
Stanovisko vlády 

k návrhu poslanců Andreje Babiše, Martina Stropnického, Jana Volného a dalších na 

vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů  

(sněmovní tisk č. 420) 

 

Vláda na své schůzi dne 30. března 2015 projednala a posoudila návrh ústavního 

zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších ústavních zákonů, a zaujala k němu neutrální stanovisko, a to z těchto důvodů: 

1. Zavedení institutu klouzavého mandátu poslance do právního řádu České republiky 

vyžaduje hlubokou analýzu Ústavy České republiky. Rovněž je třeba zdůraznit, že 

Ústava České republiky v případě poslance i senátora stanoví stejné podmínky vzniku, 

změny a v zásadě i zániku mandátu (stejný je rovněž rozsah imunity podle čl. 27 Ústavy 

České republiky). Není proto důvodné zavádět dvojkolejnost v případě neslučitelnosti 

s funkcí člena vlády, kdy mandát senátora má podle návrhu zanikat a výkon mandátu 

poslance se pouze přerušit za současného nastoupení dočasného náhradníka. Je 

možné hledat řešení úpravy neslučitelnosti funkcí poslance, senátora a člena vlády, 

avšak při podrobném promyšlení důsledků zvoleného modelu, jeho možného fungování 

v praxi a při respektování jednotného systému pro všechny členy zákonodárného sboru. 

Předložený návrh tyto atributy nesplňuje. 

2. Zánik mandátu senátora z důvodu neslučitelnosti s funkcí člena vlády je až příliš přísným 

následkem, a to i vzhledem k tomu, že senátoři jsou podle čl. 18 odst. 2 Ústavy České 

republiky voleni podle zásad většinového systému, tedy přímo více jako konkrétní osoby 

než jen zástupci politických stran na kandidátní listině. Navíc ani praktické zkušenosti 

neukazují, že funkci člena vlády a senátora by nebylo možné vykonávat souběžně. 

V případě člena Poslanecké sněmovny by došlo k pouhé dočasné nemožnosti výkonu 

mandátu poslance, přičemž by bylo předem zaručeno, že na uvolněné místo by 

nastoupila osoba s obdobnou politickou orientací, zatímco v případě člena Senátu by 

došlo k absolutní ztrátě mandátu a nutnosti obsadit uvolněné místo doplňovacími 

volbami. Takové řešení je nekoncepční. Doplňovací volby jednotlivých senátorů by si 

navíc vyžádaly nemalé finanční prostředky v řádu milionů korun. 

V návrhu ústavního zákona navíc není řešena situace, kdy se člen vlády teprve posléze 

stane poslancem nebo senátorem. 
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3. Návrh ústavního zákona je rovněž nedůsledný v rozlišování neslučitelnosti funkce 

a neslučitelnosti výkonu funkce. Jestliže v případě souběžného zastávání funkce člena 

vlády a funkce senátora má být důsledkem zánik mandátu senátora, pak je zapotřebí 

v návrhu ústavního zákona i v důvodové zprávě důsledně používat výraz „neslučitelnost 

funkce senátora s funkcí člena vlády“. Naopak v případě poslanců, kde je záměrem, aby 

souběžný výkon funkce člena vlády vedl pouze k tomu, že mandát poslance nebude 

dočasně vykonáván, aniž by zanikl, je zapotřebí naopak důsledně používat formulaci 

„neslučitelnost výkonu funkce poslance s funkcí člena vlády“. 

4. Důvodová zpráva pojednává o tom, že poslanec, který se stal členem vlády, pozbude 

imunitu vyplývající z jeho mandátu. Ovšem vzhledem k tomu, že mandát poslance 

nezaniká, ale pouze není členem vlády dočasně vykonáván, nemá zřejmě takový výklad 

ústavní oporu v normativním textu (viz čl. 27 odst. 4 Ústavy České republiky, který 

stanoví, že odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání vyloučeno pouze po dobu trvání 

mandátu). 
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