiky. Tato žádost,
obsahující jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a důvod, proč chce
žadatel vstoupit do ozbrojených sil cizího státu, se předkládá ministerstvu obrany.
Ministerstvo obrany, po projednání s ministerstvem vnitra a ministerstvem zahraničních
věcí, připojí své vyjádření a žádost postoupí prezidentu republiky. Na udělení souhlasu
není právní nárok. Případný souhlas prezidenta republiky se vstupem do cizích
ozbrojených sil pozbývá platnosti dnem účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo
válečného stavu.
Ne každá služba v cizích ozbrojených silách ovšem vyžaduje souhlas prezidenta
republiky. Občan České republiky, který má více státních občanství, může vstoupit do
ozbrojených sil jiného státu, jehož je také státním občanem, a to bez souhlasu prezidenta
republiky.
Bez souhlasu prezidenta republiky může vstoupit do ozbrojených sil jiného státu
též občan České republiky za předpokladu, že tento stát je členem mezinárodní
organizace zajišťující společnou obranu proti napadení, jíž je Česká republika členem.
Za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu může prezident republiky
vyzvat vojáky v záloze, kteří jsou v zahraničí, aby vstoupili do ozbrojených sil
spojeneckého státu, na jehož území se nacházejí nebo do něhož se mohou dostat.
Vojenská služba takto vykonaná se považuje za mimořádnou službu.188

188

Mimořádná služba je vojenská činná služba za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (§ 1 odst. 3
branného zákona).
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V.

Postavení a pravomoci prezidenta republiky v situacích
s mezinárodním prvkem
Soudobé pravomoci moderních hlav států v oblasti mezinárodního práva,

zahrnující zejména právo reprezentovat svůj stát mimo jeho hranice, sjednávat
mezinárodní závazky, pověřovat zástupce státu výkonem funkcí diplomatické mise a
přijímat diplomatické zástupce cizí, lze vysledovat do dob absolutismu, kdy neomezený
vládce představoval oficiální politiku státu s právem stát ve vnějších vztazích libovolně
zavazovat.
Postavení prezidenta České republiky v situacích s mezinárodním prvkem je
upraveno v čl. 63 Ústavy ČR, což znamená, že k platnosti rozhodnutí189 prezidenta
republiky je nezbytný spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
Přestože pouze rozhodnutí prezidenta republiky podléhají kontrasignaci,
zařazením této oblasti pravomocí prezidenta republiky do režimu čl. 63 Ústavy ČR
vyslal ústavodárce jasný signál o nutnosti spolupráce prezidenta republiky a vlády.
Neznamená to ovšem, že by se prezident republiky musel vždy podrobit vůli vlády,
resp. jejího předsedy. Vláda totiž může určité jednání prezidentu republiky znemožnit,
například tím, že jeho rozhodnutí nebude kontrasignováno, nemá ovšem žádný nástroj,
jak jej k nějakému aktivnímu jednání přinutit. Prezident republiky může naopak svou
nečinnosti vládnutí vrcholnému orgánu moci výkonné značně zkomplikovat.

189

K pojmu rozhodnutí srovnejte např. nález Ústavního soudu sp. zn.: Pl. ÚS 43/93 publikovaný ve sbírce
zákonů jako Nález č. 91/1994 Sb. Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat meritem věci (v tomto případě
zrušením části trestního zákona), musel se vypořádat s otázkou, zda je prezident republiky aktivně
legitimován podat návrh na zrušení zákona nebo jeho části bez kontrasignace tohoto návrhu předsedou
vlády nebo jím pověřeným členem vlády neboť tato pravomoc je založena § 64 odst. 1 písm. a) zákona o
Ústavním soudu, tedy právním předpisem se silou zákona.
Ústavní soud dospěl k závěru, že kontrasignace je nutná „pouze při takovém způsobu výkonu …
pravomocí, které prezident republiky realizuje formou ‚vydaného rozhodnutí‘ (čl. 63 odst. 3 Ústavy). Tato
formulace zdůrazňuje objektivně-právní povahu takového rozhodnutí: jde o onen výkon pravomoci,
kterým se mění nebo potvrzuje právní stav (byť i jednotlivých osob). ‚Vydané rozhodnutí‘ nelze proto
chápat jako jakékoli ‚rozhodnutí se‘ k určitému chování. Návrh prezidenta republiky podle § 64 odst. 1
písm. a) zákona o Ústavním soudu není ‚vydaným rozhodnutím‘, ale podnětem. Tímto návrhem realizuje
prezident republiky pouze vlastní právo, zatímco právo vydat rozhodnutí, a tím potvrdit nebo změnit
právní stav, přísluší Ústavnímu soudu.“
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Z tohoto úhlu pohledu se jeví prezident republiky a vláda jako dva rovnocenní
partneři, jejichž případné osobní spory jsou sto pouze poškodit stát, který
reprezentují.190
Prezident České republiky je tedy dle čl. 63 odst. 1 Ústavy ČR v souvislosti s
tématem oprávněn:

a.)

zastupovat stát navenek,

b.)

sjednávat

a

ratifikovat

mezinárodních

smlouvy;

sjednávání

mezinárodních smluv může prezident republiky přenést na vládu nebo
s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
d.)

přijímat vedoucí zastupitelských misí,

e.)

pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí.191

5.1.

Zastupování státu navenek

Zastupování státu navenek patří k tradičním pravomocem hlav států. Termín
„zastupování státu navenek“ není vymezen žádným právním předpisem. Je tedy třeba
na něj nahlížet v rovině mezinárodního práva veřejného. Lze jím rozumět „jakýkoliv
projev vůle hlavy státu, uskutečněný v souladu s mezinárodními protokolárními pravidly
v kontaktu s cizími hlavami státu či jinými funkcionáři, resp. na jednání mezinárodních

190

V této souvislosti poukazuje doc. Koudelka na možné zdroje poučení: boj mezi prezidentem M.
Kováčem a premiérem V. Mečiarem na Slovensku v devadesátých letech minulého století, nebo naopak
spolupráce prezidenta F. Mitterranda a názorově odlišného premiéra J. Chiraca ve Francii osmdesátých let
minulého století in Koudelka, Z.: Prezident, vláda a mezinárodní smlouvy in Hloušek V. – Šimíček V.
(eds.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita v Brně,
2004, str. 74.
191
Tento výčet si neklade za cíl být taxativním, a to s ohledem na neostré hranice vymezeného tématu
této kapitoly. Mezinárodní prvek lze jednoznačně spatřovat např. i v postavení prezidenta republiky, coby
vrchního velitele ozbrojených sil [čl. 63 odst. 1 písm. c) Ústavy ČR – k tomu viz kapitola IV.] nebo
v pravomoci prezidenta republiky propůjčovat a udělovat státní vyznamenání [čl. 63 odst. 1 písm. h)
Ústavy ČR], která mnohou být udělena např. zahraničním státníkům (v této souvislosti lze poukázat na
zvláštnost zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky. Ten rozděluje státní
vyznamenání České republiky na řády – vyšší forma vyznamenání, a medaile – nižší forma vyznamenání.
Medaile se občanům České republiky udělují, řády se jim pouze propůjčují a po úmrtí nositele řádu musí
být číslovaná insignie řádu vrácena Kanceláři prezidenta republiky. Naopak těm, kteří nejsou občany
České republiky, se řády i medaile udělují a po smrti jejich nositele zůstávají insignie pozůstalým. Pakliže
bychom tedy i tuto pravomoc prezidenta republiky podřadili pod uvedenou kapitolu, bylo by nutné
hovořit, ve vztazích s mezinárodním prvkem, pouze o pravomoci prezidenta republiky udílet státní
vyznamenání, nikoliv propůjčovat).
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organizací“192 nebo „oprávnění jednat jménem státu, činit za něj právně závazné úkony
a projevy, a to jednostranné i mnohostranné, k jiným subjektům mezinárodního práva.
Zastupování státu není považováno za pouhou reprezentaci mezinárodně společenského
rázu. Ta náleží prezidentu republiky…z jeho postavení hlavy státu. … O zastupování
státu navenek může jít podle výkladu Ústavy tehdy, kdy někdo jedná jménem stát
s někým, jenž nepodléhá v projednávané věci svrchovanosti tohoto státu“193 nebo
rovněž… „se tím rozumí, že hlava státu reprezentuje Českou republiku (čl. 1 odst. 1)
zejména ve vztahu k jiným státům (jejich zástupcům). Zastupování ‚navenek‘ ovšem
znamená nejen reprezentaci státu v zahraničí, ale také vystupování jménem republiky
při jednání se zástupci jiných států, kteří Českou republiku oficiálně navštíví.“194
Nejedná se tedy pouze o vystupování prezidenta republiky vně hranic České
republiky, ale i zastupování státu na jeho vlastním území při jednáních s cizími zástupci.
Pokud jde o postavení prezidenta republiky mimo území České republiky, je základním
právním předpisem zejména Vídeňská úmluva o smluvním právu.195 Dle této úmluvy se
prezident republiky, vedle předsedy vlády a ministra zahraničních věcí, považuje bez
dalšího, tedy bez předložení zvláštní plné moci, za zástupce státu.196
Při pobytu na území cizích států požívá hlava státu zvláštních práv a výsad
podle norem obecného mezinárodního práva. Patří k nim slavnostní přijetí a vojenské
pocty, jakož i svobodný styk s orgány vlastního státu. Prezident republiky zde může
dokonce vykonávat i své vnitrostátní pravomoci (podepisovat zákony, jmenovat činitele
aj.), pokud tím nezasahuje do výsostných práv hostitelského státu.
Prezident republiky dále požívá osobní nedotknutelnosti a imunity fiskální,
civilní i trestní. Nedotknutelností jsou chráněny také obydlí a dopravní prostředky hlavy
státu. Imunita (fiskální) se nevztahuje na nemovitosti užívané na území cizího státu
k soukromým účelům ani na dědické poplatky. Civilní imunita se nevztahuje na ty
192

Klíma, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2005,
str. 317, bod 3).
193
Šín, Z.: Ústava o prezidentovi jako hlavě státu zastupující republiku navenek, Právní rádce, 12/1994,
str. 7.
194
Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České republiky komentář, C. H. Beck, Praha 2007,
str. 457, bod 4.
195
Vídeňská úmluva o smluvním právu, publikovaná ve sbírce zákonů vyhláškou ministerstva
zahraničních věcí pod č. 15/1988 Sb.
196
Jde o tzv. vnitřní (ústavní) orgán pro mezinárodní styk, neboť současně plní funkce vnitrostátní.
Diplomati a konzulové, kteří působí na území jiného státu, jsou označováni jako zahraniční orgány pro
mezinárodní styk. K tomu blíže in Čepelka, Č. – Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, Eurolex
Bohemia, Praha 2003, str. 425n.
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případy, kdy se hlava státu podrobí jurisdikci dobrovolně, např. podáním žaloby u
civilního soudu daného státu. Trestní imunita se nevztahuje na trestní odpovědnost za
spáchání zločinů podle mezinárodního práva.197
Součástí pravomoci prezidenta republiky zastupovat stát navenek je, mimo jiné,
oprávnění pronášet jménem státu závazné projevy vůči jiným subjektům
mezinárodního práva. Patří k tomu vystupování v OSN, na mezinárodních konferencích
a podobně. I když tyto projevy nemusí být kontrasignovány předsedou vlády nebo jím
pověřeným členem vlády,198 je více než žádoucí, aby prezident republiky své
mezinárodní projevy s vládou konzultoval, neboť za vedení mezinárodní politiky je
odpovědná vláda.199
Zásadní otázkou potom zůstává, zda je možné rozlišovat projevy prezidenta
republiky oficiální povahy, prezentující zahraniční politiku státu, udávanou vrcholným
orgánem moci výkonné, tedy vládou, a mezi projevy prezidenta republiky soukromými,
prezentujícími výhradně soukromý názor hlavy státu.
Výrazné osobnosti, jimiž prezidenti republiky zpravidla bývají, nejsou v zásadě
osobami bez názoru. Ten ovšem může často kolidovat s oficiálním postojem vlády.200
Nedomnívám se, že by prezident republiky měl být poslušným nástrojem v rukou vlády,
opakující její mantry, je ovšem více než vhodné, aby při přípravě svých prohlášení úzce
s vládou a ministerstvem zahraničních věcí spolupracoval. Prezident republiky nemá
žádnou „dovolenou“ nebo pevně stanovenou „pracovní dobu,“ je hlavou státu po celé
své funkční období, a proto by jeho projevy, byť by se mohlo jednat o jeho soukromý
názor, mohly být považovány za oficiální postoj státu. Pro Českou republiku je potom
197

K tomu blíže in Čepelka, Č. – Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, Eurolex Bohemia, Praha 2003,
str. 427 – 429.
198
K tomu srovnejte např. §§ 66, 68 Ústavní listina z roku 1920.
199
Pavlíček, V. – Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl Ústavní systém, 2.
vydání, Linde Praha a.s. 1998, str. 228.
200
Příkladem může být velmi ostrý projev prezidenta republiky Václava Klause na Mezinárodní
konferenci o klimatických změnách v New Yorku, dne 4. března 2008 nazvaný „Od klimatického
alarmismu ke klimatickému realismu“ (přepis na www.klaus.cz/clanky/873) upozorňující na nebezpečí
současného environmentalismu, a to za situace, kdy místopředsedou vlády a ministrem životního
prostředí byl RNDr. Martin Bursík, tehdejší předseda Strany zelených, a na ochranu životního prostředí
byl tehdejší vládou kladen značný důraz.
Přes tento diametrálně odlišný postoj, oproti vládě, např. k otázkám životního prostředí je pozoruhodné,
že Václav Klaus sám apeluje na jednotnou zahraniční politiku. Tento svůj názor vyjádřil např. v projevu
k českým velvyslancům dne 29. srpna 2005: „Česká republika může mít na leccos různé názory, ale může
mít jen jednu zahraniční politiku. Zahraniční politika musí být povýšena nad běžné domácí šarvátky a nad
předvolební taktiku. Musí hledat širší konsensus a vycházet z něj“ in Klaus, V.: Rok třetí, 1. vydání,
Euromedia Group k.s. – Knižní klub, Praha 2006, str. 199.
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difamující, pokud hlava státu přednese projev a vláda jej okamžitě dementuje s tím, že
se nejedná o postoj České republiky, ale pouze o názor hlavy státu. Domnívám se, že
s ohledem na slib prezidenta republiky, je v zájmu všeho lidu, aby Česká republika
vystupovala navenek jednotně a názorové odlišnosti jejích představitelů byly
diskutovány na vnitropolitické scéně. Proto by i soukromé názory prezidenta republiky,
pakliže jsou v ostrém rozporu s politikou vlády, měly být v zahraničí prezentovány
spíše zdrženlivě.201

5.2.

Sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv

Se zastupováním státu navenek úzce souvisí pravomoc prezidenta republiky
sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy dle čl. 63 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR.
Za mezinárodní smlouvu lze považovat, dle právní vědy a mezinárodního
práva, obvykle každou dohodu mezi státy nebo mezinárodními organizacemi, pokud
taková dohod zakládá, mění nebo ruší jejich vzájemná práva a závazky podle
mezinárodního práva.202 Nepovažuje se za ni dohoda mezi svrchovaným státem jako
suverénem a soukromou společností, byť by se jednalo o smlouvu s nadnárodním
koncernem. Takový typ dohod se označuje za dohody diagonální. Na ně se vztahují
ustanovení práva vnitrostátního.203
Slovo „mezinárodní“ je v této souvislosti použito ve smyslu mezinárodního
práva. Národem se v tomto smyslu rozumí národ se státní svrchovaností, proto se v
minulosti častěji používal výraz „mezistátní.“204
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K tématu dále např. Mlsna, P.: Ústavní aspekty zastupování ČR navenek prezidentem republiky in
Šimíček, V. (eds.): Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova
univerzita, Brno, 2008, str. 189 – 216.
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Vídeňská úmluva o smluvním právu ve svém čl. 2. odst. 1 písm. a) stanoví, že „‚smlouva‘
(mezinárodní – pozn. autora) je mezinárodní dohoda uzavřená mezi státy písemnou formou, řídící se
mezinárodním právem, sepsaná v jediné nebo ve dvou či více souvisících listinách, ať je její název
jakýkoliv.“
203
Mlsna, P.: Ústavní aspekty zastupování ČR navenek prezidentem republiky in in Šimíček, V. (eds.):
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2008,
str. 198.
204
Šín, Z.: Ústava o prezidentovi jako hlavě státu zastupující republiku navenek, Právní rádce, 12/1994,
str. 8.
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Sjednávat smlouvu pak znamená „učinit vše, aby smlouva platně vznikla.
Předpokládá to tedy učinit smluvní projev, sdělit jej druhé straně a přijmout od ní její
sdělení. Sjednávat smlouvy lze buď přímo, nebo prostřednictvím zmocněnce.“205
Dle čl. 11 Vídeňské úmluvy o smluvním právu může být souhlas státu s tím, že
bude vázán smlouvou, vyjádřen podpisem, výměnou listin tvořících smlouvu, ratifikací
smlouvy, jejím přijetím, schválením nebo přístupem k ní, nebo jiným dohodnutým
způsobem.206
Prezident republiky je jediným státním orgánem, který je Ústavou ČR nadán
sjednáváním a ratifikací mezinárodních smluv. Vzhledem k tomu, že prezident
republiky není k tomuto úkolu materiálně ani personálně dostatečně vybaven, umožňuje
mu Ústava ČR v čl. 63 odst. 1 písm. b), věta za středníkem, přenést sjednávání
mezinárodních smluv na vládu a s jejím souhlasem na její jednotlivé členy. Takto může
být přeneseno sjednávání určitého typu mezinárodních smluv (delegace obecná), nebo
sjednání konkrétní smlouvy (delegace individuální). Je vhodné zdůraznit, že
delegováno může být pouze oprávnění sjednávat mezinárodní smlouvy, nikoliv jejich
ratifikace. Ta je svěřena dle Ústavy ČR výhradně prezidentu republiky.207

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28. dubna 1993, vyhlášeným ve sbírce
zákonů pod č. 144/1993 Sb. přenesl tehdejší prezident republiky Václav Havel
s výhradou jiného rozhodnutí v jednotlivých případech
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Pavlíček, V. – Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl Ústavní systém, 2.
vydání, Linde Praha a.s. 1998, str. 229.
206
Z textu Ústavy ČR by se mohlo zdát, že jediným způsobem vyjádření vůle státu být mezinárodní
smlouvou vázán je její ratifikace. V praxi jsou ovšem ratifikovány pouze tzv. prezidentské smlouvy.
K tématu blíže např. Šťastný, V.: Prezident republiky a sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv in
Šimíček, V. (eds.): Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova
univerzita, Brno, 2008, str. 228.
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K tomu srovnejte čl. 66 Ústavy ČR.
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přijetí, na člena vlády, pověřeného řízením příslušného ministerstva nebo
jiného ústředního orgánu státní správy.

Z výše uvedeného vyplývá, že na člena vlády, který není pověřen řízením
ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy, nebyla přenesena pravomoc
sjednávat a schvalovat mezinárodní smlouvy dle výše uvedeného rozhodnutí prezidenta
republiky pod bodem ii). To se bude týkat i předsedy vlády, pakliže nebude splňovat
podmínku řízení ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy.208
Vzhledem k tomu, že možnost delegace pravomoci sjednávat mezinárodní
smlouvy je zakotvena v čl. 63 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR, byla k platnosti výše
uvedeného rozhodnutí prezidenta republiky nezbytná, dle čl. 63 odst. 3 Ústavy ČR,
kontrasignace, v tomto případě tehdejšího předsedy vlády, Václava Klause. Nástupce
Václava Havla, současný prezident republiky, Václav Klaus, toto rozhodnutí, které sám
spolupodepsal, nezrušil a to je tedy platné do současnosti.
K provedení tohoto rozhodnutí vydala vláda usnesení č. 131 ze dne 11. února
2004 o Směrnici vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a
ukončování platnosti mezinárodních smluv.209

Směrnice zavádí následující kategorizaci mezinárodních smluv:
i) prezidentské smlouvy – smlouvy, k jejichž ratifikaci prezidentem republiky
je třeba souhlasu obou komor Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu
(smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy ČR),
ii) vládní smlouvy – smlouvy, které nepodléhají ratifikaci a nevyžadují
souhlas Parlamentu nebo souhlas daný v referendu, jejichž sjednávání a
schvalování přenesl prezident republiky na vládu a které upravují otázky
přesahující rámec působnosti ministerstva či jiného ústředního orgánu státní
správy, v jehož čele je člen vlády nebo jehož řízením je člen vlády pověřen,
iii) rezortní smlouvy – smlouvy, které nepodléhají ratifikaci a nevyžadují
souhlas Parlamentu nebo souhlas daný v referendu a jejichž sjednávání a
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Blíže např. Šťastný, V.: Prezident republiky a sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv in Šimíček,
V. (eds.): Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita,
Brno, 2008, str. 219.
209
Tato směrnice nahradila obdobnou směrnici č. 328 ze dne 16. června 1993.
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schvalování přenesl prezident republiky na jednotlivé členy vlády. Jedná se o
smlouvy, které svým významem nepřesahují rámec působnosti ministerstva
či jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády nebo
jehož řízením je člen vlády pověřen.

Směrnice tedy zavádí nejenom výše uvedenou kategorizaci mezinárodních
smluv, ale dále dělí mezinárodní smlouvy na ty, které podléhají ratifikaci (prezidentské
smlouvy) a na ty, jež ratifikaci nepodléhají (smlouvy vládní a rezortní).210 Prezident
republiky tedy přenesl pravomoc sjednávat a schvalovat smlouvy označované jako
vládní a rezortní, nikoliv pravomoc sjednávat smlouvy označované jako prezidentské.
Tím není dotčeno právo prezidenta republiky učinit tak v jednotlivých případech.
Vyjma uvedeného třídění mezinárodních smluv, konkretizuje výše uvedená
vládní směrnice pravomoc Ministerstva zahraničních věcí dle § 6 odst. 3 písm. f) tzv.
Kompetenčního zákona211 „koordinovat a zabezpečovat přípravu, sjednávání a
vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod.“ Právní norma se silou
zákona, rozvinutá usnesením vlády, tak svěřuje ministerstvu zahraničních věcí
pravomoc, která dle Ústavy ČR náleží výlučně prezidentu republiky a výlučně na
základě jeho rozhodnutí může být delegována na jiný orgán.212
Vlastní

příprava

a

průběh

sjednávání

a

vnitrostátního

projednávání

mezinárodních smluv probíhá tak, že přípravu zabezpečuje ministerstvo, do jehož
působnosti zcela nebo převážně náleží otázky, jež mají být navrhovanou smlouvou
upraveny, tzv. gestor. Před zahájením vlastního jednání o smlouvě může gestor provést
tzv. sondáž, tedy zjištění stanoviska smluvního partnera jak k otázkám obsahovým, tak
k otázkám formálním. Sondáž je zpravidla prováděna diplomatickou cestou.
Následně je gestorem zpracována směrnice pro jednání, obsahující zdůvodnění
účelnosti sjednání mezinárodní smlouvy, dopad na státní rozpočet, vymezující rozsah
mandátu a priority a limity pro delegaci expertů, případný návrh na složení této
delegace (není-li jednání vedeno diplomatickou cestou) a informaci, zda se
předpokládá, že se bude jednat o smlouvu prezidentskou, vládní nebo rezortní.
210

Viz pozn.: 206
zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
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K tomu blíže in Koudelka, Z.: Prezident, vláda a mezinárodní smlouvy in Hloušek V. – Šimíček V.
(eds.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita v Brně,
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Následuje expertní jednání, z něhož je zpravidla vyhotoven protokol, obsahující
zhodnocení průběhu a výsledku tohoto jednání. K protokolu je připojen text návrhu
smlouvy, který dále podléhá vnitrostátnímu schválení.
Směrnice dále obsahuje podrobný popis schvalovací procedury, způsob udílení
plných mocí, vstup smlouvy v platnost, kontrolu jejího dodržování, postup při
ukončování smlouvy a další nezbytné podrobnosti.
Tímto způsobem jsou uzavírány mezinárodní smlouvy vládní a rezortní. Ty se
nestávají automaticky součástí právního řádu České republiky a nemají aplikační
přednost před právními normami se silou zákona dle čl. 10 Ústavy ČR. Pokud se má
jejich obsah stát obecně závazným, musí být tyto smlouvy transformovány213 do
právního řádu České republiky. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že do sjednávání a
schvalování mezinárodních smluv vládních a rezortních prezident republiky nikterak
nezasahuje.214
Zcela jiná je situace u mezinárodních smluv prezidentských, jejichž sjednávání
si prezident republiky ponechal zcela ve své působnosti. Nadto je u těchto smluv nutná
ratifikace, jež přenesena nemůže být vůbec.

Mezinárodní smlouvy prezidentské lze dále dělit takto:
i) smlouvy, jimiž jsou některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na
mezinárodní organizaci nebo instituci,
ii) upravující práva a povinnosti osob,
iii) spojenecké, mírové a jiné politické,
iv) z nichž vzniká členství České republice v mezinárodní organizaci,
v) hospodářské, jež jsou všeobecné povahy,
vi) smlouvy o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu.

213

Transformace je jedním ze způsobů přenesení norem mezinárodního práva do vnitrostátního právního
řádu. Rozumí se jí vyhlášení doslovného znění mezinárodní normy ve formě vnitrostátního právního
předpisu. Dalšími způsoby jsou adopce (tradičně využívaná v anglosaských právních systémech, jejíž
podstatou je přejímání norem mezinárodního práva prostřednictvím rozhodovací činnosti), adaptace
(přenesení pouze „smyslu a účelu“ právní normy – např. směrnice EU) a inkorporace („vtažení“ normy
mezinárodního práva do práva vnitrostátního, aniž by přitom tato norma ztrácela formu mezinárodního
práva, pouze se jí propůjčují účinky práva vnitrostátního – v České republice např. mezinárodní smlouvy
dle čl. 10 Ústavy ČR).
214
S výhradou možného přímého sjednávání smluv v jednotlivých případech i v oblastech přenesených.
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K ratifikaci mezinárodní smlouvy, jíž jsou některé pravomoci orgánů České
republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci [ad i)], je dle čl. 10a
odst. 2 Ústavy ČR nezbytný (předchozí) souhlas Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon,
že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. Souhlas musí být dle čl. 39 odst. 4
Ústavy ČR udělen tzv. ústavní většinou, tedy třípětinovou většinou všech poslanců a
třípětinovou většinou přítomných senátorů. Způsob jakým se návrh na udělení souhlasu,
který je udílen formou usnesení, projednává, upravuje část patnáctá jednacího řádu
Poslanecké sněmovny215 a část desátá jednacího řádu Senátu.216 Tyto právní předpisy
neupravují, kdo je předkladatelem návrhu mezinárodní smlouvy s žádostí o vyslovení
souhlasu s její ratifikací. Zřejmě by se mělo jednat o prezidenta republiky, neboť jemu
je souhlas udílen. V praxi je ovšem zpravidla předkladatelem vláda, prostřednictvím
svého předsedy.217
Souhlas je udělen v okamžiku, kdy se o tom usnesly obě komory Parlamentu,
resp. ta z nich, která udělila souhlas později. Je-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna,
nemůže být dle čl. 33 odst. 2 Ústavy ČR souhlas Parlamentu s ratifikací mezinárodní
smlouvy udělen.
Ústavní zákon může určit, že k ratifikaci mezinárodní smlouvy, jíž jsou některé
pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci
[ad i)], je třeba souhlas daný v referendu. V takovém případě se souhlas Parlamentu
nevyžaduje (což nevylučuje, aby sněmovny o takové smlouvě jednaly). V České
republice byl tento postup zvolen pouze jednou, a to v souvislosti s přistoupením České
republiky k Evropské unii, a to na základě ústavního zákona č. 515/2002 Sb., o
referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii. Na základě výsledků tohoto
referenda pak prezident republiky Václav Klaus dne 30. září 2003 ratifikoval Smlouvu o
přistoupení České republiky k Evropské unii a Česká republika se dne 1. května 2004
stala jejím členem.218
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Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.
217
K tomu blíže Šťastný, V.: Prezident republiky a sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv in
Šimíček, V. (eds.): Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova
univerzita, Brno, 2008, str. 222
218
K problematice přijetí ústavního zákona o (obecném) referendu např. Kysela, J.: Výkonná moc jako
objekt změn Ústavy ČR in Hloušek V. – Šimíček V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky,
1. vydání, Masarykova univerzita v Brně, 2004, str. 47 – 67.
216
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K přijetí usnesení v obou komorách Parlamentu, jímž se uděluje souhlas
s ratifikací mezinárodní smlouvy dle čl. 49 Ústavy ČR [ad ii) – vi)] postačí dle čl. 39
odst. 2 Ústavy ČR nadpoloviční většina přítomných zákonodárců (při zachování
usnášeníschopnosti).219
Pokud se před ratifikací objeví pochybnosti o souladu mezinárodní smlouvy
dle čl. 10a a čl. 49 Ústavy ČR s ústavním pořádkem může být podán návrh Ústavnímu
soudu k posouzení, zda tento rozpor existuje. Návrh mohou podat:

i) komora Parlamentu od okamžiku, kdy jí byla mezinárodní smlouva
předložena k vyslovení souhlasu k ratifikaci, do okamžiku, kdy se na
vyslovení souhlasu usnesla,
ii) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od
okamžiku, kdy byl Parlamentem k ratifikaci mezinárodní smlouvy vysloven
souhlas, do okamžiku, kdy prezident republiky smlouvu ratifikoval,
iii) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od
okamžiku, kdy byl vyhlášen výsledek referenda, kterým byl dán souhlas k
ratifikaci mezinárodní smlouvy, do okamžiku, kdy prezident republiky
smlouvu ratifikoval,
iv) prezident republiky od okamžiku, kdy mu byla mezinárodní smlouva
předložena k ratifikaci.

Je-li návrh podán, rozhoduje o něm Ústavní soud v plénu. Před rozhodnutím
Ústavního soudu nemůže být mezinárodní smlouva ratifikována. Dojde-li Ústavní soud
k závěru, že mezinárodní smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem, vysloví tento
nesoulad nálezem. Nález Ústavního soudu pak brání ratifikaci mezinárodní smlouvy do
doby odstranění tohoto nesouladu.220
Celý proces uzavření mezinárodní smlouvy, jde-li o mezinárodní smlouvy
prezidentské, je završen ratifikací.221 Jí se rozumí „schválení smluvního projevu, který
při mezinárodní smlouvě, sjednané jménem republiky, učinil někdo jiný, než sám

219

K bližšímu vymezení těchto typů smluv např. Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České
republiky komentář, C. H. Beck, Praha 2007, str. 365 – 366, body 15 – 19.
220
čl. 87 odst. 2 Ústavy ČR, §§ 71a, 71e zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
221
ratifico – činit platným, potvrzovat (z lat.)
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prezident republiky. Ratifikací se vyjadřuje vůle státu být smlouvou vázán.“222 Jde o
slavnostní akt vyhrazený výlučně prezidentu republiky.223
Vzhledem k tomu, že i tato pravomoc prezidenta republiky vyplývá z čl. 63
Ústavy ČR, bude kterékoliv rozhodnutí prezidenta republiky ratifikovat mezinárodní
smlouvu platné jen v případě spolupodpisu předsedy vlády nebo jím pověřeného člena
vlády.
Otázkou je, zda prezident republiky může ratifikaci odmítnout. JUDr. Šťastný
k tomuto uvádí, že toto je zcela nezpochybnitelné právo prezidenta republiky, nicméně
je taková situace, dle jeho názoru, zcela absurdní, zvláště když je tento záměr
prezidentem republiky avizován již před udělením souhlasu s ratifikací Parlamentem.224
Souhlas Parlamentu s ratifikací mezinárodní smlouvy je totiž dáván právě prezidentu
republiky. JUDr. Šťastný si klade otázku, proč je vlastně Parlamentu předkládána žádost
o udělení takového souhlasu, když výkonná moc takový souhlas ani nepožaduje.225
Rovněž dle názoru doc. Kysely je prezident republiky oprávněn ratifikaci
odmítnout. „Zejména v případech vyžadujících souhlas Parlamentu (lidu)226 je to však
představitelné jen v krajních případech radikální změny okolností, za nichž by podle
prezidentova soudu souhlas k ratifikaci nebyl dán.“227

222

Pavlíček, V. – Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl Ústavní systém, 2.
vydání, Linde Praha a.s. 1998, str. 229.
223
Viz. pozn. 207.
224
Jako např. v případě smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem.
225
K tomu blíže Šťastný, V.: Prezident republiky a sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv in
Šimíček, V. (eds.): Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova
univerzita, Brno, 2008, str. 223.
V této souvislosti JUDr. Vít Šťastný rovněž poukazuje na skutečnost, že proces schvalování mezinárodní
smlouvy není závislý na konkrétní osobě prezidenta republiky, když zmiňovaná smlouva se Svatým
stolcem byla sjednána v průběhu funkčního období prezidenta republiky Václava Havla, nicméně
Parlament rozhodoval o udělení souhlasu s ratifikací v průběhu funkčního období prezidenta republiky
Václava Klause (tamtéž).
226
Tím zřejmě doc. Kysela míní mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a Ústavy ČR, neboť pokud by měl
na mysli i mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 49 Ústavy ČR, k jejichž ratifikaci je udělován souhlas
Parlamentem, nikoliv v referendu, obsáhl by tím všechny mezinárodní smlouvy prezidentské, které podle
současné praxe jediné podléhají ratifikaci – pozn. autora.
227
Klíma, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2005,
str. 320, bod 9.
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5.3.

Přijímání vedoucích zastupitelských misí

Další pravomocí prezidenta republiky, související s materií této kapitoly, je
přijímání vedoucích zastupitelských misí. Jimi se rozumí „šéfové misí“ dle Vídeňské
úmluvy o diplomatických stycích,228 nikoliv „vedoucí konzulárních úřadů“ dle
Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.229

Funkcí diplomatické mise je totiž mimo jiné:
i) zastupovat vysílající stát ve státě přijímajícím,
ii) chránit zájmy vysílajícího státu a jeho příslušníků ve státě přijímajícím v
rozsahu dovoleném mezinárodním právem,
iii) vést jednání s vládou přijímajícího státu,
iv) zjišťovat všemi zákonnými prostředky podmínky a vývoj v přijímajícím státě
a podávat o nich zprávy vládě vysílajícího státu,
v) podporovat přátelské vztahy mezi vysílajícím a přijímajícím státem a rozvíjet
jejich hospodářské, kulturní a vědecké styky.

Úkolem konzulárních úřadů je zejména chránit zájmy vysílajícího státu a jeho
státních příslušníků, aniž by vysílající stát v přijímajícím státě zastupovaly,230 a proto
nelze vedoucí konzulárních úřadů považovat za vedoucí zastupitelských misí ve smyslu
čl. 63 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR.

Šéfové diplomatických misí se dle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích
dělí do tří tříd:
i) velvyslanci nebo nunciové pověření u hlav států, a jiní šéfové misí
rovnocenné hodnosti,
ii) vyslanci, ministři a internunciové, pověření u hlav států,
iii) chargés d'affaires, pověření u ministrů zahraničních věcí.

228

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, publikovaná ve sbírce zákonů vyhláškou ministerstva
zahraničních věcí pod č. 157/1964 Sb.
229
Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, publikovaná ve sbírce zákonů vyhláškou ministerstva
zahraničních věcí pod č. 32/1969 Sb.
230
K tomu srovnejte čl. 5 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.
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Třída, do které budou náležet šéfové diplomatických misí, závisí na dohodě
dotčených států.
Prezident republiky přijímá pouze vedoucí zastupitelských misí prvních dvou
tříd. Dříve, než je ovšem diplomat vyslán do České republiky, musí se nejprve vysílající
stát ujistit, že Česká republika je ochotna osobu diplomata akceptovat. To se projeví tak,
že jí je udělen tzv. agrément, který uděluje prezident republiky. V případě, že agrément
udělen není, není Česká republika povinna sdělit vysílajícímu státu důvody, pro které se
tak stalo.
Vlastní přijetí vedoucího zastupitelské mise prezidentem republiky je slavnostní
akt, vyjadřující oficiální uznání diplomatického zástupce v jeho funkci na území České
republiky. Uskutečňuje se předáním pověřovací listiny prezidentu republiky (v případě
papežských nunciů jde o pověřovací bullu). Teprve přijetím pověřovací listiny se
diplomatický zástupce ujímá své funkce a nabývá plně všech výsad, přiznaných
mezinárodním právem diplomatickým zástupcům. Tímto aktem se mu dostává
oprávnění, aby vykonával svůj úřad na území přijímajícího státu.231
Další přijetí u prezidenta republiky, a to ať společenská nebo úřední, již nelze
považovat za přijetí vedoucího zastupitelské mise dle čl. 63 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR,
s výjimkou přijetí v souvislosti s ukončením diplomatické mise.

5.4.

Pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí

Čtveřici „pravomocí prezidenta republiky s mezinárodním prvkem“ završuje
oprávnění

pověřovat

a

odvolávat

vedoucí

zastupitelských

misí.

Pověřením

diplomatického zástupce, jež je v diplomatických kruzích ustálený výraz, se rozumí
jeho jmenování do funkce. Vedle stálých zástupců v jiných státech, mohou být
diplomati pověření k zastupování České republiky u mezinárodních organizací, při
mezinárodních konferencích nebo při slavnostních událostech. 232
Obdobně, jako v případě přijímání vedoucích zastupitelských misí, prezident
republiky nejmenuje veškeré diplomatické zástupce státu, ale pouze vedoucí
231

K tomu blíže in Pavlíček, V. – Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl
Ústavní systém, 2. vydání, Linde Praha a.s. 1998, str. 231
232
viz. Pavlíček, V. – Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl Ústavní systém,
2. vydání, Linde Praha a.s. 1998, str. 233.
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zastupitelských úřadů v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance u hlavy
přijímajícího státu.233
Dříve, než je vedoucí zastupitelské mise vyslán do místa svého působení, musí
být, dle mezinárodního práva, osoba diplomata schválena přijímajícím státem a musí jí
být udělen tzv. agrément.234
Návrh na pověření vedoucího zastupitelské mise předkládá prezidentu republiky
zpravidla ministr zahraničních věcí, a to po projednání ve vládě. Přestože prezident
republiky je z výkonu své funkce neodpovědný a těžiště zahraniční politiky by tak
zřejmě mělo spočívat na (alespoň politicky) odpovědné vládě, není zcela
nepředstavitelná situace, kdy prezident republiky odmítne jmenovat (pověřit) vládou
navrženého diplomata.235 Na druhou stranu nelze zapomínat, že v případě pověřování a
odvolávání vedoucích zastupitelských misí jde o rozhodnutí prezidenta republiky a
k jeho platnosti je tedy nezbytná kontrasignace předsedy nebo jím pověřeného člena
vlády. Ani prezident republiky tedy nemůže pověřit vedoucího zastupitelské mise,
s kterým by vláda nesouhlasila.

233

Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České republiky komentář, C. H. Beck, Praha 2007,
str. 460, bod 9.
234
k tomu viz kapitola 5.3.
235
Prezident republiky Václav Klaus odmítl v říjnu roku 2005 pověřit vládou navrženého diplomata
RNDr. Iva Šilhavého. V tisku se objevily spekulace, že rozhodnutí prezidenta republiky souviselo
s působením Iva Šilhavého v Greenpeace nebo v politickém odboru Kanceláře prezidenta republiky
Václav Havla. K tomu blíže in deník Právo ze dne 12.10.2005.
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VI.

Odpovědnost prezidenta republiky
Síla úřadu prezident republiky jako hlavy státu se v parlamentních republikách

nepoměřuje pouze rozsahem pravomocí, které vykonává samostatně, ale rovněž
úpravou odpovědnosti za své jednání.
Odpovědností se obecně rozumí nutnost nést následky svého chování a jednání.
Rozlišujeme odpovědnost politickou, právní, morální a jinou.
Právní odpovědnost pak lze definovat jako povinnost strpět právními normami
stanovené následky za porušení primární povinnosti.
Podle odvětví lze rozlišovat systémy právní odpovědnosti trestní, správní,
disciplinární a soukromoprávní. Na základě vztahu objektivních a subjektivních
předpokladů rozeznáváme odpovědnost subjektivní (za zavinění) a objektivní (bez
ohledu na zavinění). Objektivní odpovědnost lze dále dělit na objektivní odpovědnost
absolutní (bez možnosti vyvinění) a objektivní odpovědnost s připuštěním liberačních
důvodů.
Podle jiného kritéria lze odpovědnost třídit na odpovědnost veřejnoprávní a
odpovědnost soukromoprávní. Vedle těchto dvou hlavních skupin existují další,
netypické druhy odpovědnosti: odpovědnost za ústavní delikt a odpovědnost za
mezinárodní delikty.236
Odpovědnost, respektive neodpovědnost prezidenta České republiky je upravena
v čl. 54 odst. 3 Ústavy ČR. Dle znění tohoto článku není prezident republiky z výkonu
své funkce odpovědný. Konkretizaci tohoto principu pak představuje čl. 65 Ústavy ČR.
Tento článek Ústavy ČR stanoví, že prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat
ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Trestní stíhání pro trestné činy
spáchané prezidentem republiky po dobu výkonu jeho funkce je navždy vyloučeno.237

236

Blíže k pojmu odpovědnosti in Boguszak, J. – Čapek, J. – Gerloch, A.: Teorie práva, 2. vydání, ASPI
Publishing, Praha 2004, str. 195 n.
237
Ke změnám, ke kterým zřejmě dojde s účinností od 8.3.2013 viz dále v textu.
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6.1.

Velezrada prezidenta republiky

Prezident republiky může být stíhán pouze pro velezradu, a to před Ústavním
soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a
(zároveň) způsobilosti jej znovu nabýt.238
Velezrada je zvláštní ústavní delikt. Podle § 96 zákona o Ústavním soudu se jí
rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti
republiky, jakož i proti jejímu demokratickému základu. Z povahy věci plyne, že pro
velezradu lze stíhat pouze prezidenta republiky a nikoho jiného. Nikdo nemůže být
stíhán za spolupachatelství k tomuto činu.239 Řízení o ústavní žalobě nelze zahájit,
jakmile se prezident republiky vzdá svého úřadu nebo skončí jeho funkční období.
Byla-li žaloba podána ještě v době trvání funkčního období prezidenta republiky,
Ústavní soud řízení provede, respektive dokončí i v případě, že konkrétní osoba již
nevykonává funkci prezidenta republiky.240
Podle části osmnácté zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, je návrh,
aby Senát podal k Ústavnímu soudu žalobu proti prezidentu republiky pro velezradu,
oprávněna předložit nejméně jedna třetina senátorů.241 Návrh musí obsahovat přesné
vylíčení jednání, kterým se měl prezident republiky dopustit velezrady, spolu
s uvedením důkazů, o které se má ústavní žaloba Senátu opírat. K tomuto návrhu přijme
organizační výbor stanovisko, v němž doporučí horní komoře Parlamentu návrh schválit
nebo zamítnout. Zároveň doporučí předsedovi Senátu zařadit návrh, aby Senát podal
žalobu pro velezradu na pořad nejbližší schůze Senátu.
Ústava ČR nevyžaduje pro schválení návrhu Senátu na podání ústavní žaloby
proti prezidentu republiky žádnou kvalifikovanou většinu, a tak je ke schválení tohoto
návrhu dle čl. 39 Ústavy ČR potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
senátorů, za přítomnosti alespoň jedné třetiny všech senátorů. Vzhledem k závažnosti

238

tzv. Ineligibilita
Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II. díl, část první – Ústavní právo České republiky, 2.
vydání, Linde Praha a.s. 2008, str. 487.
240
Blíže v důvodové zprávě k Ústavě ČR in http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_04.htm.
241
Nejméně tedy 27 senátorů (čl. 16 odst. 2 Ústavy ČR).
239

76

takového rozhodnutí se jeví některým autorům takto nízké kvorum jako značně
nevhodné.242
Dne 12.3.2012 vstoupil v platnost ústavní zákon č. 71/2012, Sb. kterým se mění
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních
zákonů. Nabude-li tento ústavní zákon účinnosti a stane se tak součástí Ústavy ČR,
dojde k výrazné změně možnosti stíhat prezidenta republiky za ústavní delikt(y).
Skutková podstata velezrady bude nově upravena přímo Ústavou ČR (čl. 65
odst. 2), nově bude možné prezidenta republiky žalovat před Ústavním soudem pro
hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Přestože se katalog
možných ústavních deliktů prezidenta republiky zdvojnásobí, stane se prezident
republiky po dobu výkonu své funkce prakticky nedotknutelný, neboť pro přijetí návrhu
ústavní žaloby Senátu bude třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů.
Podání ústavní žaloby bude dále podléhat souhlasu Poslanecké sněmovny. K přijetí
takového souhlasu bude třeba třípětinové většiny všech poslanců. Touto novelizací se
dále zabývám v kapitole 7.11.

6.2.

Imunita prezidenta republiky

Dle znění čl. 65 odst. 1, odst. 3 Ústavy ČR nelze prezidenta republiky zadržet,
trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Trestní stíhání pro trestné
činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno.
V odborných kruzích se vedou polemiky nad podstatou imunity243 prezidenta
republiky. Lze se setkat s názory, že pokud jde o jednání naplňující skutkovou podstatu
trestného činu, jehož se dopustil prezident republiky po dobu výkonu své funkce, jedná
se o exempci hmotněprávní a v případě trestných činů spáchaných před nástupem své
funkce se jedná o exempci procesněprávní.244 Podle jiného názoru jde v případě
exempce prezidenta republiky podle čl. 65 odst. 1, 3 Ústavy ČR a trestných činů
242

Pavlíček, V. – Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl Ústavní systém, 2.
vydání, Linde Praha a.s. 1998, str. 241 in fine.
243
Imunitu v širším slova smyslu, lze dělit na indemnitu (exempci hmotněprávní, imunitu materiální) a
imunitu v užším slova smyslu (nestíhatelnost, exempci procesněprávní, imunitu formální).
244
Císařová, D. – Fenyk, J. – Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání, ASPI, a.s., Praha 2008
str. 32
Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání, Linde Praha a.s. 2007 str. 66
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spáchaných v průběhu funkčního období o exempci procesněprávní s důsledky
hmotněprávními.245, 246
Ústava ČR nedává jasnou odpověď ani na rozsah exempce hlavy státu. Není
jistě sporu o tom, že prezident republiky může být potrestán po skončení své funkce za
ty trestné činy, přestupky a jiné správní delikty, které spáchal ještě před nástupem do
funkce, ovšem za předpokladu, že nejsou promlčeny.247 Bývalý prezident republiky
bude rovněž plně odpovědný za protiprávní jednání učiněná po skončení výkonu své
funkce. Trestnými činy, respektive jednáním naplňujícím skutkovou podstatu trestného
činu, kterého se dopustil prezident republiky, se zabýval předchozí odstavec. Zbývá
tedy objasnit možnost stíhání prezidenta republiky za přestupky a jiné správními
delikty spáchané v průběhu funkčního období.
V tomto bodě opět není mezi konstitucionalisty shoda. Podle některých názorů,
nemůže prezident republiky z hlediska Ústavy ČR spáchat přestupek ani jiný správní
delikt,248 podle jiného pak lze (bývalého) prezidenta republiky stíhat pro přestupek nebo
jiný správní delikt, který spáchal v průběhu výkonu úřadu prezidenta republiky (a jenž
vyjde najevo po jeho skončení), pokud jej lze ještě projednat (nedošlo k zániku
odpovědnosti).249
Osobně se domnívám, že se prezident republiky nemůže v průběhu svého
funkčního období, vedle trestného činu, dopustit ani přestupku nebo jiného
správního deliktu a jde v tomto případě o exempci hmotněprávní. Pokud by tomu tak
nebylo, mohlo by docházet k absurdním situacím, kdy by překvalifikováním skutku
z trestného činu na přestupek bylo možné dodatečně postihnout prezidenta republiky po
skončení jeho funkčního období. Je ovšem nutno dodat, že jazykovým výkladem čl. 65
Ústavy ČR lze dospět k názoru právě opačnému.

245

Musil, J. – Kratochvíl, V. – Šámal, P. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo procesní, 3. vydání,
C. H. Beck, Praha 2007, str. 57
246
Odborník na trestní právo, doc. Gřivna ve svém článku zabývajícím se imunitami podle vnitrostátního
práva z pohledu práva trestního, dospěl k názoru, že systematickým a historickým výkladem lze nalézt
argumenty pro exempci hmotněprávní, a naopak jazykovým výkladem lze dospět k závěru, že se
v případě prezidenta republiky jedná o exempci procesněprávní s hmotněprávními důsledky in Gřivna, T.:
Imunita podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva, Trestněprávní revue 3/2006 str. 67
247
Např. in Pavlíček, V. – Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl Ústavní
systém, 2. vydání, Linde Praha a.s. 1998, str. 242
248
Hendrych, D. – Svoboda, C.: Ústava České republiky Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha 1997,
str. 108, bod 1.
249
Sládeček, V. – Mikule, V. – Syllová, J.: Ústava České republiky komentář, C. H. Beck, Praha 2007,
str. 478, bod 7. in fine.
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Otázka úpravy imunit vrcholných ústavních činitelů byla v České republice
opětovně diskutována spolu s podepsáním tzv. Římského statutu Mezinárodního
trestního soudu250 v dubnu roku 1999 (k tomu např. kapitola 7.4.). Článek 27 tohoto
statutu totiž výslovně stanoví, že „tento statut platí stejně pro všechny, bez rozdílů
založených na výkonu veřejné funkce. Zejména osoby zastávající funkce hlavy státu
nebo vlády, člena vlády nebo parlamentu, voleného zástupce nebo vládního činitele
nejsou v žádném případě vyňaty z trestní odpovědnosti podle tohoto Statutu a jejich
funkce sama o sobě není důvodem ke snížení trestu. Imunity a zvláštní procesní pravidla
případně stanovená vnitrostátním nebo mezinárodním právem pro veřejnou funkci
osoby nebudou Soudu na překážku při výkonu jurisdikce nad takovou osobou.“ Dle J.
Jiráska je „tím prolomena imunita všech osob, včetně imunity prezidenta republiky,
neboť tzv. Římský statut je považován za smlouvu dle čl.10a Ústavy ...“251 Pro úplnost
lze dodat, že ani před ratifikací Římského statutu v červenci roku 2009 nebyly osoby,
jinak nadané různou mírou imunity, zbaveny trestní odpovědnosti za spáchání zločinů
podle mezinárodního práva.252
Je nutno ještě poukázat na změny, které nastanou s účinností ústavního zákona
č. 71/2012 Sb., jenž novelizuje Ústavu ČR. Nově bude vyloučeno zadržení prezidenta
republiky, jeho trestní stíhání a stíhání pro přestupek či jiný správní delikt pouze po
dobu výkonu jeho funkce. Ústavodárce tak dává zřetelně najevo, že napříště půjde o
nestíhatelnost prezidenta republiky, nikoliv o exempci hmotněprávní. Omezení imunity
prezidenta republiky pouze na jeho funkční období je dalším průlomem do imunit
ústavních orgánů České republiky, jejichž rozsah je dlouhodobě kritizován jak
odbornou tak laickou veřejností.

Neodpovědnost prezidenta republiky se týká pouze výkonu jeho funkce. Tím
není dotčena případná odpovědnost občanskoprávní. Ve věcech rodinněprávních,
majetkových, závazkových apod. má prezident republiky stejná práva a povinnosti jako

250

vyhlášen pod č. 84/2009 Sb. m. s.
in Jirásek, J.: Imunita a neslučitelnost funkcí ústavních činitelů v České republice in Jirásková, V.,
Witlowski Z. (eds.): Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU, Leges,
Praha 2011, str. 86.
252
k tomu např. Čepelka, Č. – Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, Eurolex Bohemia, Praha 2003, str.
428.
251
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kterákoliv jiná fyzická osoba. Odpovídá tedy za škodu, kterou způsobí, odpovídá za
bezdůvodné obohacení aj.
Problematická může být samotná identifikace situací, kdy prezident republiky
jedná v rámci výkonu své funkce. Výkonem funkce prezidenta republiky je nutno
rozumět nejen rozhodovací akty prezidenta republiky, ale i veškerou další činnost,
kterou skutečně vykonává ve své funkci a v souvislosti s ní. Dále je nutné poukázat na
skutečnost, že Ústava ČR ani jiný zákon nezná dovolenou prezidenta republiky ani jiný
důvod, který by jej osvobozoval z vykonávání jeho úřadu a prezident republiky jej tak
vykonává prakticky nepřetržitě. Je potom velmi obtížné rozeznávat jednání prezidenta
republiky z titulu výkonu své funkce a mezi jednáním prezidenta republiky, coby
běžného občana. K této problematice se vyslovil i Ústavní soud ČSFR.253 Ve svém
usnesení uvedl, že při výkladu pojmu „jednání spojená s výkonem funkce prezidenta“ je
nutno vycházet také ze skutečnosti, že prezident stojí v čele České a Slovenské
Federativní Republiky. Z tohoto pohledu je, dle názoru uvedeného soudu, nutné pod
pojem „jednání spojená s výkonem funkce“ zahrnout nejen to, co výslovně regulují
právní předpisy, ale často i to, co souvisí s veřejnou a politickou činností prezidenta. Z
postavení prezidenta jakožto hlavy státu tedy plyne, že jeho jednání je nutno posuzovat
jinak, než kdyby je učinil jiný občan. Dále uvedl, že vymezení veškerých činností, které
spadají do kompetence hlavy státu nelze enumerativně provést. Ústavní soud ČSFR pak
uzavřel, že vzhledem k tomu, že náš právní řád nedává přesnou odpověď na to, co vše
tvoří náplň výkonu funkce prezidenta republiky, je nutno v těch případech, kdy vzniká
pochybnost, vykládat jeho jednání tak, že je činí jakožto hlava státu.
Za prezidenta republiky přebírá podle čl. 63 odst. 4 Ústavy ČR (politickou)
odpovědnost vláda, a to prostřednictvím institutu kontrasignace. Vláda ovšem odpovídá
pouze za rozhodnutí prezidenta republiky, která činí podle čl. 63 odst. 1 Ústavy ČR
nebo podle právní normy se silou zákona. K platnosti těchto rozhodnutí prezidenta
republiky je nutný spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
Z požadavku kontrasignace vyplývá, že taková rozhodnutí musí být vždy písemná. To
může činit obtíže např. při rozhodování prezidenta republiky jako vrchního velitele
ozbrojených sil.

253

Usnesení č. 7/1992 Sb. nález Ústavního soudu ČSFR, sp. zn.: II. ÚS 312/92.
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Za rozhodnutí prezidenta republiky podle čl. 62 Ústavy ČR vláda odpovědnost
nenese, a nenese ji ani žádný jiný orgán. Takový stav je pro demokratický stát
netypický.

Akty prezidenta republiky můžeme dělit na:

i)

rozhodnutí254

ii)

jiné právní akty255

iii)

politické akty256

Vláda ovšem odpovídá pouze za rozhodnutí prezidenta republiky podle čl. 63
odst. 4 Ústavy ČR. Odlišení výše uvedených aktů prezidenta republiky je pak dalším
klíčovým bodem pro správnou identifikaci rozhodnutí, která musí být kontrasignována,
a za něž následně nese vláda odpovědnost.257

6.3.

Povaha kontrasignace

S problémem kontrasignace je spojena i otázka, zda kontrasignující subjekt
může kontrasignaci odmítnout tehdy, jestliže s kontrasignovaným aktem nesouhlasí
politicky (politická kontrasignace) či jen tehdy, jestliže kontrasignovaný akt je
v rozporu s platným právem (právní kontrasignace). Rozdíl obou koncepcí je v tom, že
v případě kontrasignace politické se oba subjekty musí dohodnout, zatímco v případě
kontrasignace právní musí kontrasignující subjekt rozhodnutí, pokud je v souladu
s právním řádem, spolupodepsat, byť s ním třeba nesouhlasí. V Ústavě ČR je, dle mého
názoru, zakotvena právní povaha kontrasignace.258
254

např. jmenování a odvolání vlády a jejích jednotlivých členů, přijetí demise vlády nebo jednotlivého
člena vlády, rozhodování jako vrchního velitele ozbrojených sil včetně jmenování a povyšování generálů.
255
např. návrh kandidáta na funkci veřejného ochránce práv a jeho zástupce podle § 2 zákona č. 349/1999
Sb.
256
Např. vystoupení na mezinárodní konferenci.
257
K tomu viz poz. 189.
258
Toto tvrzení lze z praxe podpořit i způsobem řešení konfliktu mezi prezidentem republiky Václavem
Havlem a předsedou vlády Václavem Klausem z roku 1995, týkající se voleb do Senátu v roce 1996.
Prezident republiky chtěl konání voleb do Senátu spojit s komunálními volbami, předseda vlády chtěl
volby do Senátu spojit s volbami do Poslanecké sněmovny. Václav Havel spor vyřešil tím, že volby
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Přestože vláda odpovídá pouze za rozhodnutí prezidenta republiky, umístěním
některých dalších pravomocí prezidenta republiky do rámce čl. 63 Ústavy ČR dal
ústavodárce jasně najevo, že i při výkonu těchto práv a povinností by prezident
republiky měl mít na zřeteli stanovisko vlády.259

vyhlásil v jím navrhovaném termínu a rozhodnutí poslal předsedovi vlády ke spolupodpisu. Václav Klaus
toto jednání odsoudil, ale rozhodnutí č. 12/1996 Sb. spolupodepsal in Koudelka, Z.: Změny postavení
prezidenta na Slovensku a v Čechách, na Moravě a Slezsku in Dančák, B. – Šimíček, V. (eds.):
Aktuálnost změn Ústavy ČR, 1. vydání, Masarykova univerzita v Brně, 1999, str. 235.
259
Například při zastupování státu navenek (viz kapitola 5.1.)
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VII.

Navrhované změny Ústavy ČR
Ústava ČR je dle svého článku 112. součástí Ústavního pořádku České

republiky.260 Totožný článek pak formulací, že součástí ústavního pořádku České
republiky jsou rovněž „ústavní zákony přijaté podle této Ústavy,“ mimo jiné nepřímo
odkazuje na legislativní proces, jehož základy jsou zakotveny v Ústavě ČR, a dále na
články 33 odst. 2, 39 odst. 4, 50 odst. 1, 62 písm. h) Ústavy ČR, upravující některá
specifika přijímání zákonů ústavních. Čl. 9 odst. 1 Ústavy ČR stanoví, že „Ústava261
může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.“ Odst. 2. téhož článku pak
změnu podstatných náležitostí demokratického právního státu, jejichž významnou část
bezesporu obsahuje právě Ústava ČR, vůbec nepřipouští. Ústava ČR tedy obsahuje
základní pravidla pro přijímání jiných ústavních zákonů, a navíc sama obsahuje právní
normy, které jsou nezměnitelné absolutně.
Není tedy pochyb o tom, že Ústava ČR, coby ústavní zákon, má výsadní
postavení mezi ostatními právními předpisy,262 a z výše uvedeného lze pak dále
dovodit, že se těší významného postavení i mezi zákony ústavními. Lze ji tedy
považovat za jeden ze základních stavebních kamenů české legislativy, ne-li přímo za
kámen úhelný.263

260

K pojmu ústavní pořádek blíže např. Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II. díl, Ústavní
právo České republiky, 1. úplné vydání, Leges, Praha 2011, str. 328 n.
261
Zde asi lépe „Ústavní pořádek.“ K tomu blíže in Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II. díl,
část první – Ústavní právo České republiky, 2. vydání, Linde Praha a.s. 2008, str. 242.
262
„Právní řád České republiky, který patří ke kontinentálnímu typu právní kultury, je založen na psaném
právu a je tvořen zákony a dalšími právními předpisy, ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními
smlouvami, k nimž dal souhlas Parlament ČR…a nálezy Ústavního soudu, kterými zrušil určitý zákon,
jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení…Systém pramenů práva je uspořádán podle
principu právní síly. Nejvyšší právní sílu má ústava, resp. ústavní zákony.“ In Gerloch, A.: Teorie práva,
5. vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009, str. 76.
263
Kámen úhelný – Mt 21, 42-44. Dle některých interpretů je úhelný kamen, zvaný též „klenák“
posledním kamenem zasazeným do vrcholu valené klenby, do nějž se pak opírá váha celé stavby a díky
němuž se klenba nezřítí (k tomu blíže např. http://notabene.granosalis.cz/). Podle jiného názoru se ve
starověku úhelný kámen vztyčil před započetím stavby. Od tohoto kamene pak byl natažen provaz, na
jehož konci bylo přivázáno rydlo. Za předpokladu, že byl provaz stále napnutý, bylo možné rydlem
narýsovat kružnici a zní pak vycházet při vyměřování půdorysu budovy. Bylo velmi důležité, aby byl
úhelný kámen stabilní a pevně zakotvený tak, aby vydržel napínání provazu a nepohnul se. Svůj název
pak zřejmě obdržel od své další pravděpodobné funkce – odměřovaly se pomocí něj úhly (k tomu blíže
např. www.cheb.evangnet.cz). Ať tak, či onak, úhelný kámen lze považovat (v té době) za
nepostradatelný stavební prvek. Dle mého názoru lze v obdobném světle nahlížet i na Ústavu ČR.
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Je pak zřejmě bezpochyby, že dokument takového významu by měl být
formulačně precizní, obsahově ucelený, nadčasový, nepodléhající módním trendům.
Měl by být natolik neměnný, aby se s ním široká laická veřejnost mohla podrobně
seznámit, pochopit jej a osvojit si jej.264
Žel, ať se zaměříme na základní zákon kteréhokoliv státu, jedná se vždy o dílo
lidské a tedy nedokonalé. Rovněž český ústavodárce se čas od času domnívá, že by si
Ústava ČR zasloužila revizi. Parlamentu České republiky proto byla předložena již celá
řada návrhů na novelizaci zmíněného právního předpisu. 265
Následující text je zaměřen na vybrané návrhy změn Ústavy ČR, z nichž je
možné vysledovat vývoj představ politické reprezentace na postavení hlavy státu jak na
obecné úrovni, tak i ve vztahu k vrcholnému orgánu moci výkonné, tj. k vládě. Je zde
patrná snaha o podřazení výkonů některých pravomocí prezidenta republiky pod znění
čl. 63 Ústavy ČR (s nezbytnou kontrasignací předsedy vlády nebo jím pověřeného člena
vlády) a snaha o zpřesnění pravidel vzájemného fungování vlády a prezidenta
republiky. V závěru je uveden sněmovní tisk č. 415/2011 (ústavní zákon č. 71/2012 Sb.,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR), a který byl jako jediný z níže
uvedených návrhů přijat.

7.1.

Sněmovní tisk 292 z roku 1999

Návrh ústavního zákona skupiny poslanců v čele s JUDr. Vojtěchem Filipem,
předložený Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 292 třetího volebního období
obsahoval návrh na úpravu čl. 62 a čl. 63 Ústavy ČR. Změna spočívala v tom, že
z pravomocí prezidenta republiky, ke kterým není třeba spolupodpisu člena vlády, mělo

264

Obdobně např. prof Malenovský: „Ústava by se měla měnit či doplňovat pouze tam, kde praxe
jednoznačně obnažuje její nedostatečnost, kde dochází k jejímu obcházení či dokonce k opakovaným
neshodám při její aplikaci mezi jednotlivými ústavními orgány.“ in Malenovský, J.: Aktuálnost změn
„mezinárodních článků“ Ústavy in Dančák, B. – Šimíček, V. (eds.): Aktuálnost změn Ústavy ČR, 1.
vydání, Masarykova univerzita, Brno 1999, str. 55
265
K tomu např. Kysela J.: Výkonná moc jako objekt změn Ústavy ČR in Hloušek, V. – Šimíček, V.
(eds.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky, 1. vydání, Masarykova univerzita v Brně,
2004.
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být vyjmuto písm. g)266 a v nezměněné formulaci vloženo do čl. 63 Ústavy ČR, jako
písmeno k).
Dle důvodové zprávy se navrhovatelé domnívali, že institut udělování milostí je
nadužíván. Tomuto mělo být zabráněno přesunem pravomoci prezidenta republiky do
rámce čl. 63 Ústavy ČR, kdy je pro platnost rozhodnutí prezidenta republiky nezbytný
spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Za takové rozhodnutí
pak nese vláda odpovědnost.
Tento návrh byl zamítnut již v prvním čtení.

7.2.

Sněmovní tisk 359 z roku 1999

Jedním z nejkomplexnějších pokusů o změnu postavení prezidenta republiky
v rámci moci výkonné prostřednictvím novelizace Ústavy ČR je bezesporu poslanecký
návrh předložený Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 359/0 z roku 1999, který
měl ambici přeformulovat mnoho článků Ústavy ČR.
Návrh se pokusil o rozsáhlou revizi Ústavy ČR. Níže je nabídnuto srovnání
znění některých článků Ústavy ČR platných a účinných v době předložení uvedeného
návrhu (22. 9. 1999) se zněním dle představ navrhovatelů.

Znění účinné ke dni 22. 9. 1999

Sněmovní tisk 359/0 z roku 1999

Čl. 67

Čl. 67

(1)

Vláda je vrcholným orgánem výkonné
moci.

(1)

Vláda je vrcholným orgánem výkonné
moci.

(2)

Vláda se skládá z předsedy vlády,
místopředsedů vlády a ministrů.

(2)

Vláda se skládá z předsedy
místopředsedů vlády a ministrů.

(3)

Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

(4)

Prezident republiky jmenuje a odvolává
předsedu vlády a ostatní členy vlády a
pověřuje je řízením ministerstev nebo
jiných úřadů.

vlády,

266

Prezident republiky:
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li
zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení,
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Čl. 68

Čl. 68
(1)

Vláda
je
sněmovně.

Poslanecké

(1)

Prezident republiky po vyhlášení výsledků
voleb do Poslanecké sněmovny požádá
představitele politické strany, která
získala nejvíce mandátů, aby mu do třiceti
dnů navrhl složení vlády.

(2)

Předsedu vlády jmenuje prezident
republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní
členy vlády a pověřuje je řízením
ministerstev nebo jiných úřadů.

(2)

Není-li přijata žádost prezidenta nebo
není-li podán návrh podle odst. 1 nebo
nezíská-li vláda jmenovaná na návrh
podle odst. 1 v Poslanecké sněmovně
důvěru, požádá prezident republiky
představitele politické strany, která
získala druhý největší počet mandátů, aby
mu do třiceti dnů navrhl složení vlády.

(3)

Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém
jmenování před Poslaneckou sněmovnu a
požádá ji o vyslovení důvěry.

(3)

Není-li přijata žádost prezidenta nebo
není-li podán návrh podle odst. 2 nebo
nezíská-li vláda jmenovaná na návrh
podle odst. 2 v Poslanecké sněmovně
důvěru, může předseda Poslanecké
sněmovny do sedmi dnů prezidentu
republiky označit občana, kterého pak
prezident republiky požádá, aby mu do
deseti dnů navrhl složení vlády.

(4)

Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v
Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje
se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto
jmenovaná
vláda
nezíská
důvěru
Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident
republiky předsedu vlády na návrh
předsedy Poslanecké sněmovny.

(4)

Není-li podán návrh podle odst. 3, rozpustí
prezident
republiky
Poslaneckou
sněmovnu a vyhlásí volby do Poslanecké
sněmovny tak, aby se konaly nejpozději do
šedesáti dnů.

(5)

V ostatních případech prezident republiky
jmenuje a odvolává na návrh předsedy
vlády ostatní členy vlády a pověřuje je
řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

(5)

Podle návrhu na složení vlády prezident
republiky jmenuje vládu neprodleně poté,
co mu byl návrh podán.

(6)

Vláda předstoupí do patnácti dnů po svém
jmenování před Poslaneckou sněmovnu a
požádá ji o vyslovení důvěry. Neučiní-li
tak, hledí se na ni jako na vládu, jejíž
žádost o vyslovení důvěry Poslanecká
sněmovna zamítla.

odpovědna

Čl. 73

Čl. 73
(1)

Předseda vlády podává demisi do rukou
prezidenta republiky. Ostatní členové
vlády podávají demisi do rukou
prezidenta republiky prostřednictvím
předsedy vlády.

(1)

Předseda vlády podává demisi do rukou
prezidenta republiky. Ostatní členové
vlády podávají demisi do rukou prezidenta
republiky prostřednictvím předsedy vlády.
Demise předsedy vlády je demisí vlády.

(2)

Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká
sněmovna zamítla její žádost o vyslovení

(2)

Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká
sněmovna zamítla její žádost o vyslovení
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důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru.
Vláda podá demisi vždy po ustavující
schůzi
nově
zvolené
Poslanecké
sněmovny.

(3)

Podá-li vláda demisi podle odstavce 2,
prezident republiky demisi přijme.

důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru
anebo nepřijala vládní návrh zákona do tří
měsíců od jeho předložení, pokud s tímto
návrhem vláda spojila otázku důvěry.
Vláda podá demisi vždy po ustavující
schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.
(3)

Podá-li vláda demisi nebo jednotlivý člen
vlády, prezident republiky demisi přijme.

(4)

Prezident republiky neprodleně odvolá
vládu, která nepodala demisi, ačkoli ji
byla povinna podat.

(5)

Prezident republiky pověří vládu, jejíž
demisi přijal nebo kterou odvolal,
vykonáváním jejích funkcí prozatímně až
do jmenování vlády nové.

Čl. 74

Čl. 74

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to
navrhne předseda vlády.

Prezident republiky odvolává členy vlády,
navrhne-li to předseda vlády, a podle jeho návrhu
jmenuje členy vlády a pověřuje je řízením
ministerstev nebo jiných úřadů.

Čl. 75

Čl. 75

Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala
demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

(1)

Vláda, která je pověřena vykonáváním
svých funkcí prozatímně, až do
jmenování vlády nové, činí pouze
opatření, která nesnesou odkladu. To
platí i pro jednotlivé členy této vlády
pověřené řízením ministerstev nebo jiných
úřadů.

(2)

Vláda uvedená v odst. 1 nemůže
Poslanecké sněmovně předkládat návrh
ústavního zákona, návrh zákona o státním
rozpočtu a návrh státního závěrečného
účtu, nemůže spojovat předkládaný vládní
návrh zákona s otázkou důvěry. Rovněž
nemůže předložit Poslanecké sněmovně
žádost o vyslovení důvěry.

(3)

Pověření vlády podle čl. 73 odst. 5 zaniká
složením slibu nové vlády.

(4)

Ustanovení odst. 1 a 2 věta první se
vztahuje i na vládu nově jmenovanou, o
jejíž žádosti o vyslovení důvěry se dosud
Poslanecká sněmovna neusnesla.
Čl. 75a

(1)

Podá-li vláda demisi nebo je-li odvolána
během volebního období Poslanecké
sněmovny, požádá prezident republiky
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neprodleně představitele politické strany,
ke které přísluší nejvíce poslanců, aby mu
do deseti dnů navrhl složení vlády.
(2)

Není-li podán návrh podle odst. 1 nebo
nezíská-li vláda jmenovaná podle odst. 1 v
Poslanecké sněmovně důvěru, požádá
prezident republiky představitele politické
strany, ke které přísluší druhý největší
počet poslanců, aby mu do deseti dnů
navrhl složení vlády.

(3)

Není-li podán návrh podle odst. 2 nebo
nezíská-li vláda jmenovaná podle odst. 2
důvěru v Poslanecké sněmovně, postupuje
se podle čl. 68 odst. 3 a 4.

(4)

Ustanovení čl. 68 odst. 5 a 6 platí
obdobně.

Důvodová zpráva k tomuto návrhu novely uvádí, že přes nedlouhou účinnost
Ústavy ČR (v té době byla Ústava ČR účinná šest let) jsou zřejmé mnohé její nejasnosti
a mezery, zejména pak ve vztahu prezidenta republiky k vládě.
V navrhované úpravě mělo dojít ke změnám legislativně technickým i
významným změnám faktickým.
Nový čl. 67 Ústavy ČR měl pojmout obecnější ustanovení o vládě a převzít i dva
odstavce z čl. 68 Ústavy ČR. Přeformulován měl být současný čl. 68 odst. 2 a vložen do
čl. 67 jako odstavec 4. Zamýšlené znění tohoto odstavce, v návaznosti na další změny,
mělo zamezit koexistenci dvou předsedů vlády, jevu u nás neřídkému.267
Jedním z nejvýznamnějších přínosů zmiňované novely měla být, dle mého
názoru, nová formulace čl. 68 Ústavy ČR a s ní úzce související nový čl. 75a Ústavy
ČR.
Čl. 68 Ústavy ČR měl obsahovat podrobný postup při jmenování vlády ČR.
Prezident republiky měl mít jasně stanovený okruh osob, ze kterých mohl vybírat
osobu, kterou požádá o sestavení vlády. Při prvním pokusu to měl být představitel (ne
nutně předseda) politické strany, která ve volbách do Poslanecké sněmovny získala
nejvíce mandátů, v případě druhého pokusu pak představitel strany, která získala druhý
největší počet mandátů. Při třetím pokusu měl být prezident republiky vázán návrhem

267

K tomu viz kapitola 2.2.2.
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předsedy Poslanecké sněmovny. Ten měl mít možnost určit občana,268 kterého měl
prezident republiky požádat o návrh na složení vlády. Pokud by předseda Poslanecké
sněmovny neoznačil žádného občana, oslovený občan nepředložil návrh na složení
vlády včas (tedy do deseti dnů), nebo jej nepředložil vůbec, nebo pokud by ani takto
jmenovaná vláda nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, měl být prezident republiky
povinen rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vyhlásit nové volby.
Významnou předností navrhované novely Ústavy ČR měl být striktní požadavek
čl. 68 odst. 5 na jmenování celé vlády v jednom okamžiku.
Dalším významným přínosem tohoto článku mělo být pevné stanovení lhůt,
zejména pro předložení návrhu na sestavení vlády, a stanovení sankcí při nedodržení
postupu předvídaného Ústavou ČR.269
S čl. 68 Ústavy ČR pak měl úzce souviset čl. 75a navrhovaného znění Ústavy
ČR. Čl. 75a měl upravovat postup při jmenování vlády v případě, že je novou vládu
nutno jmenovat během volebního období Poslanecké sněmovny. Rozdíl, oproti postupu
podle navrhovaného čl. 68 (sestavování vlády po volbách do Poslanecké sněmovny),
spočíval zejména ve zkrácení lhůt pro předložení návrhu na jmenování vlády a
v poměřování velikosti politické strany nikoliv podle výsledků voleb do Poslanecké
sněmovny, ale podle aktuálního počtu poslanců, kteří se k té či oné straně hlásí. Návrh
zřejmě reflektoval ne neobvyklé změny příslušnosti poslanců k jednotlivým politickým
stranám v průběhu volebního období.
Také čl. 73 Ústavy ČR, upravující ukončení funkce vlády, měl doznat některých
změn. Předně, Ústava ČR měla výslovně stanovit, že demise předsedy vlády je demisí
celé vlády, stanovit, že pokud Poslanecká sněmovna nepřijala vládní návrh zákona do
tří měsíců od jeho předložení, je vláda povinna podat demisi, a to za předpokladu, že
s tímto návrhem zákona spojila otázku důvěry. Čl. 73 navrhovaného znění Ústavy ČR
268

Mohlo by se zdát, že až při třetím pokusu o sestavení vlády je nezbytně nutné, aby návrh na složení
vlády, v němž by byl předkladatel zpravidla označen za předsedu vlády, předkládal občan České
republiky. Na tomto místě je nutné připomenout, že u předchozích dvou pokusů prezident republiky
požádá o návrh na složení vlády „představitele politické strany“ s největším, respektive druhým největším
počtem mandátů v Poslanecké sněmovně. Podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, mají pouze občané České republiky právo sdružovat se v politických
stranách a politických hnutích. Dále je na tomto místě nutné připomenout, že výše uvedené není v České
republice samozřejmostí. Člen vlády je v současnosti jediným vrcholným představitelem České
republiky, který nemusí být stáním občanem České republiky. K tomu blíže viz kapitola 2.2.
269
Pokud vláda nepředstoupí do patnácti dnů před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry,
hledí se na ni, jako na vládu, jejíž žádost o vyslovení důvěry Poslanecká sněmovna zamítla (čl. 68 odst. 6
zamýšleného znění Ústavy ČR).
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měl odbourat diskreční pravomoc prezidenta republiky v případě podání „fakultativní“
demise. Povinnost prezidenta republiky odvolat vládu, která nepodala demisi, ač tak
byla povinna učinit, měla být přesunuta do rámce čl. 73 a zpřesněna tím, že prezident
republiky měl mít povinnost odvolat vládu neprodleně, jakmile vláda svou povinnost
podat demisi nesplní.
Zpřesněna měla být rovněž povinnost prezidenta republiky jmenovat ostatní
členy vlády a pověřovat je řízením ministerstev, která již neměla být vykonávána na
návrh předsedy vlády, ale podle jeho návrhu.
Konečně, návrh nového znění čl. 75 Ústavy ČR měl upravovat postavení vlády,
která byla teprve jmenována a které dosud nebyla vyslovena důvěra Poslanecké
sněmovny obdobně, jako postavení vlády, která byla prezidentem republiky pověřena,
aby vykonávala své funkce prozatímně, do jmenování vlády nové. Postavení těchto vlád
nemělo být rovnocenné s vládami, které se těší důvěře Poslanecké sněmovny. Nové
znění čl. 75 mělo upravit pravomoci „vlád bez důvěry“ Poslanecké sněmovny i
oprávnění, která měla být těmto vládám odepřena.
Domnívám se, že navrhovaná změna Ústavy ČR předložená Poslanecké
sněmovně jako sněmovní tisk č. 359/0 z roku 1999 je (nejméně pokud jde o články
vyložené výše) velmi dobré juristické kvality.270 Odstraňuje mnohé interpretační
nejasnosti a vyplňuje „bílá místa“ Ústavy ČR. Bohužel, Senát Parlamentu České
republiky dne 29. 3. 2001 tento návrh zamítl.

7.3.

Sněmovní tisk 541 z roku 2000

Vládní návrh novely Ústavy ČR ze dne 9.2.2000 byl zaměřen na podstatnou
reformu moci soudní, a to článků týkajících se nestrannosti soudců, jejich maximálního
věku, vázanosti soudců zákony, ujmutí se funkce soudce i dalších. Vzniknout pak měla
Nejvyšší rada soudnictví, skládající se z předsedy Nejvyššího soudu, sedmi soudců a
osmi významných osobností z oblasti práva. V souvislosti se vznikem této rady již
neměl prezident republiky jmenovat soudce v režimu čl. 63 Ústavy ČR, tedy
270

Podrobnému rozboru a kritice byla uvedená novela podrobena např. in Šimíček, V.: Komentář
k návrhu na vydání ústavního zákona, kterým se mění Ústava ČR – sněmovní tisk č. 359 in Dančák, B. –
Šimíček, V. (eds.): Aktuálnost změn Ústavy ČR, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno 1999.
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s nezbytným spolupodpisem předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, ale
v režimu čl. 62 Ústavy ČR (pouze, na návrh Nejvyšší rady soudnictví).
Na návrh Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny byl tento návrh
v druhém čtení zamítnut.

7.4.

Sněmovní tisk 1078 z roku 2001

Jeden ze „zajímavějších návrhů“ na novelizaci Ústavy ČR je bezesporu vládní
návrh ústavního zákona ze dne 26.9.2001, reagující na podpis Římského statutu.271 Tato
navrhovaná novela se, podobně jako před ní sněmovní tisk 541 z roku 2000, mimo jiné
snažila vypořádat s článkem 27 Římského statutu mezinárodního trestního soudu. Dle
tohoto článku není žádná osoba, bez rozdílu veřejné funkce, tedy ani prezident
republiky, vyňata z jurisdikce Mezinárodního trestního soudu, a to bez ohledu na
imunity dle vnitrostátního nebo mezinárodního práva, kterých tato osoba požívá.
Navrhovaná novela se pak požadavek tohoto článku pokusila (neúspěšně)
promítnout do Ústavy ČR. Tato snaha byla, dle mého názoru zbytečná, protože ani před
ratifikací uvedené mezinárodní smlouvy, nebyli ústavní činitelé České republiky, tedy
ani prezident republiky, chránění svými imunitami před trestní odpovědností za
nejzávažnější mezinárodní zločiny, jako např. zločin genocidy, nebo zločin agrese.272
Poté, co byl návrh vrácen navrhovateli, vládě ČR, k dopracování, vzala jej vláda
zpět i s návrhem na ratifikaci Římského státu (sněmovní tisk 1112 z roku 2001).

7.5.

Sněmovní tisk 1134 z roku 2001

Tento, poměrně rozsáhlý, návrh ústavního zákona, předložený Senátem
Parlamentu ČR dne 30.10.2001, cílil zejména na postavení Senátu ČR v rámci
ústavního systému České republiky. Ve vztahu k tématu této práce je podstatný návrh
271

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2009 Sb. o sjednání Římského statutu Mezinárodního
trestního soudu.
272
Obdobně např. Stanovisko odboru legislativy a právy Kanceláře prezidenta republiky k ratifikaci
Římského statutu Mezinárodního trestního soudu ze dne 8.7.2009, zejména bod 47 a 48 in
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/informace-soudnim-sporum/5.shtml.
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upravující pravomoc prezidenta republiky vyhlašovat volby do Poslanecké sněmovny a
Senátu,273 která měla být přesunuta do režimu čl. 62 Ústavy ČR (bez kontrasignace), a
dále „rozšířena“ o pravomoc prezidenta republiky vyhlašovat volby do zastupitelstev
územních samosprávných celků. Tato pravomoc hlavy státu byla do té doby (je do
současnosti) zakotvena pouze právním předpisem se silou zákona. Návrh obsahoval i
mechanismus pro případ, že by tak prezident republiky neučinil. Jedním z motivů
navrhovatele pro přesun této pravomoci mezi nekontrasignované byla, dle důvodové
zprávy, obava, že v důsledku např. opakovaného nevyslovení důvěry vládě, nemusí být
předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády motivován kontrasignovat rozhodnutí
prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny a volby tak umožnit.274
Návrh byl zamítnut v prvním čtení dne 12.2.2002.

7.6.

Sněmovní tisk 20 z roku 2002

Jedná se o další275 poslanecký pokus o „demokratizaci“ pravomoci prezidenta
republiky udílet milosti, a to přesunem této pravomoci do rámce čl. 63 Ústavy ČR, a
tedy zakotvením nutnosti, aby každé rozhodnutí o udělení milosti spolupodepsal člen
vlády a vláda jako celek pak převzala za takové rozhodnutí odpovědnost. Tento návrh
byl rovněž zamítnut.

7.7.

Sněmovní tisk 349 z roku 2003

Vládní návrh ústavního zákona ze dne 4. června 2003 měl ambici, po
předchozích dílčích novelizacích, provést významnější revizi Ústavy ČR. Jedním
z nosných témat tohoto návrhu byla bezesporu přímá volba prezidenta republiky a
omezení imunity ústavních činitelů. Dokument ovšem obsahoval i reakci na Nález
Ústavního soudu ve věci návrhu neplatnosti jmenování vedoucích představitelů ČNB ze

273

čl. 63 odst. odst. 1 písm. f) Ústavy ČR.
Dle čl. 73 odst. 2, věta druhá Ústavy ČR podá vlády demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené
Poslanecké sněmovny.
275
viz sněmovní tisk 292 z roku 1999 (kapitola 7.1.)
274
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dne 20. června 2001, publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem 285/2001 Sb.,276 a měl
ambici upravit pravomoci prezidenta republiky podle čl. 62 a čl. 63 Ústavy ČR,
tedy pravomoci nekontrasignované a kontrasignované. Rovněž zamýšlel zasáhnout do
odpovědnosti hlavy státu, jak je zřejmé z textu uvedeného níže.

Znění účinné ke dni 4. 6. 2003

Sněmovní tisk 349/0 z roku 2003

Čl. 54

Čl. 54

(1)

Prezident republiky je hlavou státu.

(1)

Prezident republiky je hlavou státu.

(2)

Prezidenta republiky volí Parlament na
společné schůzi obou komor.

(2)

Prezidenta republiky volí v přímých
volbách lid.

(3)

Prezident republiky není z výkonu své
funkce odpovědný.
Čl. 62

Čl. 62
Prezident republiky

Prezident republiky

a)

jmenuje a odvolává předsedu a další
členy vlády a přijímá jejich demisi,
odvolává vládu a přijímá její demisi,

a)

jmenuje a odvolává předsedu a další členy
vlády a přijímá jejich demisi, odvolává
vládu a přijímá její demisi,

b)

svolává zasedání Poslanecké sněmovny,

b)

svolává zasedání Poslanecké sněmovny,

c)

rozpouští Poslaneckou sněmovnu,

c)

rozpouští Poslaneckou sněmovnu,

d)

pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo
kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí
prozatímně až do jmenování nové vlády,

d)

pověřuje vládu, jejíž demisi přijal, nebo
kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí
prozatímně až do jmenování nové vlády,

e)

jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho
předsedu a místopředsedy,

e)

jmenuje se souhlasem Senátu soudce
Ústavního soudu a z nich jmenuje jeho
předsedu a místopředsedy,

f)

jmenuje
ze
soudců
předsedu
místopředsedy Nejvyššího soudu,

f)

jmenuje
ze
soudců
předsedu
místopředsedy Nejvyššího soudu
Nejvyššího správního soudu,

a

a
a

276

Ve zmiňovaném případě šlo o spor předsedy vlády, resp. vlády ČR jako celku, a prezidenta republiky
o to, zda je prezident republiky oprávněn jmenovat guvernéra a viceguvernéry ČNB bez spolupodpisu
předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Dle tvrzení předsedy vlády a vlády ČR je pravomoc
prezidenta republiky jmenovat guvernéra a viceguvernéry ČNB založena (prostým) zákonem (zákon č.
6/1993 Sb., o České národní bance) a podléhá tedy kontrasignaci. Prezident republiky oponoval, že ve
výčtu kompetencí dle čl. 62 Ústavy ČR, které jsou v jeho samostatné rozhodovací pravomoci, je uvedeno
i jmenování všech členů Bankovní rady, a že zákon o ČNB pouze podrobně provádí toto ustanovení, když
označuje jednotlivé funkce členů Bankovní rady, a nezakládá tedy novou originární, pravomoc prezidenta
republiky, jež by pak podle čl. 63 odst. 2 a 3 Ústavy ČR vyžadovala součinnost předsedy vlády. Ve
zmiňovaném případě dal Ústavní soud zapravdu prezidentu republiky a návrh na vydání nálezu, že k
platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000, kterými jmenoval Zdeňka Tůmu
guvernérem České národní banky a Luďka Niedermayera viceguvernérem České národní banky, se
vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, zamítl.
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g)

odpouští a zmírňuje tresty uložené
soudem, nařizuje, aby se trestní řízení
nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se
v něm nepokračovalo, a zahlazuje
odsouzení,

g)

odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem,
nařizuje,
aby
se
trestní
řízení
nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v
něm
nepokračovalo,
a
zahlazuje
odsouzení,

h)

má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon
s výjimkou zákona ústavního,

h)

má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon,
s výjimkou zákona ústavního,

i)

podepisuje zákony,

i)

podepisuje zákony a zákonná opatření
Senátu,

j)

jmenuje prezidenta a viceprezidenta
Nejvyššího kontrolního úřadu,

j)

jmenuje a odvolává na návrh Poslanecké
sněmovny prezidenta a viceprezidenta
Nejvyššího kontrolního úřadu,

k)

jmenuje členy Bankovní rady České
národní banky,

k)

vyhlašuje referendum o přistoupení České
republiky k Evropské unii a jeho výsledek,

l)

vyhlašuje referendum o přistoupení České
republiky k Evropské unii a jeho výsledek.

Čl. 63

Čl. 63
(1)
a)

Prezident republiky dále
zastupuje stát navenek,

(1)
a)

Prezident republiky dále
zastupuje stát navenek,

b)

sjednává a ratifikuje mezinárodní
smlouvy;
sjednávání
mezinárodních
smluv může přenést na vládu nebo s jejím
souhlasem na její jednotlivé členy,

b)

sjednává
a
ratifikuje
mezinárodní
smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv
může přenést na vládu nebo s jejím
souhlasem na její jednotlivé členy,

c)

je vrchním velitelem ozbrojených sil,

c)

je vrchním velitelem ozbrojených sil,

d)

přijímá vedoucí zastupitelských misí,

d)

přijímá vedoucí zastupitelských misí,

e)

pověřuje
a
odvolává
zastupitelských misí,

vedoucí

e)

pověřuje
a
odvolává
zastupitelských misí,

f)

vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny
a do Senátu,

f)

jmenuje guvernéra, viceguvernéry a další
členy Bankovní rady České národní
banky,

g)

jmenuje a povyšuje generály,

g)

vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a
do Senátu,

h)

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání,
nezmocní-li k tomu jiný orgán,

h)

jmenuje a povyšuje generály,

i)

jmenuje soudce,

i)

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání,
nezmocní-li k tomu jiný orgán,

j)

má právo udělovat amnestii.

j)

jmenuje soudce,

k)

má právo udělovat amnestii.

vedoucí
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(2)

Prezidentovi republiky přísluší vykonávat
i pravomoci, které nejsou výslovně v
ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak
zákon.

(2)

Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i
pravomoci, které nejsou výslovně v
ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak
zákon.

(3)

Rozhodnutí prezidenta republiky vydané
podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své
platnosti spolupodpis předsedy vlády
nebo jím pověřeného člena vlády.

(3)

Rozhodnutí prezidenta republiky vydané
podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své
platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo
jím pověřeného člena vlády.

(4)

Za rozhodnutí prezidenta republiky, které
vyžaduje spolupodpis předsedy vlády
nebo jím pověřeného člena vlády,
odpovídá vláda.

(4)

Za rozhodnutí prezidenta republiky, které
vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo
jím pověřeného člena vlády, odpovídá
vláda.

Čl. 66

Čl. 66

Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový
prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil
slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj
úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se
na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší
výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a), b), c),
d), e), h), i), j), čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády.
Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době,
kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce
prezidenta republiky, výkon funkcí prezidenta
republiky podle čl. 62 písm. a), b), c), d), e), k), l);
uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy
je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší
výkon těchto funkcí předsedovi Senátu.

(1) Pokud není úřad prezidenta republiky obsazen
anebo usnese-li se Poslanecká sněmovna a Senát
na tom, že prezident republiky nemůže z vážných
důvodů svůj úřad vykonávat, přísluší výkon funkcí
a)

podle čl. 62 písm. a), b), c), d), e), f), j) a
k) předsedovi Poslanecké sněmovny,

b)

podle čl. 63 odst. 1 písm. a), b), c), d), e),
f), g), h), i), j) a čl. 63 odst. 2 předsedovi
vlády.

(2) V době, kdy je Poslanecká sněmovna
rozpuštěna, přísluší výkon funkcí podle čl. 62
písm. a), b), c), d), e), f), j) a k) předsedovi
Senátu.

Důvodová zpráva k tomuto návrhu novely uvádí, že za dobu více než deseti let,
kdy Ústava ČR (v té době) platila, prošla Česká replika celou řadou změn a je tedy
nezbytné, aby i Ústava ČR tyto změny reflektovala.
Jak vyplývá z výše uvedeného výňatku z navrhované novely, jedním z úmyslů
navrhovatele, tedy vlády ČR, bylo nejenom spolurozhodovat, prostřednictvím
kontrasignace, o funkci guvernéra a viceguvernérů ČNB, ba přímo zasahovat do
jmenování celé Bankovní rady [viz. čl. 66 odst. 1 písm b)]. Smyslem tohoto návrhu
měla být, dle důvodové zprávy, „při zachování nezávislého postavení České národní
banky v její praktické činnosti, objektivizace pohledu při obsazování funkcí v této
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instituci, jež vedle vlády a ve spolupráci s ní významně působí v ekonomické oblasti a
ovlivňuje ji.“277
Pokud by nebyl úřad prezidenta republiky obsazen, anebo usnesla-li by se
Poslanecká sněmovna a Senát na tom, že prezident republiky nemůže z vážných důvodů
svůj úřad vykonávat,278 měly být pravomoci předsedy vlády posíleny o možnost,
v těchto situacích samostatně (!) jmenovat celou Bankovní radu včetně guvernéra a
viceguvernérů, a to v souvislosti se zamýšleným zapracováním této pravomoci do čl. 63
Ústavy ČR.
Pro případy uvedené v čl. 66 Ústavy ČR měl být předseda vlády rovněž
oprávněn vyhlašovat volby do Poslanecké sněmovny a Senátu. Premiér pak naopak měl
přijít o právo, v situacích uvedených v čl. 66 Ústavy ČR, samostatně udělovat amnestie.
Určením osoby, která by vyhlásila volby do Parlamentu České republiky pro
případ, že by tak nemohl učinit prezident republiky, měl být bezesporu odstraněn v té
době přetrvávající významný nedostatek Ústavy ČR.279
Konečně, ustanovení čl. 54 Ústavy ČR mělo být zeštíhleno o svůj odst. 3.,
týkající se neodpovědnosti prezidenta republiky z výkonu své funkce. Dle navrhovatelů
277

k tomuto srovnejte výňatek z nálezu Ústavního soudu, publikovaného ve sbírce zákonů pod č.
285/2001 Sb.: „…S tím (s právním názorem vlády, že z principu demokratického právního státu a
některých dalších je třeba dát přednost rozhodování orgánu politicky odpovědnému před orgánem
neodpovědným – pozn. autora) lze sice v obecné rovině souhlasit, současně však nelze než namítnout, že
i v demokratickém právním státě a při parlamentní formě vlády může být opatřením těmto principům
zcela vyhovujícím vyloučení vládní kontrasignace tam, kde zvláštní důvody opravňují ochranu instituce,
jež má být dle Ústavy v hlavních směrech své činnosti nezávislá na vládě, neboť právo kontrasignace by
umožňovalo vládě přinejmenším rozhodovat o personálním složení Bankovní rady. Za těchto okolností je
jmenovací právo prováděné nadstranickým prezidentem sice po konzultacích, avšak bez přímé vazby na
souhlas vlády složené z představitelů jedné nebo více politických stran, součástí záruk nezávislosti ČNB.
Nezávislost ČNB je ústavní hodnotou, jež vyplývá jak z čl. 98 Ústavy (‚do její činnosti lze zasahovat pouze
na základě zákona‘) a z jeho umístění v samostatné hlavě šesté Ústavy, tak i z čl. 62 písm. k) Ústavy a ze
zákona o ČNB, zejména pak z jeho § 9 odst. 1 (‚Při zabezpečování svého hlavního cíle je Česká národní
banka nezávislá na pokynech vlády.‘).“ Bez zajímavosti jistě není, že navrhovaná novela Ústavy ČR měla
rovněž upravit čl. 98, týkající se ČNB, který měl, mimo jiné, obsahovat ustanovení, že do „Do její
činnosti (ČNB – pozn. autora) lze zasahovat pouze zákonem nebo na základě zákona.“
278
K problematice čl. 66 Ústavy ČR srovnejte příspěvek JUDr. Kateřiny Janstové, PhD., nazvaný „K
postavení prezidenta republiky v ústavním systému ČR – vybrané problémy in Suchánek, R. – Jirásková,
V. et al.: Ústava České republiky v praxi, Leges, Praha, 2009, str. 150 – 184, v němž Dr. Janstová
poukazuje na mezeru v čl. 66 Ústavy ČR, který nepamatuje na náhradní výkon pravomocí prezidenta
republiky podle čl. 62 Ústavy ČR (respektive některých jeho písmen) v případě, že:
a.) Poslanecká sněmovna je rozpuštěna a prezident republiky nemůže svůj úřad ze závažných
důvodů vykonávat,
b.) uvolní se úřad prezidenta republiky, avšak předseda Poslanecké sněmovny není zvolen z důvodu
uplynutí volebního období Poslanecké sněmovny,
c.) prezident republiky nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat v době, kdy předseda
Poslanecké sněmovny není zvolen z důvodu uplynutí volebního období.
279
Teprve ústavní zákon č. 319/2009 Sb. s účinností od 14.9.2009 odstranil tuto mezeru Ústavy ČR.
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má toto ustanovení pouze „deklaratorní povahu a s ohledem na čl. 63 odst. 4 a čl. 65
odst. 2 ani zcela neodpovídá skutečnosti.“ S tímto názorem se neztotožňuji. Důvodová
zpráva k (původní) Ústavě ČR, týkající se zmiňovaného ustanovení rozhodně
nenaznačuje, že by se mělo jednat o deklaratorní ustanovení. Dále, dle čl. 1 Listiny jsou
lidé svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Má-li mít prezident republiky výjimečné
postavení, porušující tuto zásadu rovnosti, musí být tato výjimka zakotvena v ústavním
zákoně. Pokud by došlo k vypuštění čl. 54 odst. 3 Ústavy ČR, byla by možná
interpretace Ústavy ČR i v tom smyslu, že prezident republiky je politicky odpovědný
(alespoň za výkon pravomocí dle čl. 62 Ústavy ČR), a to přímo lidu, který by jej dle
navrhované novely volil,280 a to i přesto, že by nebylo jasné, jakým způsobem by svým
voličům odpovídal.
Legislativní cesta vládního návrhu novely Ústavy ČR, podle sněmovního tisku
349 z roku 2003 skončila dne 15.12.2004 ve třetím čtení. Návrh nebyl přijat.

7.8.

Sněmovní tisk 332 z roku 2007

Dalšího rozsáhlejšího pokusu o změnu Ústavy ČR (ve vztahu k tématu) se česká
politická scéna dočkala až v roce 2007, kdy byl předložen poslanecký návrh z dílny
České strany sociálně demokratické, označený jako sněmovní tisk číslo 332. Hlavním
záměrem předkladatelů byl opakovaný pokus prosadit v politickém prostředí České
republiky přímou volbu hlavy státu. S tímto záměrem, který již přesahuje rámec tématu
této práce, se do návrhu dostalo několik změn, které nelze přejít bez bližšího komentáře
a jež jsou naznačeny ve srovnání uvedeném níže.

280

V této souvislosti nelze nevzpomenout rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.5.2008, č.j.: 4
Ans 9/2007 – 197, podle kterého „nutno lišit ty pravomoci (prezidenta republiky – poz. autora), které mají
povahu a realizují se ve formě správních úkonů (úkonů v oblasti veřejné správy) a odpovídají postavení
prezidenta republiky jako ‚správního úřadu‘ sui genesis, a ty pravomoci, které mají povahu a realizují se
ve formě ústavních aktů a odpovídají postavení prezidenta jako ‚ústavního činitele.‘“ Za předpokladu, že
by prezident republiky vystupoval v postavení správního úřadu a Ústava ČR by neobsahovala ustanovení
o neodpovědnosti prezidenta republiky, bylo by zřejmě možno uvažovat i o případném postupu podle
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem, včetně následného regresu.
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Znění účinné ke dni 16.10.2007

Sněmovní tisk 332/0 z roku 2007

Čl. 54

Čl. 54

(1)

Prezident republiky je hlavou státu

(1)

Prezident republiky je hlavou státu.

(2)

Prezidenta republiky volí Parlament na
společné schůzi obou komor.

(2)

Prezidenta republiky volí v přímých
volbách lid.

(3)

Prezident republiky není z výkonu své
funkce odpovědný.
Čl. 65

Čl. 65

(1)

Prezidenta republiky nelze zadržet,
trestně stíhat ani stíhat pro přestupek
nebo jiný správní delikt.

(1)

Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně
stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný
správní delikt po dobu výkonu funkce.

(2)

Prezident republiky může být stíhán pro
velezradu, a to před Ústavním soudem na
základě žaloby Senátu. Trestem může být
ztráta
prezidentského
úřadu
a
způsobilosti jej znovu nabýt.

(2)

Prezident republiky může být stíhán pro
velezradu, a to před Ústavním soudem na
základě
žaloby
Senátu.
Prezident
republiky může být stíhán též pro jiné
závažné porušení ústavního pořádku, a to
před Ústavním soudem na základě žaloby
Poslanecké sněmovny. Trestem může být
ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti
jej znovu nabýt.

(3)

Trestní stíhání pro trestné činy spáchané
po dobu výkonu funkce prezidenta
republiky je navždy vyloučeno.

Čl. 66
Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový
prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil
slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj
úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se
na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší
výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a), b), c),
d), e), h), i), j), čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády.
Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době,
kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce
prezidenta republiky, výkon funkcí prezidenta
republiky podle čl. 62 písm. a), b), c), d), e), k), l);
uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy
je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší
výkon těchto funkcí předsedovi Senátu.

Čl. 66
(1)

Pokud není úřad prezidenta republiky
obsazen anebo usnese-li se Poslanecká
sněmovna a Senát na tom, že prezident
republiky nemůže z vážných důvodů svůj
úřad vykonávat, přísluší výkon funkcí
podle čl. 63 předsedovi vlády. Předsedovi
Poslanecké sněmovny přísluší v téže době
výkon funkcí podle čl. 62 písm. a) až g) a
j); je-li v této době Poslanecká sněmovna
rozpuštěna nebo není obsazena funkce
předsedy Poslanecké sněmovny, přísluší
výkon těchto funkcí předsedovi Senátu.

(2)

Nemůže-li prezident republiky z vážných
důvodů svůj úřad vykonávat po dobu delší
než šest měsíců ode dne, kdy se na tom
podle odstavce 1 usnesly komory
Parlamentu, má se za to, že se úřad
prezidenta republiky uvolnil.
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Čl. 68
odpovědna

Čl. 68

(1)

Vláda
je
sněmovně.

Poslanecké

(1)

Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

(2)

Předsedu vlády jmenuje prezident
republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní
členy vlády a pověřuje je řízením
ministerstev nebo jiných úřadů.

(2)

Předsedu vlády jmenuje prezident
republiky po projednání s představiteli
politických
stran
zastoupených
v
Poslanecké sněmovně a na jeho návrh
jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je
řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

(3)

Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém
jmenování před Poslaneckou sněmovnu a
požádá ji o vyslovení důvěry.

(3)

Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém
jmenování před Poslaneckou sněmovnu a
požádá ji o vyslovení důvěry.

(4)

Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v
Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje
se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto
jmenovaná
vláda
nezíská
důvěru
Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident
republiky předsedu vlády na návrh
předsedy Poslanecké sněmovny.

(4)

Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v
Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se
podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto
jmenovaná
vláda
nezíská
důvěru
Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident
republiky předsedu vlády na návrh
předsedy Poslanecké sněmovny.

(5)

V ostatních případech prezident republiky
jmenuje a odvolává na návrh předsedy
vlády ostatní členy vlády a pověřuje je
řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

(5)

V ostatních případech prezident republiky
jmenuje a odvolává na návrh předsedy
vlády ostatní členy vlády a pověřuje je
řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Čl. 73

Čl. 73

(1)

Předseda vlády podává demisi do rukou
prezidenta republiky. Ostatní členové
vlády podávají demisi do rukou
prezidenta republiky prostřednictvím
předsedy vlády.

(1)

Předseda vlády podává demisi do rukou
prezidenta republiky. Ostatní členové
vlády podávají demisi do rukou prezidenta
republiky prostřednictvím předsedy vlády.

(2)

Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká
sněmovna zamítla její žádost o vyslovení
důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru.
Vláda podá demisi vždy po ustavující
schůzi
nově
zvolené
Poslanecké
sněmovny.

(2)

Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká
sněmovna zamítla její žádost o vyslovení
důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru.
Vláda podá demisi vždy po ustavující
schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.

(3)

Podá-li vláda demisi podle odstavce 2,
prezident republiky demisi přijme.

(3)

Podá-li vláda nebo člen vlády demisi,
prezident republiky demisi přijme.

Čl. 75

Čl. 75

Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala
demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

Prezident republiky neprodleně odvolá vládu,
která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna
podat.
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V souvislosti se stěžejním tématem navrhované změny Ústavy ČR, a sice
zakotvením přímé volby hlavy státu, mělo být současně vypuštěno ustanovení čl. 54
odst. 3 Ústavy ČR, vylučující odpovědnost prezidenta republiky z výkonu funkce, ježto
dle názoru předkladatelů „neodpovídá demokratickým principům přímé volby.“281
Domnívám se, že lze jít ještě dále a v neodpovědnosti kterékoliv (způsobilé) osoby za
své jednání, lze spatřovat rozpor s demokratickým právním státem vůbec.282
Problematika odpovědnosti prezidenta republiky pak měla být rozvinuta v čl. 65
Ústavy ČR, kdy úpravou odstavce prvního měla být imunita prezidenta republiky (v
navrhovaném znění zcela jistě nestíhatelnost, tedy exempce procesněprávní) omezena
pouze na jeho funkční období.
Odstavec druhý pak měl být doplněn, vedle možnosti stíhat prezidenta republiky
pro velezradu, rovněž o možnost stíhat jej pro jiné závažné porušení ústavního pořádku.
Bližší definici tohoto pojmu, ani vymezení skutkové podstaty ovšem návrh
neobsahoval. K podání žaloby pro jiné závažné porušení ústavního pořádku, která měla
být projednávána před Ústavním soudem, měla být dle návrhu aktivně legitimována, na
rozdíl od žaloby pro velezradu, Poslanecká sněmovna. Nezbytná novela zákona o
Ústavním soudu, upravující takové řízení ovšem předložena nebyla. Na tento nedostatek
upozornila rovněž vláda ve svém zamítavém stanovisku ze dne 14.11.2007.
Novela měla dále precizněji formulovat čl. 66 Ústavy ČR, upravující výkon
některých pravomocí prezidenta republiky pro případ, že by Česká republika neměla
úřadující hlavu státu, případně nemohl-li by prezident republiky ze závažných důvodů
svůj úřad vykonávat. V novele bylo pamatováno i na situace, kdy by měl (některé)
pravomoci prezidenta republiky vykonávat předseda Poslanecké sněmovny, ale tato
funkce by nebyla obsazena, případně by byla rozpuštěna celá Poslanecká sněmovna.283
Pro případ, že by prezident republiky nemohl z vážných důvodů vykonávat svůj
úřad po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy se na tom usnesly obě komory
Parlamentu, mělo jeho funkční období skončit uplynutím této lhůty. Prezident republiky
by měl samozřejmě možnost bránit se proti usnesení komor Parlamentu o nemožnosti
281

K tomu blíže důvodová zpráva k návrhu ústavního zákona, zvláštní část, k čl. I. k bodu 1 in
http://www.psp.cz/.
282
K tomu obdobně in Pavlíček, V.: Teoretická koncepce Ústavy ČR in Kysela, J. (eds.): Deset let ústavy
České republiky - Východiska, stav, perspektivy, Eurolex Bohemias, Praha 2003, str. 82 uprostřed:
„Demokracie znamená kontrolu politické moci. Taková je její charakteristika. Proto by neměla
v demokracii existovat žádná nekontrolovaná politická moc.“
283
K tomu viz pozn. 278.
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vykonávat svůj úřad, a to v řízení před Ústavním soudem podle § 109 n. zákona o
Ústavním soudu. Prezident republiky by byl oprávněn podat návrh na zahájení řízení
ode dne přijetí usnesení komor Parlamentu do deseti dnů poté, co podle usnesení komor
Parlamentu již opět mohl svůj úřad vykonávat.
Ústavní soud by byl povinen do pěti dnů od doručení návrhu prezidenta
republiky zahájit ústní jednání a do patnácti dnů od doručení návrhu rozhodnout.284 Přes
velmi krátké lhůty by se tedy mohlo stát, že by Ústavní soud o návrhu prezidenta
republiky rozhodl až po uplynutí lhůty šesti měsíců, po níž by výkon funkce prezidenta
republiky dle navrhované úpravy skončil. Otázkou zůstává, zda by se funkční období
prezidenta republiky obnovilo v případě, že by Ústavní soud zrušil napadené rozhodnutí
Poslanecké sněmovny a Senátu dle § 115 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.
Čl. 68 odst. 2 Ústavy ČR měl nově stanovit, že dříve než prezident republiky
jmenuje předsedu vlády, je povinen svůj úmysl projednat s představiteli politických
stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Z navrhované dikce tohoto odstavce lze
ovšem usuzovat, že by zřejmě šlo o poradu nezávaznou.
Další změna se měla týkat ukončení funkčního období vlády, respektive jejích
jednotlivých členů. Napříště měl být prezident republiky povinen přijmout jakoukoliv
demisi vlády nebo jejího člena, a nikoliv pouze demisi obligatorní. Dále měl být
povinen odvolat vládu, která nepodala demisi, ač tak byla povinna učinit, a to bez
prodlení. K navrhované úpravě lze konstatovat, že i dle současného znění si lze jen
těžko představit, jak prezident republiky nutí vládu, respektive některého jejího člena,
aby vykonával svou funkci, přestože o to nestojí. Rovněž z povahy věci vyplývá, že
odvolání vlády, coby pojistný mechanismus pro případ, že vláda nepodá demisi, ač je
toho povinna, musí být učiněno neprodleně. Na podporu nezbytnosti výslovného
zakotvení v Ústavě ČR předkladatelé návrhu poukázali na situaci v roce 2006, kdy
vláda Mirka Topolánka nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, ale demisi podala více
než týden poté, co jí byla důvěra Poslanecké sněmovny odepřena. V tomto případě měl
již prezident republiky, dle názoru navrhovatelů, zasáhnout a vládu odvolat. Domnívám
se, že jádro problematiky nespočívá ve stanovení lhůty pro odvolání vlády, kterou lze
nadto i v navrhovaném případě interpretovat různě, ale v neexistenci sankce pro případ,
že tak prezident republiky neučiní.
284

§§ 113, 115 odst. 1 zákona č. 182/1993, Sb., o Ústavním soudu.
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Z dalších změn, které nejsou promítnuty do výše uvedeného srovnání, je ještě
nutno zmínit úmysl předkladatelů přesunout pravomoc prezidenta republiky rozhodovat
o abolici (v rámci udílení milostí), tedy právu nařizovat, aby se trestní řízení
nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, do rámce čl. 63, tedy
s nezbytnou kontrasignací předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, a rovněž
obdobnou snahu v případě pravomoci prezidenta republiky jmenovat členy Bankovní
rady ČNB.
Pro tento návrh novely Ústavy ČR hlasovalo ve třetím čtení na 79. schůzi 5.
volebního období 103 poslanců a návrh proto nebyl schválen.

7.9.

Sněmovní tisk 952 z roku 2009

Koncem roku 2009 se Česká republika opět stala středem pozornosti celé
Evropy,285 v důsledku čehož byl předložen návrh změny Ústavy ČR, jehož jádrem byla
novelizace čl. 63 v písmenu b), upravujícím sjednávání a ratifikaci mezinárodních
smluv prezidentem republiky jak je uvedeno níže.

285

Záhy, po neúspěchu se Smlouvou o Ústavě pro Evropu v roce 2005, započala Evropská unie
s přípravou dalšího integračního procesu v podobě Lisabonské smlouvy. Již v roce 2007 byly
vypracovány základní zásady této smlouvy a předpokládalo se, že smlouva bude ratifikována všemi státy
do poloviny roku 2009. Nestalo se tak, a to zejména zásluhou Irska, kde byla Lisabonská smlouva
schválena až v druhém referendu, Polska, které čekalo na výsledky irského referenda a v neposlední řadě
díky České republice, která Lisabonskou smlouvu ratifikovala vůbec jako poslední.
V daném případě byla Lisabonská smlouva sjednána vládou České republiky dne 13. prosince 2007,
Poslanecké sněmovně i Senátu byla předložena s žádostí o souhlas s její ratifikací dne 29. ledna 2008.
Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy dne 18. února 2009, Senát 6.
května 2009. Ještě před ratifikací oběma komorami, byl podán návrh Senátem Parlamentu ČR Ústavnímu
soudu na posouzení souladu této smlouvy s ústavním pořádkem, dle čl. 87 odst. 2 Ústavy ČR. Ústavní
soud nálezem ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn.: Pl. ÚS 19/08, publikovaném ve sbírce zákonů pod č.
446/2008 Sb. rozhodl, že Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o
založení Evropského společenství není v napadených článcích v rozporu s ústavním pořádkem.
Dne 29. září 2009 byl skupinou senátorů předložen návrh Ústavnímu soud na posouzení ústavnosti této
smlouvy jako celku. Ústavní soud návrh částečně odmítl. Ve zbývající části rozhodl, že Lisabonská
smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem ČR (nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/09 ze dne 3.
listopadu 2009, publikovaný ve sbírce zákonů pod č. 387/2009 Sb.). V tomto nálezu Ústavní soud, mimo
jiné, poukázal na „povinnost prezidenta republiky bez zbytečného odkladu ratifikovat (tzn. formálně
navenek potvrdit řádný průběh vnitrostátní schvalovací procedury) mezinárodní smlouvu, která byla
řádně prezidentem republiky nebo vládou z jeho pověření sjednána a s jejíž ratifikací vyslovil souhlas
demokraticky zvolený zákonodárný sbor, zejména jde-li o mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy
schvalované kvalifikovanou ústavní většinou poslanců a senátorů.“
Ještě téhož dne (3. listopadu 2009) prezident republiky, Václav Klaus, Lisabonskou smlouvu svým
podpisem ratifikoval. Dne 13. listopadu byla česká ratifikace uložena v Římě a dne 1. prosince 2009
vstoupila Lisabonská smlouva v platnost.
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Znění účinné ke dni 3.11.2009

Sněmovní tisk 952/0 z roku 2009

Čl. 63

Čl. 63

(1)
a)

Prezident republiky dále
zastupuje stát navenek,

(1)
a)

Prezident republiky dále
zastupuje stát navenek,

b)

sjednává a ratifikuje mezinárodní
smlouvy;
sjednávání
mezinárodních
smluv může přenést na vládu nebo s jejím
souhlasem na její jednotlivé členy,

b)

sjednává
a
ratifikuje
mezinárodní
smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv
může přenést na vládu nebo s jejím
souhlasem na její jednotlivé členy;
ratifikaci mezinárodní smlouvy může
přenést na předsedu vlády,

c)

je vrchním velitelem ozbrojených sil,

c)

je vrchním velitelem ozbrojených sil,

d)

přijímá vedoucí zastupitelských misí,

d)

přijímá vedoucí zastupitelských misí,

e)

pověřuje
a
odvolává
zastupitelských misí,

vedoucí

e)

pověřuje
a
odvolává
zastupitelských misí,

f)

vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny
a do Senátu,

f)

vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a
do Senátu,

g)

jmenuje a povyšuje generály,

g)

jmenuje a povyšuje generály,

h)

h)

i)

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání,
nezmocní-li k tomu jiný orgán,
jmenuje soudce,

i)

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání,
nezmocní-li k tomu jiný orgán,
jmenuje soudce,

j)

má právo udělovat amnestii.

j)

má právo udělovat amnestii.

(2)

Prezidentovi republiky přísluší vykonávat
i pravomoci, které nejsou výslovně v
ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak
zákon.

(2)

Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i
pravomoci, které nejsou výslovně v
ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak
zákon.

(3)

Rozhodnutí prezidenta republiky vydané
podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své
platnosti spolupodpis předsedy vlády
nebo jím pověřeného člena vlády.

(3)

Rozhodnutí prezidenta republiky vydané
podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své
platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo
jím pověřeného člena vlády. V případě, že
prezident
nepřenesl
ratifikaci
mezinárodní smlouvy na předsedu vlády a
neratifikoval mezinárodní smlouvu do 30
dnů ode dne jejího schválení, nebo ode
dne, kdy dal Parlament k ratifikaci
souhlas, nebo kdy byl dán souhlas
k ratifikaci v referendu, mezinárodní
smlouvu ratifikuje předseda vlády.

(4)

Za rozhodnutí prezidenta republiky, které
vyžaduje spolupodpis předsedy vlády
nebo jím pověřeného člena vlády,
odpovídá vláda.

(4)

Za rozhodnutí prezidenta republiky, které
vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo
jím pověřeného člena vlády, odpovídá
vláda.

vedoucí
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Dle navrhovatelů, je postavení prezidenta republiky v procesu ratifikace pouze
„formálně-ceremoniální,“ a je tedy nezbytné upravit mechanismus, který by předcházel
situacím, kdy politicky neodpovědný prezident republiky nerespektuje vůli politicky
odpovědné vlády a Parlamentu, a ratifikaci bezdůvodně odkládá. Tímto mechanismem
mělo být stanovení lhůty prezidentu republiky pro ratifikaci mezinárodní smlouvy, a to
ode dne jejího schválení respektive udělení souhlasu k ratifikaci Parlamentem nebo
v referendu. Sankcí za nedodržení této lhůty pak měl být přechod pravomoci ratifikovat
mezinárodní smlouvu na předsedu vlády. Rovněž bylo pamatováno na možnost
přenesení této pravomoci prezidenta republiky na předsedu vlády „dobrovolně,“ a na
stavění lhůty pro ratifikaci dnem podání ústavní stížnosti dle čl. 87 odst. 2 Ústavy ČR.
Vláda Jana Fischera ve svém stanovisku ze dne 30. listopadu 2009 návrhu
vyčetla, že byl předložen unáhleně, bez širší odborné a politické diskuse a pod tlakem
momentální politické situace.286 Poukázala zejména na skutečnost, že i dle současné
právní úpravy je povinností všech ústavních orgánů realizovat své pravomoci
v přiměřených lhůtách.287 Zavedení konkrétně stanovené lhůty může dle stanoviska
vlády v konečném důsledku znamenat nedostatečnou možnost oprávněných subjektů
realizovat právo na předběžnou kontrolu ústavnosti. Přenesení pravomoci ratifikovat
mezinárodní smlouvu na předsedu vlády se rovněž může minout účinkem, neboť
předsedovi vlády již žádná lhůta pro ratifikaci stanovena není. Vláda dále poukázala na
nepřesnou formulaci návrhu a nerespektování ústavní terminologie, zejména při užívání
pojmu „prezident republiky.“

7.10.

Sněmovní tisk 7 z roku 2010

Poslanecký návrh novely Ústavy ČR, označený jako sněmovní tisk 7 z roku
2010 je zcela evidentně inspirován neúspěšným návrhem z roku 2007. Stěžejní
myšlenkou návrhu je opět přímá volba hlavy státu, prezidenta republiky, která s sebou
přináší i úpravu postavení prezidenta republiky jako součásti moci výkonné.
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Viz poznámka 285.
k tomu obdobně např. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/09 ze dne 3. listopadu 2009, publikovaný ve
sbírce zákonů pod č. 387/2009 Sb.
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Většina navrhovaných změn byla doslovně, případně s drobnými formulačními
změnami zachovávajícími původní smysl,288 převzata z návrhu novely označeného jako
sněmovní tisk 332 z roku 2007 a lze proto bez dalšího odkázat na komentář k tomuto
návrhu uvedený výše.
V dalším textu se omezím pouze na změnu, nevyskytující se v návrhu
původním, která měla zasáhnout do odpovědnosti prezidenta republiky.
Vedle možnosti stíhat prezidenta republiky na základě žaloby Senátu pro
velezradu (platí i v současnosti), možnosti stíhat prezidenta republiky na základě žaloby
Poslanecké sněmovny pro jiné závažné porušení ústavního pořádku (k tomu viz návrh
z roku 2007) zde měla být možnost odvolat prezidenta republiky na základě lidového
hlasování dle nově navrhovaného čl. 66a Ústavy ČR, uvedeného níže

Neplatil.

Znění účinné ke dni 11.6.2010

Sněmovní tisk 7/0 z roku 2010

Čl. 66a

Čl. 66a
(1)

Prezident republiky může být odvolán z
funkce před skončením volebního období
lidovým hlasováním. Lidové hlasování o
odvolání prezidenta republiky vyhlašuje
předseda Poslanecké sněmovny na základě
usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu, a
to do třiceti dnů od přijetí usnesení tak,
aby se lidové hlasování konalo do šedesáti
dnů od jeho vyhlášení.

(2)

Prezident republiky je odvolán, hlasovalali pro jeho odvolání v lidovém hlasování
nadpoloviční většina všech občanů České
republiky, kteří dosáhli věku 18 let.

(3)

Podrobnosti o odvolání prezidenta
republiky stanoví zákon, k jehož přijetí je
třeba, aby byl schválen Poslaneckou
sněmovnou a Senátem.

Podrobnosti, týkající se možnosti odvolat prezidenta republiky lidovým
hlasováním pak navrhovatelé ponechali zákonné úpravě, pro jejíž přijetí se dle čl. 40
Ústavy ČR vyžaduje souhlas obou komor Parlamentu.

288

např. navrhované znění čl. 75 Ústavy ČR dle sněmovního tisku 332 z roku 2007 a sněmovního tisku 7
z roku 2010.
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Pro úplnost uvádím, že dle navrhované úpravy měl mít prezident republiky
povinnost rozpustit Poslaneckou sněmovnu do 30 dnů od vyhlášení neúspěšného
výsledku hlasování o jeho odvolání z funkce.
I s tímto návrhem vyjádřila vláda svůj nesouhlas. Návrh pak byl zamítnut již
v prvním čtení na schůzi Poslanecké sněmovny dne 8.12.2010.

7.11.

Sněmovní tisk 415 z roku 2011

Ve svém vyjádření k předchozímu návrhu na změnu Ústavy ČR vláda přislíbila
předložení návrhu vlastního, který odstraní vytýkané nedostatky. Tímto dokumentem
byl sněmovní tisk 415 z roku 2011.
Hlavní motiv předloženého návrhu, a sice zakotvení přímé volby hlavy státu
v ústavním systému České republiky, je patrný na první pohled. Podrobné zkoumání
této části úpravy ovšem přesahuje rámec tématu práce.
Oproti návrhům předchozím je vládní návrh novely Ústavy ČR stručnější,
zasahuje do menšího počtu článků. Navrhovatelka se zřejmě poučila z neúspěchů
předchůdců a pokusila se předložit návrh, který měl šanci získat podporu napříč
politickým spektrem, s co nejmenším počtem konfliktních ustanovení.
V rámci zkoumaného tématu je nejvýznamnější úprava odpovědnosti prezidenta
republiky (viz srovnání níže). Oproti některým předchozím návrhům je ponechána
Ústavou ČR zakotvená neodpovědnost prezidenta republiky z výkonu své funkce (čl. 54
odst. 3 Ústavy ČR). Přesto k posunu dochází.
Ústavní odpovědnost prezidenta republiky za ústavní delikt velezrady dle čl. 65
Ústavy ČR je formulována přesněji, přísněji. Dle návrhu je nově možné prezidenta
republiky stíhat nejenom pro velezradu, jejíž skutková podstata je nově definována
přímo v tomto článku Ústavy ČR, ale rovněž pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné
součásti ústavního pořádku. Co se skrývá pod tímto pojmem, je ponecháno
navrhovatelkou na budoucích rozhodnutích Ústavního soudu.
Dle navrhované změny Ústavy ČR by aktivní legitimace k podání ústavní žaloby
proti prezidentu republiky pro velezradu (a nově i pro hrubé porušení Ústavy ČR nebo
jiné součásti ústavního pořádku) byla ponechána (nově svěřena) Senátu. Nově by ovšem
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horní komora Parlamentu k podání takové žaloby potřebovala souhlas komory dolní.
Obě komory by o takových návrzích (Senát o přijetí návrhu ústavní žaloby a Poslanecká
sněmovna o přijetí souhlasu s podáním ústavní žaloby) dle návrhu rozhodovaly ústavní
většinou. Senát tedy (při dodržení usnášeníschopnosti) třípětinovou většinou přítomných
senátorů, a Poslanecká sněmovna třípětinovou většinou všech poslanců.
Navrhovaná koncepce předpokládala, že po vyslovení souhlasu Poslanecké
sněmovny s návrhem ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky, by dolní komora
do dalšího řízení v této věci již nezasahovala a vlastní žaloba by byla svěřena pouze
Senátu. Důvodem pro takové uspořádání je, dle důvodové zprávy „racionalizace celého
řízení, neboť by nebylo vhodné, aby v řízení na straně žaloby vystupovalo více žalobců,
jejichž stanoviska by se v řízení před Ústavním soudem mohla rozcházet.“289
Přes líbivé rozšíření postižitelného jednání prezidenta republiky se dle tohoto
návrhu možnost pohnání hlavy státu k odpovědnosti výrazně snížila, neboť dosažení
potřebných většin v obou komorách Parlamentu bude velmi obtížné.

Znění účinné ke dni 15.6.2011

Sněmovní tisk 415/0 z roku 2011

Čl. 65

Čl. 65

(1)

Prezidenta republiky nelze zadržet,
trestně stíhat ani stíhat pro přestupek
nebo jiný správní delikt.

(1)

Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně
stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný
správní delikt.

(2)

Prezident republiky může být stíhán pro
velezradu, a to před Ústavním soudem na
základě žaloby Senátu. Trestem může být
ztráta
prezidentského
úřadu
a
způsobilosti jej znovu nabýt.

(2)

Senát může se souhlasem Poslanecké
sněmovny podat ústavní žalobu proti
prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a
to pro velezradu nebo pro hrubé porušení
Ústavy nebo jiné součásti ústavního
pořádku; velezradou se rozumí jednání
prezidenta republiky směřující proti
svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož
i proti jejímu demokratickému řádu.
Ústavní soud může na základě ústavní
žaloby Senátu rozhodnout o tom, že
prezident republiky ztrácí prezidentský
úřad a způsobilost jej znovu nabýt.

(3)

Trestní stíhání pro trestné činy spáchané
po dobu výkonu funkce prezidenta
republiky je navždy vyloučeno.

(3)

K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je
třeba souhlasu třípětinové většiny
přítomných senátorů. K přijetí souhlasu
Poslanecké sněmovny s podáním ústavní
žaloby je třeba souhlasu třípětinové
většiny všech poslanců; nevysloví-li
Poslanecká sněmovna souhlas do tří

289

K tomu blíže www.psp.cz.
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měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal,
platí, že souhlas nebyl dán.
(4)

Trestní stíhání pro trestné činy spáchané
po dobu výkonu funkce prezidenta
republiky je navždy vyloučeno.

K vládnímu návrhu bylo podáno několik návrhů pozměňovacích. Opoziční
poslanci navrhovali zejména přesunutí pravomoci prezidenta republiky nařizovat, aby
se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, v rámci
práva udílet milosti, do režimu čl. 63 Ústavy ČR, imunitu prezidenta republiky proti
trestnímu stíhání, stíhání pro přestupky nebo jiné správní delikty omezit na dobu
výkonu jeho funkce a rovněž jmenování členů Bankovní rady České národní banky
přesunout do režimu čl. 63 Ústavy ČR.290
Návrh novely Ústavy ČR byl ve znění (některých) pozměňovacích návrhů dne
3.1.2012 postoupen Senátu, 8.2.2012 Senátem schválen a dne 17.2.2012 podepsán
prezidentem republiky. Ústavní zákon byl vyhlášen 12. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v
částce 28 pod číslem 71/2012 Sb. v níže uvedeném znění (sledovaných článků).
Ústava ČR ve znění ústavního zákona č.
71/2012 Sb.
Čl. 62
Prezident republiky

g)

…
odpouští a zmírňuje tresty
soudem, a zahlazuje odsouzení,

uložené

Čl. 63
(1)

j)

k)

Prezident republiky dále
…
nařizuje,
aby
se
trestní
řízení
nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se
v něm nepokračovalo
má právo udělovat amnestii.

290

Z dalších pozměňovacích návrhů nemohu nezmínit návrh na rozšíření pravomoci prezidenta republiky
o možnost odvolávat předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu a odebrání pravomoci podepisovat
zákony.
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Čl. 65
(1)

Prezidenta republiky nelze po dobu
výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat
ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní
delikt.

(2)

Senát může se souhlasem Poslanecké
sněmovny podat ústavní žalobu proti
prezidentu republiky k Ústavnímu soudu,
a to pro velezradu nebo pro hrubé
porušení Ústavy nebo jiné součásti
ústavního pořádku; velezradou se rozumí
jednání prezidenta republiky směřující
proti
svrchovanosti
a
celistvosti
republiky,
jakož
i
proti
jejímu
demokratickému řádu. Ústavní soud může
na základě ústavní žaloby Senátu
rozhodnout o tom, že prezident republiky
ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej
znovu nabýt.

(3)

K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem
je třeba souhlasu třípětinové většiny
přítomných senátorů. K přijetí souhlasu
Poslanecké sněmovny s podáním ústavní
žaloby je třeba souhlasu třípětinové
většiny všech poslanců; nevysloví-li
Poslanecká sněmovna souhlas do tří
měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal,
platí, že souhlas nebyl dán.

Vyjma nové podmínky pro platnost každého rozhodnutí prezidenta republiky,
aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo
(v rámci udílení milostí), v podobě nezbytného spolupodpisu předsedy vlády nebo jím
pověřeného člena vlády, byl rovněž čl. 65 Ústavy ČR schválen v pozměněném znění,
oproti vládnímu návrhu novely Ústavy ČR.
Oproti navrhovanému znění tohoto článku byl odstraněn odst. 4. vylučující
trestní stíhání prezidenta republiky pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce
prezidenta republiky a dále bylo změněno znění odst. 1. téhož článku, které nyní
vylučuje zadržení, trestní stíhání a stíhání pro přestupek nebo jiný správní delikt pouze
na dobu výkonu funkce prezidenta republiky.
Nově bude tedy možné, po skončení výkonu funkce, stíhat prezidenta
republiky za trestné činy a rovněž za přestupky, které v průběhu výkonu této funkce
spáchal, nezanikla-li v té době jeho odpovědnost, a to zejména promlčením. Rovněž se
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tím vyjasňuje právní povaha imunity (v širším slova smyslu) prezidenta republiky.291
Nabude-li novela účinnosti (v tomto bodě 8. 3. 2013) bude zřejmé, že v případě
prezidenta republiky půjde o nestíhatelnost, tedy exempci procesněprávní.

291

K tomu viz kapitolu 6.2. včetně pozn.: 243.
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Závěr
Závěrem bych chtěl vyslovit domněnku a přání, že přes odlehčený úvod splnila
předložená práce svůj zamýšlený účel, a nabídla čtenáři relativně komplexní a
přiměřeně erudovanou analýzu postavení prezidenta České republiky v rámci moci
výkonné. Relativnost ucelenosti tématu je vyjádřena již v úvodu, neboť neexistence
jednoznačné definice moci výkonné, předurčuje různé interpretace toho, co by práce
takovéhoto typu měla nebo mohla obsahovat.
Měl-li bych se pokusit zhodnotit postavení prezidenta republiky jako součásti
moci výkonné, pak dle mého názoru právní normy upravující tuto problematiku trpí
zejména dvěma vadami.
První z nich je skutečnost, že Ústava ČR, jež obsahuje podstatnou část těchto
norem, byla v roce 1992 připravována zrychleným způsobem,

292

což se zákonitě

podepsalo na její preciznosti. Její nepřesnosti nebo dokonce mezery jsou odstraňovány
jen nelehko, často s dlouhým časovým odstupem. 293
Druhá a dle mého názoru mnohem hůře odstranitelná „vada“ je v samotné
podstatě Ústavy ČR, jako základního zákona státu. Domnívám se, že je zcela legitimní
představa, že Ústava ČR by měla být relativně stručný, formulačně jednoduchý
dokument, neboť je určena širokým masám adresátů, které by měly být schopny si její
podstatnou část osvojit. Zřejmě by nemělo jít o rozsáhlý kodex, dopodrobna popisující
veškeré nuance záruk dodržování lidských práv a hloubkovou analýzu fungování státu.
Těmto podrobnostem jistě lépe „sluší“ prováděcí zákony. Ústava ČR by měla být, dle
mého názoru, spíše koncepční dokument, zaměřující se zejména na podstatu věci.
Takový dokument se pak zajisté nevyhne imperfektním normám, tedy takovým
normám, které vedle hypotézy a dispozice již neobsahují sankci pro případ porušení
292

K tomu např. Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II. díl – Ústavní právo České republiky, 1.
úplné vydání, Leges, Praha 2011, kapitola X., § 2 Příprava a přijetí Ústavy ČR, str. 313 – 327.
293
Příkladem, který již ovšem vybočuje z rámce tématu, může být dřívější absence úpravy vyhlašování
voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu v situacích upravených v čl. 66 Ústavy ČR (k tomu viz pozn.:
279). Tento nedostatek byl odstraněn až v roce 2009, tedy 16 let od nabytí účinnosti Ústavy ČR.
Samotná koncepce znění čl. 66 Ústavy ČR by měla být dle mého názoru upravena. (k tomu srovnejte
postřeh JUDr. Kateřiny Janstové, Ph.D. – viz. pozn.: 278. Tento nedostatek nebyl odstraněn ani ústavním
zákonem č. 71/2012 Sb.).
Dalším příkladem může být otázka demise předsedy vlády, která je v současnosti považována za demisi
vlády celé pouze na základě interpretace Ústavy ČR. Ta ovšem není přijímána jednomyslně.
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příkazu nebo zákazu obsaženého v dispozici. To je dle mého názoru z výše uvedených
důvodů omluvitelné. Ústava by měla být tak významným právním předpisem, že její
porušení by mělo být prakticky nemyslitelné. Žel, politické prostředí České republiky
nás dnes a denně přesvědčuje o tom, že neobsahuje-li norma, byť by se jednalo přímo o
Ústavu ČR, právní sankci, pak sankce politické nebo morální, například v podobě
odsuzujícího postoje veřejnosti, jsou naprosto neúčinné.
Posléze uvedené „nedokonalosti“ Ústavy ČR ve vztahu k prezidentu republiky si
je pravděpodobně vědom i ústavodárce, neboť je zde zřejmá snaha o řešení této situace,
a to např. přijetím ústavního zákona č. 71/2012 Sb.294 Součástí této novely Ústavy ČR je
totiž mimo jiné rozšíření katalogu možných ústavních deliktů prezidenta republiky o
hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Současně s tímto
rozšířením byly ovšem zpřísněny podmínky pro podání (jakékoliv) ústavní žaloby proti
prezidentu republiky. Teprve budoucnost ukáže, zda šlo o vhodně zvolenou úpravu,
nebo zda ústavodárce touto novelou stíhání prezidenta republiky prakticky vyloučil a
předurčil mu po dobu výkonu funkce téměř nedotknutelné postavení.
Samotná koncepce neodpovědnosti prezidenta republiky z výkonu funkce je dle
mého názoru obtížně slučitelná s principy demokratického právního státu. Nenapadá mě
žádný rozumný důvod, proč by osoba zcela způsobilá k právním úkonům, jíž prezident
republiky bezesporu musí být, neměla odpovídat za svá jednání. Za některá rozhodnutí
prezidenta republiky (dle čl. 63 odst. 4 Ústavy ČR) alespoň odpovídá vláda, za
rozhodnutí hlavy státu dle čl. 62 Ústavy ČR ovšem není odpovědný nikdo!
Úprava vyhlašování mimořádných stavů a modifikace postavení a pravomocí
jednotlivých ústavních orgánů v době trvání těchto stavů rovněž postrádá praktičnost.
Současné nastavení se i právnímu laikovi musí jevit jako těžkopádné, neschopné
operativní reakce na vzniklou situaci. Jedním z řešení, které se nabízí pro tyto případy je
rozšíření pravomocí moci výkonné (např. vyhlašování válečného stavu vrchním
velitelem ozbrojených sil, úprava dekretální pravomoci prezidenta republiky), ovšem
s nezbytnými ústavními pojistkami pro případ zneužití moci.
Jako poslední bod, který bych chtěl zmínit závěrem je otázka úpravy vztahu
prezidenta republiky a vlády. V případě rozhodování prezidenta republiky, k jehož
platnosti je třeba spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády jsou si
294
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prezident republiky a vláda rovni. Vláda nemůže hlavu státu přinutit k rozhodnutí,
naopak platnost prezidentova rozhodnutí je závislé na kontrasignaci. Prezident
republiky a vláda by se tedy měli povznést nad své případné osobní spory a vést spolu
konstruktivní debatu. Není-li to dlouhodobě možné, nezbude než novelizovat Ústavu
ČR a přesněji upravit postavení obou těchto orgánů.
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Summary
My thesis is called President of the Czech Republic as a part of the executive
power. The purpose of this thesis is to analyse and describe the position of the President
and his relationship to the executive power. As there is not a strict definition of
executive power it is possible to find different opinions that should or could be
mentioned in a thesis like this.
I divided my thesis into seven chapters. All of them have several subchapters.
The first chapter, called “The President of republic,” discusses a different
position of the head of state according to different forms of governance. President´s
position is described in presidential, parliamentary and mixed form of governance. The
last one describes new ways how to stabilize the parliamentary system of governance.
There is a subchapter about directorial form of governance too, but this system is rare.
The second, main, chapter is focused on the relationship between the President
and the Government according to the present Constitution. All of eleven subchapters
and two sections are focused only on this topic. Designation of a new Government is
especially described as well as leaving its position. The situation where the Czech
Republic has two prime ministers is discussed too. This part contains graphs for better
imagination.
In chapter three you can find description of the relationship between President
and the central body of state administration which are not headed by a member of
Government. For its importance I pay attention to The Office for personal data
protection even if this office is not, by the statute, central body of state administration.
The President of the Czech Republic is the commander in chief. The fourth part
of this thesis is concerned with the relationship between the Czech President and the
Armed Forces of the Czech Republic.
The fifth chapter is about position of the President in situations with an
international element. It means representing The Czech Republic abroad, negotiating
international treaties, accepting of foreign diplomats and accrediting of the Czech
diplomats abroad.
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The Czech President is not liable for his function. The Czech Government
undertakes responsibility for some of his decisions that were done as the head of state.
This part describes types of these decisions. In the next part you can read about
situations when the Czech President is liable for his actions.
The last part tries to describe the evolution of politician´s meaning with respect
to The Czech President´s position in constitutional system of The Czech Republic and
how they intended to change the Czech Constitution.
There is conclusion and list of used sources in the end of my thesis.
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