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Poslanec Jakub Michálek (ČPS) v únoru 2019 předložil společný návrh poslanců Pirátů, ANO, 

STAN a SPD na zavedení klouzavého mandátu (Sněmovní tisk 2019 390/0), který se na české 

politické scéně objevuje pravidelně od roku 1997. 

Klouzavý mandát, kdy člen vlády (dočasně či natrvalo) pozbývá svůj zastupitelský mandát, 

má zajistit důslednou separaci moci mezi zákonodárnou a výkonnou složkou, která se objevuje 

v prezidentských (např. USA) či poloprezidentských (např. Francie) režimech. 

V parlamentním režimu (tj. i ČR) má klouzavý mandát hlavně omezit zátěž členů vlády, 

kteří jsou současně členy parlamentu. Dle kritiků současného stavu, poslanci, kteří jsou 

současně členy vlády, nemohou kvůli pracovní vytíženosti adekvátně plnit obě funkce 

současně. S argumentem snížení pracovní zátěže pracuje i současný návrh, který je tak 

v pořadí již třetím pokusem o implementaci tohoto principu do ústavního pořádku České 

republiky.  

Studie se zabývá definicí pojmu klouzavý mandát, strukturou návrhu, historií pokusů 

o implementaci tohoto principu do českého ústavního pořádku a také pozitivy a negativy 

vyplývajících ze současného znění návrhu. Rovněž se bude zabývat úpravou v zahraničí 

jako možnými příklady dobré praxe. 

Definice pojmů 

Slovní spojení klouzavý mandát není odborný výraz, ale popisuje jistou formu neslučitelnosti 

výkonu funkce člena vlády a výkonu mandátu voleného zástupce. V anglické literatuře 

se můžeme setkat s označením ministeral incompatibility či v užším smyslu sleeping 

mandate. Klouzavý mandát je tedy institut pozastavení výkonu mandátu od okamžiku, 

kdy se poslanec stal členem vlády (Mikule, Sládeček, Syllová 2007: 190). Jiná definice 

popisuje poslanecký klouzavý mandát jako po dobu výkonu funkce člena vlády 

se neuplatňující (Klíma 2009: 289). 

Princip klouzavého mandátu umožňuje přesun výkon mandátu mezi 2 osobami (od zástupce 

na náhradníka) během volebního období. Pokud význam slova mandát vychází z latinského 

slovesa mandare (svěřit, nařizovat), může být výkon mandátu „svěřen“ i jiné osobě, 

což ostatně česká ústava předpokládá v čl. 251. Pokud tedy již v současné době existují 

okolnosti, kdy mandát přechází na někoho jiného, neexistuje racionální důvod, proč by 

nemohl přejít na náhradníka v případě, že se původní držitel mandátu stal členem vlády. 

  

                                                      
1 Ústava ČR 1992 ve čl. 25 stanoví, že mandát poslance nebo senátora zaniká: a) odepřením slibu 
nebo složením slibu s výhradou, b) uplynutím volebního období, c) vzdáním se mandátu, d) ztrátou 
volitelnosti, e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny, f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle 
čl. 22. S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce 
a další funkce, které stanoví zákon. Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta republiky, 
nebo dnem, kdy se ujal funkce soudce nebo jiné funkce neslučitelné s funkcí poslance nebo senátora, 
zaniká jeho mandát poslance nebo senátora. 
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Historie návrhů klouzavého mandátu v ČR 

V dosavadní historii ČSR/ČSFR/ČR byla neslučitelnost poslaneckého mandátu upravena 

různými způsoby. Za První republiky existoval institut inkompatibility, který se týkal 

neslučitelnosti poslanecké funkce s jinými povoláními a činnostmi, nikoliv však 

neslučitelností funkce ministra a poslance. Ústava ČSR z roku 1920 zapovídala kombinaci 

funkcí poslance Národního shromáždění (NS) a státního zaměstnance. Dále členy NS nesměli 

být župané, členové župních zastupitelstev, okresní náčelníci a dále členové ústavního 

či volebního soudu (Koutník 2010: 7). 

S poukazem na tradici První republiky v roce 1991 navrhl tehdejší federální prezident 

Václav Havel novelu ústavní zákona č. 142/1968 (Návrh prezidenta ČSFR 1991/1078), 

která v jedné navrhované variantě měla způsobit trvalou ztrátu mandátu poslance, 

pokud by vstoupil do federálního exekutivního sboru. Vzhledem k rozpadu ČSFR tento návrh 

nikdy nevstoupil v platnost. 

Z výše uvedených příkladů můžeme vidět, že klouzavý mandát týkající se členů vlády nikdy 

nebyl v Československu plně prosazen. Důvodem je parlamentní charakter českého 

politického systému, který nevyžaduje důslednou separaci zákonodárné a výkonné moci. 

Požadavek klouzavého mandátu tak vyplývá spíše z parlamentní praxe, při které příliš často 

dochází ke kolizi časového rozvrhu ministra a zastupitelských orgánů. Argumenty 

pro zavedení klouzavého mandátu tak zmiňují spíše procesní než principiální důvody 

(viz níže). 

První návrh upravující klouzavý mandát v ČR byl Poslanecké sněmovně předložen 

17. července 1997 poslanci z ODS, KDU-ČSL a ODA (Sněmovní tisk 1997 253/0). Návrh 

obsahoval změnu článku 32 Ústavy a nově upravoval postavení poslance. Klouzavý mandát 

měl fungovat negativním způsobem. Na poslance, který se stal členem vlády, se mělo pohlížet, 

jako by zvolen vůbec nebyl. Mandát by byl uvolněn podobně jako při jeho zániku dle čl. 25 

Ústavy. Náhradník tak měl nabývat mandát na předem neurčitou dobu, tj. do konce volebního 

období. 

Negativní stanovisko II. Klausovy vlády tvořenou ODS, ODA a KDU-ČSL (Sněmovní tisk 1997 

253/1) kritizovalo nesoulad s některými ustanoveními Ústavy a nesystémovost vzhledem 

k absenci úpravy klouzavého mandátu u senátora. Návrh byl 3. února 1998 stažen v prvním 

čtení navrhovateli. Zástupkyně navrhovatelů Hana Marvanová k tomu řekla: „Domníváme se 

sice, že myšlenka klouzavého mandátu je zajímavá a mohla by v mnohém pomoci při práci 

vlády i při práci Sněmovny, ovšem v dnešní, poměrně politicky neklidné době asi není 

dostatek času a možná i chuti se zabývat touto dlouhodobou otázkou. Proto tuto věc 

stahujeme a je na budoucí sněmovně, jestli se znovu k tomuto problému vrátí“ (Stenoprotokol 

1998). 

Druhý pokus se objevil až o 13 let později. Vycházel z koaliční dohody z roku 2010 mezi ODS, 

TOP 09 a VV a byl uveden i v programovém prohlášení vlády: „Vláda zavede tzv. klouzavý 

mandát poslance PS PČR a princip vyslovení konstruktivní nedůvěry k vládě.“ (PPV 2010: 

23). Z programového prohlášení vyplývá, že klouzavý mandát bude upraven u poslance 

i senátora tím způsobem, že pokud se zákonodárce (jak poslanec, tak senátor) stane členem 

vlády, nastoupí na jeho místo náhradník z kandidátky téže volební strany. Úprava byla 

nakonec provedena tak, že poslanec ve vládě zůstává držitelem mandátu, který na nikoho 

nepřechází na rozdíl od práv a povinností, které přechází na náhradníka (Návrh zákona 2010). 

Náhradník se tedy nestává poslancem, ale jeho zástupcem (podobně jako ve Švédsku, viz níže). 

To znamenalo zcela odlišný přístup v porovnání s návrhem z roku 1997.  
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Na jednání legislativní rady vlády dne 20. ledna 2011 bylo nicméně rozhodnuto, 

že projednávání ústavního zákona bude přerušeno, jelikož se nepodařilo překonat „některé 

zásadní (sic!) politické otázky“2. Vzhledem k nestabilitě vlády (rozpad poslaneckého klubu 

VV) a jejímu pádu v důsledku kauzy Nagyová se na další projednávání návrhu již nedostalo. 

Jak je vidět, úprava klouzavého mandátu je poměrně složitým procesem, který většinou skončí 

na nesouhlasu s konečnou podobou úpravy poslaneckého mandátu či malé atraktivitě tématu 

samotného pro průměrného českého voliče. 

Varianta klouzavého mandátu č. 3 

Po devíti letech přišel třetí návrh na zavedení klouzavého mandátu a argumentačně vychází 

z návrhu poslanců Andreje Babiše, Martina Stropnického, Jana Volného a dalších, 

který byl předložen Poslanecké sněmovně v předchozím volebním období (2013-2017). 

Ačkoliv v programu pro volby v roce 2017 mělo klouzavý mandát výslovně uvedeno pouze 

hnutí ANO3, současný návrh má širokou politickou podporu – krom navrhovatelů z řad ČPS, 

také od poslanců ANO, SPD a STAN. Návrh koresponduje s obecnou snahou o omezení 

kumulace funkcí, která je mnohými občany ČR považována za nežádoucí. 

Dobrou zprávou je fakt, že poslední navrhovatelé z řad Pirátů, ANO, STAN a SPD použili 

nejjednodušší princip úpravy klouzavého mandátu, principiálně podobný tomu z roku 2010. 

Úprava spočívá v tom, že pokud se poslanec stane členem vlády, přepustí svůj mandát 

náhradníkovi, který je již ustanoven v okamžiku vzniku mandátu konkrétního poslance. Tento 

náhradník se stává plnohodnotným členem PS do té doby, kdy původní poslanec pozbývá 

pozici člena vlády či dochází k zániku konkrétního mandátu dle čl. 25 Ústavy (Sněmovní tisk 

2019 390/0). 

Zavedení klouzavého mandátu je ústavní změnou, ke které bude třeba souhlasu 120 poslanců 

a minimálně 60 % přítomných senátorů. Hlavními argumenty návrhu v důvodové zprávě 

k zákonu (Důvodová zpráva 390/0: 2 a 3) jsou možné posílení dělby moci mezi zákonodárnou 

a výkonu složkou a nízká účast členů vlády na jednání Poslanecké sněmovny. 

Plusy a minusy návrhu 

První argument posílení dělby moci je bohužel naivní a autoři spíše provádějí povinné 

ústavně-právní cvičení než opravdovou argumentaci. V parlamentní demokracii, tj. ve formě 

vlády, která se vyskytuje v ČR nebo třeba v Německu či Velké Británii, není důsledné oddělení 

zákonodárné a výkonné moci zcela žádoucí, jelikož politická odpovědnost vlády vůči 

parlamentu je vyvažována pravomocí vlády v legislativním procesu.4 Navíc pokud vláda ČR 

disponuje zákonodárnou iniciativou (a tu bude mít i v případě přijetí této novely ústavy), 

je tento argument zcela bezpředmětný. 

Také nemůžeme souhlasit s tvrzením navrhovatelů, že „posílení principu dělby moci 

a náležité kontroly vlády Poslaneckou sněmovnou, například prostřednictvím interpelací 

podle čl. 53 Ústavy a činnosti na výborech; poslanec, který je současně členem vlády sám 

sebe logicky nezávisle kontrolovat nemůže“ (Důvodová zpráva 390/0: 3). Kontrola vlády 

                                                      
2 V dokumentu Kontrolní zpráva (2011: 11) je uvedeno: „Při schůzce se zástupci parlamentních 
demokratických stran se objevily některé zásadní politické otázky, které je nezbytné dořešit dříve, 
než bude vláda v projednávání návrhu novely Ústavy pokračovat. S ohledem na výše uvedené požádal 
ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády o prodloužení termínu do 30. dubna 2011.“ 
3 Zavedeme klouzavý mandát. Poslanec, který se stane členem vlády, musí místo přenechat náhradníkovi 
a věnovat se řízení svého resortu (Program hnutí ANO 2017: 5). 
4 Ve Velké Británii dokonce musí být člen vlády také členem parlamentu. 
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v parlamentním demokracii probíhá zejm. institutem důvěry či nedůvěry vyslovovaným 

Poslaneckou sněmovnou. Pokud bychom přijali argumentaci důvodové zprávy, tak bychom 

museli uznat, že poslanci, kteří jsou v současné době také členy vlády, by neměli vyslovovat 

důvěru své vládě, jelikož tím vlastně kontrolují sami sebe. Jak je vidět, argumentace posílení 

dělby moci stojí na vratkých základech bez řádného teoretické ukotvení. 

Další problematickou oblastí důvodové zprávy je fakt, že zcela opomíjí očekávané slabší 

postavení náhradníka. Nemůžeme předpokládat, že náhradník, který bude členem Poslanecké 

sněmovny pouze potud, kdy původní držitel mandátu bude členem vlády, bude při výkonu 

mandátu zcela nezávislý. Mandát náhradníka bude do značné míry závislý na existenci 

či neexistenci vlády, tudíž se bude objektivně nacházet v nižší (tj. podřízené) pozici oproti 

ostatním poslancům. Výkon mandátu náhradníka může totiž skončit z rozhodnutí jiné osoby 

(např. rozhodnutí premiéra či rezignací ministra). Takové postavení u klasických držitelů 

poslaneckého mandátu samozřejmě nenajdeme a je otázkou, nakolik bude náhradník ochoten 

plnit své povinnosti, když nad ním bude neustále viset hrozba předčasného ukončení 

mandátu. 

Z výše uvedených důvodů považujeme za obhajitelný argument pouze nízkou účast členů 

vlády na jednání PS, která v průměru dosahuje nižších hodnot (54 %) než u poslanců, 

kteří ve vládě nejsou (77 %). Vzhledem k tomu, že počet členů vlády se běžně pohybuje mezi 

15-20 členy, z toho členové vlády, kteří jsou zároveň poslanci, tvoří cca polovinu vlády, 

je úprava na místě.5 Člen vlády tedy v některých případech objektivně nemůže sladit vládní 

povinnosti a práci v Poslanecké sněmovně, což znamená, že není schopen vykonávat 

obě funkce plnohodnotně. Funkce člena vlády je v současné době fakticky vykonávána na úkor 

členství v Poslanecké sněmovně. Je s podivem, že autoři návrhu více nepracují 

s problematikou kumulací funkcí obecně, kterou občané často zmiňují jako jeden z hlavních 

nešvarů české politiky. 

Argument menšího zatížení člena vlády po zavedení klouzavého mandátu ale ignoruje 

fakt, že některé povinnosti účasti členů vlády na schůzích PS PČR vyplývají ze členství ve vládě 

a nikoli z mandátu poslance (interpelace, předkládané nebo resortní tisky, důvěra vládě). 

Členové vlády jsou navíc povinni účastnit se jednání, pokud se na tom PS usnese (viz § 55 

jednacího řádu). To trochu nabourává argument „více času na práci“. Navíc myšlenka, že sama 

procentuální účast na jednání PS je vhodným ukazatelem kvality práce poslance, je sporná 

sama o sobě. 

Dalším problematickým místem návrhu je ztráta poslanecké imunity. Poslanec, 

který by se stal členem vlády, by v případě existence klouzavého mandátu pozbyl právo 

na poslaneckou imunitu, jelikož právo by přešlo na jeho náhradníka. Tudíž postavení členů 

vlády by se objektivně zhoršilo. 

Úprava v zahraničí 

V zahraničí není klouzavý mandát nic neobvyklého, jelikož zejm. v prezidentských 

a poloprezidentských režimech musí být striktně dodržován. Např. člen kabinetu amerického 

prezidenta nemůže být členem zastupitelského sboru a obráceně (podobně také v Brazílii). 

Zde pak hovoříme o inkompatibilitě s ministerským postem. Obdobné oddělení mocí můžeme 

najít ve Francii, kde poslanec či senátor má 1 měsíc na rozmyšlenou, zda přijme exekutivní 

post a přepustí místo náhradníkovi (Koutník 2010: 4-6). Klouzavý mandát ale nalezneme 

                                                      
5 Výjimku představují tzv. úřednické vlády. Např. v úřednické vládě Jana Fischera nebyl žádný z jejích 
členů poslancem. 
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i v evropských parlamentních demokraciích, jako je Belgie, Bulharsko, Rakousko, Slovensko 

či Švédsko. 

V Belgii upravuje klouzavý mandát čl. 50 ústavy: „Člen jedné z komor, který byl králem 

jmenován ministrem a toto jmenování přijal, přestává se zúčastňovat jednání a ujme se 

svého mandátu opět, ukončí-li král jeho ministerskou funkci“6 (Ústava Belgie) Poslanec tedy 

ztrácí mandát, pokud je jmenován ministrem. V Bulharsku se objevuje podobná úprava jako 

v Belgii, kdy člen vlády ztrácí mandát po dobu výkonu funkce ve vládě (Ústava Bulharska: 

čl. 68). V Rakousku najdeme ohledně klouzavého mandátu poměrně detailní úpravu (Ústava 

Rakouska: čl. 56), ale v praxi se poslanci v případě nástupu do funkce člena vlády svého 

mandátu vzdávají. Slovensko přejalo úpravu inkompatibility z ČSFR (Koutník 2010: 8) 

a konkrétní úprava je taková, že mandát poslance členovi vlády nezaniká, ale také ústava 

stanovuje, že se po tuto dobu nevykonává (Ústava Slovenska: čl. 77). Švédská úprava je 

specifická v tom, že v parlamentu je často využíváno institutu náhradníků. Náhradník 

nastupuje za člena vlády, a dokonce i za poslance, který není schopen mandát vykonávat 

(Ústava Švédska: kap. 4, čl. 9). 

Zahraniční úpravy většinou neřeší imunitu (jelikož její rozsah je ve většině případů menší než 

v ČR) a aktivně uvolňují poslance po dobu výkonu funkce člena vlády. Ve státech, 

kde je institut náhradníka využíván často (Švédsko), je praxe taková, že na náhradníka 

přechází většina práv a povinností do konce volebního období. Inspirací pro českou úpravu 

může být také rakouský model, kdy je pozice náhradníků udržována ve zvykové úrovni, 

tj. že se od nového ministra očekává, že na post v zastupitelském sboru rezignuje sám. 

Pokud by takový zvyk fungoval v ČR, nebyla by změna ústavy vůbec nutná. 

Výše uvedené ukazuje, že samotná potřeba úpravy vypovídá o úrovni české politické kultury. 

Situace, kdy je poslanec členem vlády a k tomu stíhá ještě další zastupitelské funkce 

(např. zastupitel své domovské obce), by se v jiných zemích patrně stala terčem větší nevole, 

než je tomu v případě ČR. Je tudíž otázkou, zda snahy o úpravu klouzavého mandátu 

by neměly být spíše směřovány k obecnému omezování kumulace funkcí, než pouze vůči 

pracovnímu zatížení cca 10 poslanců, kteří jsou také členy vlády. Taková argumentace by byla 

pro průměrného českého občana jistě srozumitelnější. 

Doporučení pro českou úpravu 

1) Klouzavý mandát může v současné navrhované úpravě teoreticky vylepšit českou 

politickou kulturu pouze tím, že poslanecký mandát členů vlády bude moci být 

vykonáván s větším nasazením, pokud bude svěřen aktivnímu a minimálně stejně 

kvalitnímu náhradníkovi. Navrhovaná úprava Ústavy kvalitnější práci poslanců 

ale zaručit nemůže, jelikož je to otázka hlavně personální kapacity jednotlivých stran 

a očekávaní kvality jejích náhradníků. 

2) Představa, že klouzavý mandát poskytne členům vlády více času na práci, je více méně 

obhajitelná, ale stále zůstává otázkou, nakolik se tato úprava projeví v praxi. Účast 

členů vlády na jednání PS bude nadále nutná v počtu větším než malém (důvěra vládě, 

obhajoba resortních zákonů, interpelace vlády a případy, kdy se na přítomnosti členů 

vlády shodne PS). Tudíž objem ušetřeného času nemusí být v konečném důsledku příliš 

markantní oproti dnešnímu stavu. 

                                                      
6 Český překlad (Hrdinová 2012: 59). 
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3) Argument posílení dělby moci, který je v důvodové zprávě návrhu uveden jako první, 

je zcela lichý, jelikož postavení vlády vůči parlamentu se aplikací návrhu téměř 

nezmění. Navrhující poslanci by se měli spíš více zaměřit na argument omezení 

kumulace funkcí, což je pro běžného občana určitě bližším tématem než problematika 

klouzavého mandátu poslance. 

4) Je nesporné, že současný návrh také sníží ochranu členů vlády. Dnes je situace taková, 

že minimálně polovina členů vlády je chráněna imunitou vycházející z jejich 

poslaneckého mandátu, přičemž premiér je chráněn imunitou téměř vždy 

(krom případů úřednických vlád). Je otázkou, nakolik bude mít vliv na kroky vlády fakt, 

že premiér či ministr vnitra budou moci být okamžitě zadrženi či stíháni za jakýkoliv 

delikt. 

5) Poslanci by se také při projednávání návrhu měli vyrovnat s následujícími otázkami: 

a. Je spravedlivé, že náhradník bude v objektivně nižší pozici než původní držitel 

mandátu, jelikož jeho angažmá bude záviset na rozhodnutí jiné osoby? 

Podle našeho názoru není, jelikož návrh vytvoří dvě skupiny poslanců: 

ty opravdové a závislé poloposlance/náhradníky. 

b. Je skutečně procentuální účast na jednání PS dobrým ukazatelem kvality 

práce poslance? 

Podle našeho názoru není, jelikož samotná přítomnost na jednání neříká nic 

o činnosti konkrétního poslance. 

c. Je skutečně nutné měnit Ústavu ČR pouze kvůli tomuto dílčímu aspektu 

poslaneckého mandátu? 

Pravděpodobně není, ale vzhledem k tomu, že komplexní úpravy Ústavy jsou 

choulostivé politické téma, má jeden aspekt větší šanci získat podporu 

potřebných zákonodárců než revize většího charakteru. 
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