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Ústava České republiky se osvědčila. 

Po čtvrtstoletí ovšem nastal příhodný 

čas na její komplexní revizi.  

 

Již zítra oslavíme 25 let od schválení Ústavy 

České republiky. Institut pro politiku  

a společnost si toto významné výročí 

připomenul uspořádáním tematické 

veřejné debaty, které se zúčastnili aktéři 

spojení s přípravou a přijetím české ústavy, 

bývalí politici a úředníci odpovědní za 

formulaci a prosazení některých změn 

ústavního textu i přední ústavní experti. 

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský 

se s advokátkou Hanou Marvanovou 

(zpravodajka návrhu ústavy v České 

národní radě) shodli na tom, že „Ústava ČR 

je kvalitním textem, který může být oporou 

pro demokratický právní stát v době 

politických krizí.“ Cílem diskuze, stejně 

jako tohoto textu, bylo zhodnocení dvaceti 

pěti let české ústavnosti, účelnosti přijatých 

novelizací i úvaha o možné revizi ústavního 

textu. V současnosti se český ústavní  

i politický systém stále sžívá s institutem 

přímé volby prezidenta. Na dveře ale 

klepou návrhy na přijetí prvků přímé 

demokracie. V rámci ustavování orgánů 

PSP ČR poslanci schválili vznik nové Stálé 

komise pro Ústavu České republiky, 

přičemž v horní komoře parlamentu již 

dlouhodobě působí Stála komise pro 

Ústavu ČR a parlamentní procedury.   

 

Přijetí ústavy     

Po volbách v roce 1992 došlo k politickému 

rozhodnutí ukončit tři roky neplodných 

diskuzí o změně podoby společného státu 

Čechů a Slováků. Došlo proto k rozdělení 

Československa (ČSFR) a vzniku dvou 

samostatných republik. Česká politická 

reprezentace se rozhodla reagovat na tuto 

změnu urychlenou přípravou a přijetím 

nového ústavního textu samostatné 

republiky tak, aby Ústava ČR vstoupila  

v účinnost současně se vznikem nového 

státu, tedy k 1. lednu 1993.  

 

Ústava ČR byla schválena 16. prosince 1992 

na základě vládního návrhu 172 hlasy ze 

198 přítomných poslankyň a poslanců 

České národní rady. Text přijaté ústavy se 

ukázal mimořádně stabilní, neboť za dvacet 

pět let byl změněn pouze osmkrát. Návrhů 

na změny ústavy bylo za tuto dobu 

předloženo více než 140, z toho přes 30 jen 

k tématu referenda. Předložena byla řada 

pozměňovacích návrhů rovněž v posledním 

volebním období 2013–2017 a to jak z 

iniciativy opozice, tak i jeden komplexní 

návrh novelizace od vládnoucí koalice 

ČSSD-ANO-KDU-ČSL. Žádný z těchto 

návrhů se ovšem nedostal k projednání na 

plénum PSP ČR ani do prvního čtení.   

 

 

Struktura české ústavy 

Česká ústava je postavena na principu 

dělby moci, vzájemné kontrole a systému 

protivah. Vedle tradiční triády moci 

zákonodárné, výkonné a soudní najdeme  

v ústavě i úpravu moci kontrolní a měnové. 

Systém brzd a protivah je posílen dualitou 

uvnitř základních mocí, zákonodárná moc 

se proto realizuje ve dvoukomorovém 

parlamentu, přičemž každá z komor je 

volena odlišným způsobem. Výkonná moc 

je rozdělena horizontálně mezi vládu  

a prezidenta, ale také vertikálně mezi vládu 

a orgány územní samosprávy. Na vrcholku 

systému soudního stojí Ústavní soud ČR, 

který je garantem českého ústavního 

pořádku a demokratického právního řádu.  
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Ústava ČR obsahuje preambuli a 8 hlav, 

které upravují základní ustanovení, moc 

zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, 

Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní 

banku, územní samosprávu a přechodná  

a závěrečná ustanovení. Již zmíněných osm 

ústavních novel pozměnilo 22 článků 

ústavního textu, devět článků bylo 

doplněno, dva články byly vloženy a jeden 

článek byl v Ústavě ČR zrušen. 

 

Novelizace Ústavy ČR 

První změna souvisela s ustanovením 

čtrnácti krajů jako vyšších územních 

samosprávných celků ČR v roce 2000. 

Druhá změna byla přijata v souvislosti se 

vstupem ČR do NATO a upravuje s tím 

související problematiku vysílání českých 

ozbrojených sil, pobytu spojeneckých vojsk 

na našem území a nové rozdělení 

kompetencí mezi vládu a Parlament ČR 

v této oblasti. Odborníci ale upozorňují, že 

tato úprava již dnes není dostačující, neboť 

neodpovídá potřebám rychlé reakce na 

krizové situace a naše spojenecké závazky. 

Třetí nepatrná úprava byla přijata 

v paragrafu, který se věnuje České národní 

bance a úkolu, který má zajišťovat, kde bylo 

pouze nahrazeno slovní spojení „stabilitu 

měny“ za „cenovou stabilitou“. 

 

Čtvrtá úprava Ústavy ČR umožnila konání 

jednorázového referenda o vstupu ČR do 

Evropské unie, jehož výsledkem byl vstup 

republiky do unijního svazku v roce 2004. 

Velmi klíčový zásah do českého ústavního 

textu pak přinesla pátá ústavní novela, tzv. 

Euronovela. Ta totiž nadřadila vybrané 

mezinárodní smlouvy nad české zákony  

a současně přenesla vymezené pravomoci 

v některých oblastech z orgánů ČR na 

instituce EU. V důsledku tohoto přenesení 

části kompetencí tak došlo de facto 

k omezení suverenity České republiky. 

 

Šestá změna byla přijata jako reakce na 

rozhodnutí Ústavního soudu ČR, kterým 

byl zrušen ústavní zákon o zkrácení pátého 

volebního období sněmovny (tzv. kauza 

Melčák). V rámci této změny byla 

odstraněna i mezera v ústavě, kdy by volby 

nemohly být teoreticky vůbec vyhlášeny. 

Šlo o situaci, kdy by mezi rozpuštěním 

sněmovny a vyhlášením voleb ztratil 

prezident možnost vykonávat úřad, a volby 

by tak neměl kdo vyhlásit. 

 

Za bezesporu nejzásadnější změnu českého 

ústavy můžeme označit změnu způsobu 

volby prezidenta republiky. V roce 2012 

byla přijata novela nahrazující klasickou 

volbu prezidenta poslanci a senátory na 

společné schůzi obou komor Parlamentu 

ČR dvoukolovou přímou volbou hlavy státu 

v rámci všelidového hlasování. Odůvodnění 

této systémové změny i přijatá podoba byla 

téměř jednomyslně odmítána odbornou 

veřejností, ale politická reprezentace tuto 

nepotřebnou a nepromyšlenou změnu 

ústavy schválila. 

  

Osmá změna omezila imunitu zákonodárců 

a ústavních soudců jen na dobu výkonu 

jejich mandátu, čímž posunula český právní 

řád o něco blíže k vyspělým demokraciím 

západního střihu, kde je imunita chápána 

jako ochrana svobodného výkonu funkce 

v parlamentu, nikoliv jako výsada 

jednotlivých členů komor.  

 

Ve stínu diskuzí o Ústavě ČR a jejích 

novelizacích, poněkud překvapivě, zůstává 

jiná důležitá součást ústavního pořádku 

České republiky – Listina základních práv  

a svobod. Ta byla v uplynulých dvaceti pěti 

letech změněna pouze jednou v roce 1998  

a to jen velmi nepatrně, když byla doba 

zadržení obviněného nebo podezřelého  

z trestného činu nově nastavena na 

maximální délku 48 hodin.     

 

Stručně shrnutí  

Ústava ČR prokázala vysokou stabilitu  

(i v mezinárodním srovnání) a to i přesto, 

že byl způsob její přípravy, projednání  

a přijetí poněkud nestandartní. Ústava ČR 
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byla totiž vytvořena ve značném spěchu 

během pouhých pěti měsíců. Ústavu rovněž 

nepřipravoval adekvátní orgán (např. 

ústavodárné shromáždění), který by měl 

patřičnou legitimitu. Na začátku pracovaly 

souběžně komise vládní a poslanecká, 

postupně poslanecká svoji práci ukončila. 

Ústava ČR nebyla ani schválena v obecném 

referendu. Rozhodnutí o jejím přijetí 

vycházelo pouze z hlasování poslanců 

České národní rady. Nutno ovšem dodat, že 

ústavní text nebyl tvořen na zelené louce, 

neboť jako základ byla použita ústava 

prvorepubliková. K naplňování všech 

ustanovení nové Ústavy ČR pak docházelo 

postupně, přičemž některými ústavními  

a politickými činiteli (např. V. Klaus) byla 

mnohdy zpochybňována jejich potřebnost  

i konkrétní podoba (vznik Senátu 1996, 

krajů 2000).  

 

Přes výše uvedené lze jednoznačně 

konstatovat, že česká ústava jako celek 

obstála. Připomeňme si stručně dynamiku 

politického dění v České republice během 

uplynulého čtvrtstoletí. V rámci ústavního 

pořádku, nastaveného v roce 1993, se 

podařilo vyřešit nejen běžný politický 

provoz, ale i dramatické zvraty, nečekané 

situace a dlouhodobé spory některých 

politických aktérů i ústavních činitelů. 

Český ústavní systém doposud zvládl ustát 

dvě menšinové vlády, několik provizorních 

vlád úřednických, prezidentský kabinet, 

vyhlášení předčasných voleb i předčasné 

volby zrušené Ústavním soudem, obměnu 

tří premiérů v jedné koaliční vládě, 

vyslovení nedůvěry vládě uprostřed 

českého předsednictví EU, vlády stojící na 

vratké většině 101 hlasů nebo na podpoře 

tzv. přeběhlíků z opozičních stran atd.  

  

Nutno ovšem podotknout, že některé kroky 

jednotlivých ústavních aktérů budily 

značné rozpaky expertů na ústavní právo, 

především co se týká značného aktivismu 

vlastně všech českých prezidentů (např. 

tanečky kolem přijetí Lisabonské smlouvy). 

Stejně tak některá rozhodnutí Ústavního 

soudu (tzv. kauza Melčák) či selhání 

senátorů v roli ochránců ústavních 

principů při hlasování o změně způsobu 

volby prezidenta republiky se setkaly 

s velmi kritickým hodnocením ze strany 

odborné veřejnosti. I přesto však lze 

konstatovat, že uplynulých 25 let můžeme 

z pohledu Ústavy ČR a ústavnosti českého 

politického systému považovat za období 

stabilní a úspěšné. 

 

Revize ústavy, přímá demokracie 

 

Po čtvrtstoletí úspěšného fungování si 

ovšem Ústava České republiky jistě zaslouží 

promyšlenou revizi. Uplynuly více jak dvě 

desetiletí dramatických změn v domácí  

i zahraniční politice, které bezesporu 

poskytují politickým reprezentantům 

dostatek informací k tomu, aby mohla být 

nyní vyhodnocena funkčnost politického 

systému jako celku. Český ústavní pořádek 

má totiž zajisté své rezervy. Jedná se 

například o vysokou míru interpretačních 

neshod při výkladu ústavního textu, 

systémové nejasnosti a také poměrně 

nízkou podporu a důvěru veřejnosti. Je tak 

na místě provést fundované posouzení 

stávajícího stavu a vést řízenou diskuzi  

o případných změnách ústavního pořádku. 

Vznik ústavní komise ve sněmovně je 

vhodnou platformou pro vedení věcné 

diskuze mezi zástupci všech politických 

stran při současném zapojení expertů na 

ústavní právo a český právní řád. 

 

Tato diskuze by měla mít v zásadě dvě 

samostatné linie. První je otázka korekce 

současného systému s přihlédnutím  

k názorům odborníků, případně úprava 

některých opominutých prvků systému 

(např. Rada soudnictví, postavení státního 

zastupitelství atd.). Druhou linii by pak 

měla tvořit poměrně široká oblast „prvků 

přímé demokracie“ i vzhledem k tomu, že 

se návrhy na jejich zavedení objevují čím 
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dál tím častěji v programech výrazné 

většiny politických stran.  

 

Korekce ústavy  

Od vzniku Ústavy ČR probíhají na 

nejrůznějších fórech diskuze odborníků 

nad možnými úpravami jejího znění. Za 

solidní výchozí materiál může být 

považován výstup z jednání několika 

kulatých stolů pořádaných bývalým 

ministrem pro lidská práva Janem 

Chvojkou v roce 2017. Přizvaní odborníci se 

v diskuzích pokusili shrnout jak 

dlouhodobé a spíše teoretické návrhy, tak  

i aktuální podněty politiků. 

 

Odborná ani politická scéna nevolá po větší 

změně postavení Poslanecké sněmovny. 

Diskuze se ovšem vedou o zavedení 

klouzavého mandátu, který by posílil dělbu 

moci tím, že ministři by nemohli být 

současně poslanci. Druhým důvodem je 

aktuální důraz na efektivitu práce politiků 

(ministr „maká“ ve vládě, poslanec pracuje 

ve výborech). Poměrně kontroverzní jsou 

ale úvahy o zvýšení efektivity jednání 

sněmovny skrze omezení práv jednotlivých 

poslanců, a naopak snahy o posílení 

kompetencí poslaneckých klubů, případně 

skupin poslanců, kdy se objevují apely 

například na to, aby mohla návrhy zákonů 

předkládat už skupina 5 nebo 10 poslanců.  

 

Horní komoře Parlamentu ČR se nedaří 

získat větší legitimitu a od svého vzniku je 

v defenzivní pozici, kdy se neustále 

vyčerpává obhajobou své existence. 

Diskutuje se proto celá řada opatření, které 

by posílily jeho postavení. Široká shoda 

panuje na prodloužení lhůty pro projednání 

návrhu zákonů z 30 dní na 60 dní, 

minimálně pak 45 dní. Měl by se rovněž 

rozšířit okruh zákonů, pro jejichž přijetí je 

zapotřebí shoda obou komor, minimálně  

o zákon o Ústavním soudu, o Nejvyšším 

kontrolním úřadu a o České národní bance. 

Opakovaně se objevuje názor, že v případě 

vrácení návrhu zákona ze Senátu do 

Poslanecké sněmovny by mohli poslanci 

hlasovat nikoli o celém návrhu (senátní vs. 

sněmovní verze), ale o jednotlivých 

pozměňovacích návrzích separátně. Jako 

problematické se jeví úvahy o „souladném 

vetu“, tedy nastavení vyšší hranice (např. 

3/5) pro přehlasování veta prezidenta 

republiky u zákona, který již vetovala horní 

komora. V současnosti může být toto 

dvojité veto přehlasováno PSP ČR absolutní 

většinou 101 hlasů.  

 

S cílem posílení postavení horní komory 

Parlamentu ČR by měla být senátorům 

vrácena možnost samostatné žaloby na 

prezidenta republiky, tzn. bez nutnosti 

souhlasu Poslanecké sněmovny. Senát by 

rovněž mohl nabít pravomoci, která je dnes 

vyhrazena pouze sněmovně, zřizovat 

vyšetřovací komise. Zcela zásadní pro 

posílení legitimity instituce senátu je 

úprava dvoukolové volby buď nahrazením 

volbou jednokolovou, nebo pevným 

spojením druhého kola s jinými souběžně 

konanými volbami (komunální, krajské) 

jako se to stalo v roce 2002. Touto možností 

disponuje už v současnosti hlava státu, ale 

zpravidla ji nevyužívá. 

 

U institutu prezidenta republiky nepanuje 

prozatím široký konsenzus odborné 

veřejnosti na větších změnách pravomocí 

hlavy státu (ani posílení, ani oslabení). Jde 

o drobnosti, např.  aby jmenoval předsedu 

a místopředsedu Nejvyššího správního 

soudu bez kontrasignace, jako u Nejvyššího 

soudu. Jako vhodná se nicméně jeví 

možnost úpravy znění české ústavy směrem 

k reálnému stavu, kdy prezident republiky 

nebude sjednávat mezinárodní smlouvy, 

neboť touto činností je v současnosti 

pověřena vláda České republiky. Velmi 

aktuální otázkou je ovšem řešení 

„neodpovědnosti prezidenta“ z výkonu jeho 

funkce, např. zavedením možnosti jeho 

odvolání v rámci všelidového referenda 

upořádaného na základě kvalifikovaného 

návrhu poslanců, případně senátorů. 
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V oblasti moci soudní se dlouhodobě 

ukazuje jako problematické opakování 

mandátu ústavních soudců. Proto se 

uvažuje o prodloužení výkonu funkce 

soudce Ústavního soudu ČR z 10 na 12 let 

bez možnosti dalšího opakování. Posílit 

samostatnost soudní moci na moci výkonné 

(ministerstvu spravedlnosti) lze zavedením 

soudcovské rady, složené převážně z řad 

soudců a dalších zástupců právnické obce. 

Zkušenosti z okolních států jsou však 

rozpačité. Opakují se úvahy o „zeštíhlení“ 

soudní soustavy vypuštěním vrchních 

soudů nebo vypuštěním okresních soudů, 

které by byly delimitovanými pracovišti 

krajských soudů. Státní zástupci pak 

dlouhodobě usilují o zakotvení jejich 

formální samostatnosti v Ústavě ČR, např. 

vyčleněním státního zastupitelství do 

samostatné hlavy ústavního textu nebo 

alespoň jeho zařazení jako součást moci 

soudní (dnes je státní zastupitelství 

chápané jako součást moci výkonné). 

 

V případě rozsáhlejší revize ústavy by 

ovšem bylo na místě rozšířit ústavní text  

i o obecnou úpravu nezávislých správních 

úřadů, přesnější vymezení postavení 

veřejného ochránce práv v českém ústavně-

právním systému a provést rovněž 

detailnější úpravu územní samosprávy.  

 

 

Přímá demokracie 

„Ústavní zákon může stanovit, kdy lid 

vykonává státní moc přímo“ (článek 2, 

odd. 2 Ústavy ČR). 

 

Velmi aktuálním tématem současnosti je 

bezesporu možnost zavedení a posílení 

některých prvků přímé demokracie  

v politickém systému České republiky. Na 

již zmíněné debatě, pořádané Institutem 

pro politiku a společnost, vyjádřil ústavní 

expert profesor Jan Kysela své přesvědčení, 

že „změny Ústavy České republiky 

navrhované v současnosti některými 

politickými stranami představují v zásadě 

výrazné vzdalování se konstitučnímu 

liberalismu směrem, který můžeme vidět 

v Maďarsku a Polsku.“ Tento ústavní 

populismus by mohl být podle slov Jana 

Kysely pro český demokratický právní řád 

jedovatý. Naopak ústavní právník Jan 

Kudrna zmínil lidovou iniciativu jako 

možný prostředek zapojení širší veřejnosti 

do legislativního procesu, který je dobře 

slučitelný s parlamentní demokracií. 

  

Přes mnohé výhrady řady odborníků, kteří 

mluví o nepotřebnosti a potencionální 

nebezpečnosti referenda i nepromyšlenosti 

současných návrhů, je jasné, že voliči 

vyjádřili v říjnových volbách do Poslanecké 

sněmovny politickou podporu stranám, 

které prosazují mnohdy poměrně razantní 

ústavní změny. Nová česká vláda, 

Poslanecká sněmovna i Senát Parlamentu 

ČR teď proto čelí velké výzvě. Je totiž nutné, 

aby všichni ústavní aktéři (společně) 

přistoupili velmi systematicky a odpovědně 

k projednání možných novelizací českého 

ústavního pořádku. Jak již bylo uvedeno 

výše, vhodnou taktikou by bylo rozdělení 

diskuzí o této problematice do dvou častí – 

revize Ústavy ČR a zavedení prvků přímé 

demokracie. Neměli bychom se ovšem 

obávat přijetí příliš divokých změn. Horní 

komora Parlamentu ČR totiž zastává 

v českém politickém systému roli pojistky 

demokratického řádu. Z tohoto pohledu by 

měl být Senát dostatečnou zárukou 

zachování ústavnosti, neboť populistické 

strany, které by mohly mít pro některé 

radikálnější návrhy ústavní většinu, nejsou 

v horní komoře téměř vůbec zastoupeny. 
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