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1/ Orgány a funkcionáři komor Parlamentu ČR   

- orgány a funkcionáři komor parlamentu jsou zřízeny Ústavou (čl. 29, 30, 31) 
29/1 - funkcionáři Posl.sněm. – předseda, místopředsedové 
29/2 - funkcionáři Senátu – předseda, místopředsedové 
30 - vyšetřovací komise Pos.sněm. (orgán sui generis) 
31 - orgány obou komor – výbory, komise 

- zřízení (rozhodnutí, že takový orgán bude – Ústavou) 
 x ustavení (jeho volba) funkcionáři – volbou (většinovým způsobem, tajně) 
  výbory – podle zásady poměr. zast. (návrh schvaluje sněmovna) 
  komise – stejně jako výbory (lze i většinovou volbou) 

- Ústava upravuje také inkompatiblitu (čl. 32 – členové vlády nesmí být v ničem) 

- podrobnější úprava je obsažena v jednacích řádech Posl.sněm. (90/1995) a Senátu (59/1996) 

Předseda Posl.sněm - některé zvláštní osobní funkce, ve kterých je nezastupitelný (např. 
místopředsedou) - navrhování předsedy vlády (Ú 68/3) 

  - výkon částí pravomocí prezidenta (Ú 66) 
  - přijímá slib a abdikaci prezidenta 
 - zastupuje sněmovnu navenek 
 - vnější funkce (podepisuje zákony, postupuje návrhy zákonů Senátu a 

zákony prezidentovi, přijímá slib členů NKÚ, aj.) 
 - vnitřní funkce (svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze, jmenuje 

vedoucího Kanceláře Sněmovny, povolává náhradníky za poslance aj.) 

Předseda Senátu - zastupuje Senát navenek 
  - obdobné vnitřní a vnější fce, jako předseda sněmovny 
  - v příp. rozpuštění sněmovny - podepisuje zák. opatř. Senátu 
   - by vykonával pravomoci prezidenta (Ú 66) 

Výbory - činnost zejm. při legislativním procesu 
  - činnost je upravena jednac. řády komor, mají předsedu, místopředsedy, zpravodaje 
 - obligatorní (organizační, mandátový a imunitní, petiční – v posl.sn.) x fakultativní 

(ústavně-právní, pro evr.integr., rozpočtový-P, aj.) 
 - organizační vykonává úlohu řídícího orgánu (P) 
 - na výzvu výborů posl.sněm. jsou povinni se na jejich jednání dostavit členové vlády 

Komise - nejsou nijak zvlášť upraveny, členy mohou být i neposlanci 
 - zabývají se záležitostmi, které nejsou v pravomoci výborů (volební komise, komise 

pro sdělovací prostř. aj.) 

Vyšetřovací komise - zřizovány posl.sn. (na zákl.Ú 30) ad hoc pro vyšetření věci veřejného 
zájmu (např. vyš.komise pro pád Kreditní banky atp.) 

 - výsledkem její činnosti je zpráva předložená na schůzi posl.sněm. 
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2/ Právo na vzdělání v ČR  

L – 33 

33/1 Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví 
zákon. à školský zákon (z r. 1984) – 9 let, přiznává každému 

 - podle čl. 41 není toto právo bezprostředně vymahatelné – je možno se ho domáhat 
v mezích prováděcího zákonodárství 

33/2 Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách /školský 
zákon/, podle schopností občana a možností společnosti i na vysokých školách 
/zákon o VŠ z r. 1998/ à přiznáno pouze občanům 

33/3 Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených 
zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu à ZŠ a SŠ - 
školský zákon – rozeznává církevní a soukromé, zmocňuje ministerstvo k zvl. úpravě; VŠ 
- zákon o VŠ – umožňuje existenci soukromých vysokých škol 

33/4 Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu – 
co se rozumí pomocí státu není specifikováno (stipendia, daňové úlevy, dotace na 
stravování apod.) 
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3/ Ochrana rodiny, žen a dětí v ústavním řádu ČR  

L – 32, 29 

32/1 Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a 
mladistvích je zaručena – nejen porušování subj. práv, ale lze sem zahrnout i např. 
soc. zvýhodnění 

 - podle čl. 41 není toto právo bezprostředně vymahatelné – je možno se ho domáhat 
v mezích prováděcího zákonodárství à zákon o rodině (1963) 

32/2 Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v prac. vztazích a 
odpovídající pracovní podmínky 

 - souvisí s ust čl. 6, odst. 1, 2. věta - „Lidský život je hoden ochrany již před narozením“ 

 - „zvláštní péče“ = širší pojem než ochrana (zahrnuje např. i zvláštní úlevy či výhody 

32/3 Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. 

 - paradoxně je toto ustanovení v čl. 41 vyloučeno z přímé použitelnosti (přímo 
použitelné v např. v kombinaci s čl. 1) 

32/4 Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou 
výchovu a péči.    Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od 
rodičů proti jejich vůli odloučeny jen rozhodnutím soudu na zákl. zákona. 

 - jinak než na základě zákona, soud ale rozhodnout nemůže 

32/5 Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu 

 - pouze rodiče (nikoliv prarodiče), kteří fakticky pečují 

 - z kombinacei s čl. 3 odst. 1 zakazujícím diskriminaci by toto právo měli mít všichni 
rodiče bez rozdílu 

 

29/1 Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu 
zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. 

 - „mají právo“ = ve vztahu k státu à stát je povinen to zajistit (např. zákoníkem práce)  

29/2 Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu 
v pracovních vztazích (např. zákaz sjednávání prac. poměru na dobu určitou) a na 
pomoc při přípravě k povolání 

 - podle čl. 41 nejsou tato práva bezprostředně vymahatelná – je možno se jich domáhat 
v mezích prováděcího zákonodárství (např. zákoník práce) 
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4/ Komunální volby v ČR  

Ú 102 – obecně (členové zastupitelstev jsou voleni tajně na základě všeobecného, rovného a 
přímého vol.pr., na 4 roky) 

- podrobně – Zákony o volbách do zastupitelstev obcí (491/2001) 

- úprava voleb je podobná jako u voleb do parlamentu 

- vyhlašuje prezident (nejpozději 90 dnů předem) 

- konají se podle zásad poměrného zastoupení ve lhůtě od 30 dnů před koncem vol. obd. 

- počet zastupitelů závisí na počtu obyvatel obce (od 5 do 70) 

- volby se konají ve dvou dnech (Pá, So) 

- volit může ten komu je 18 a má trv. pobyt na území obce či kraje (nemusí být občan) 

 - musí být zapsán ve stálém seznamu voličů (uzavírá se 2 dny před volbami) 

- překážky voleb. práva: 1) výkon trestu, 2) nezpůsobilost k pr.úk, 3) omezení osob. 
svobody z důvodu ochr.zdraví lidu, 4) výkon voj. služby (vyžaduje-li to plnění 
povinností) 

- volen být může každý volič (který není ve výkonu trestu, či nezpůsobilý k pr.úkonům) 

- volební území se dělí na volební okrsky, kde probíhají vlastní volby 

- obec může vytvořit (max 85 dnů před volbami) více volebních obvodů (tak, aby 
v každém se volilo min. 5, event. 7 či 9 členů zastupitelstva) 

- volby zajišťují volební orgány Státní vol. komise  
 Ministerstvo vnitra 
 ČSÚ 
 Krajský úřad 
 Pověřený obecný úřad 
 Obecní úřad, starosta okrsková volební komise 
- kandidátní listiny - podávají se nejpozději 66 dnů předem na obecní úřady 
 - obce (může i např. sdružení nezávislých kandidátů apod) 

 - rozdělování mandátů probíhá obdobně jako u voleb do posl. sněmovny 
- obce (metoda volebního dělitele – řada čísel začíná 1; uzav. klauzule 5% může 
být snižována) 

- mandát vzniká zvolením, zaniká odmítnutím slibu, dnem nových voleb, předáním 
rezignace (starostovi či hejtmanovi), úmrtím, sloučením obcí či připojením 

- uprázdní-li se místo nastupují náhradníci 
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5/ Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí  

L – 7, 10/2 

7/1 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen 
v případech stanovených zákonem. 

 - má na mysli člověka jako fyzickou bytost (nikoliv osobu jako subjekt práva) 

 - rozumí se tím zásah do integrity osoby (může být způsoben i nekonáním např. 
neposkytnutím pomoci à důležité není jak k zásahu došlo, ale výsledek) 

 - může být otázkou, zda zahrnuje i psychické působení bolesti 

 - výjimkou může být např. dárcovství orgánů, krve apod. 

7/2 Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému nelidskému nebo ponižujícímu 
zacházení nebo trestu. 

 - blíže specifikuje některé skutkové podstaty uvedené obecně v odst. 1 (převzato z Paktu 
o obč. a pol. právech) 

 - mučení – zacházení, které romyšleně vyvolává velmi těžké a kruté utrpení 

 - nelidské zacházení – zacházení, které úmyslně vyvolává psychické či fyzické utrpení 

 - ponižující zacházení – nutí osobu k jednání které ji před ostatními ponižuje či 
společensky diskredituje, nebo které je proti jejímu svědomí 

 

10/2 Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 
rodinného života. 

 - soukromé je to, co člověk podle zákona není povinen zpřístupnit či sdělit někomu 
jinému 

 - obecně zahrnuje i např. nedotknutelnost obydlí či listovní tajemství à čl. 12 a 13 jsou 
vůči tomuto ustanovení lex specialis 

 - přes obecnou formulaci v čl. 1 není soukromí  nezadatelné (či nezcizitelné) – můžu se 
ho ad hoc zříci tím, že je někomu zpřístupním 
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6/ Legislativní proces v Poslanecké sněmovně  

- obecně jsou některé zásady legislativního procesu upraveny v Ústavě (např. čl. 39 stanovící 
nezbytné podmínky pro přijetí zákonů, čl. 41 stanovící, kdo je oprávněn podat návrh zákona 
aj.) 

- legislativní proces v PS je podrobně upraven v zák. 90/1995 o jedn. řádu PS (12. část) 

- zákonodárnou iniciativu má: poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda, zastupitelstvo kraje 

- návrh zákona musí být dán písemně (+ jeho stejnopis na technickém nosiči dat) předsedovi PS 

- součástí musí být důvodová zpráva rozdělená na dvě části 
 obecnou (obsahuje zhodnocení stávající pr. úpravy, dopad na st. rozpočet, soulad s mez. 

smlouvami a s ústavními zákony) 
 zvláštní (obsahuje odůvodnění jednotlivých ustanovení navrhované pr. úpravy) 

- má-li být k zákonu vydán i prováděcí předpis, musí navrhovatel předložit i jeho návrh 

- návrh zákona se v PS projednává ve 3 čteních (až do ukončení 2.čt. ho může vzít 
navrhovatel zpět) 

- předseda PS rozešle návrh zákona všem poslancům a klubům 

- není-li navrhovatelem vláda, pošle ho i vládě s žádostí o vyjádření (do 30 dnů) 

- na pořad schůze zařazuje předseda PS návrh zákona na zákl. doporučení org. výboru 

- nejpozději 10 dnů před projednáváním zašle předseda PS návrh i s vyjádřením vlády všem 
poslancům a jejich klubům 

1. čtení -  navrhovatel (uvede, zdůvodní) – zpravodaj (určený org.výb.) – obecná rozprava 
(lze navrhnout vrácení či zamítnutí) – projednání ve výboru (lhůta 60 dní) – výbor 
projedná a doporučí PS (schválení, odmítnutí, doplnění, změny) 

2. čtení - začátek stejný (navrhovatel, zpravodaj výboru, obecná rozprava) – podrobná 
rozprava (lze navrhnout pozměňovací návrhy, vrácení výboru, zamítnutí či jiné 
návrhy) – není-li návrh zamítnut či vrácen, postupuje se do třetího čtení 

3. čtení - rozprava - v té lze navrhnout - opravy chyb (technických, gramatických, tiskových) 
  - úpravy vyplývající z pozměňovacích návrhů 
  - opakování druhého čtení 

- hlasování (může se hlasovat rovnou o zákonu jako celku nebo napřed o 
pozměňovacích návrzích – záleží na usnesení PS) 

- je-li návrh přijat, posílá jej PS bez zbytečného odkladu Senátu 

Zvláštní projednávání zákona - schválení v 1.čtení (po obecné rozpr. násl. hned podrobná) 
 - stav legislativní nouze (všechny čtení, ale zhuštěné) 
 - stav ohrož.rep. a válečný stav (PS má na všechno jen 72 h) 
 - mez.smlouvy (jen dvě čtení, nekze dávat pozměň. návrhy)  
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7/ Vztah ústavního zákona ČNR č. 4/1993 Sb. a Ústavy ČR  

- ÚZ 4/1993 o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR 

- jeho cílem bylo zajistit právní, institucionální a mezinárodní kontinuitu ČR po zániku ČSFR 

- byl koncipován tak,aby mohl být vydán samostatně bez ohledu na přijetí Ústavy,protože 
všechna jeho ustanovení byla vázána na právní skutečnost zániku federace 

- upravoval 4 oblasti (právní normy, státní orgány, majetková práva a mezinár. závazky) 

Právní normy (tzv. recepční ustanovení) – právní řád ČR převzal právní normy ČSFR  

 - neplatí normy podmíněné existencí ČSFR (a příslušností ČR k ní) 

 - pokud by byly v rozporu, platí normy ČR 

Státní orgány – působnosti orgánů ČSFR byly přeneseny na orgány ČR  

 - FS ČSFR na ČNR, vlády (ČSFR na vládu ČR), Nejvyššího soudu, Gen. prokuratury, 
ministerstev apod. (jiných ústř. orgánů státní správy)  

Majetková práva – upravoval přechod majetkových práv v návaznosti na ÚZ FS o dělení 
majetku federace a na smlouvy mezi ČR a SR 

Mezinárodně právní vztahy – 

 - uznal všechny státy a vlády, které uznávala ČSFR  

 - uznal veškerá práva a závazky vyplývající z mezinár. práva pro ČSFR (s výjimkou 
těch, které se vztahovaly ke svrchovanosti ČSFR, ale nevztahují se k svrchovanosti ČR 
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8/ Imunita ústavních činitelů v ČR  

- výkon funkce některých ústavních činitelů je pro záruku jejich nestrannosti a 
neovlivnitelnosti spojen s institutem imunity. 

Poslanec a Senátor (Ú čl. 27) 

- má dvě základní formy  

 - indemnita – nelze je postihnout za hlasování ani za projevy ve sněmovně 
(hmotně-právní neodpovědnost – trestný čin není vůbec spáchán) 

 - nestíhatelnost – za přestupky (podléhá pouze disciplinární pravomoci komory) 

  trestní nestíhatelnost (bez souhlasu příslušné komory ho nelte 
stíhat, odepře-li ho sněmovna vydat, je trestní stíhání navždy 
zastaveno) 

- výjimku z procesně-právní imunity stanoví odst. 5, čl. 27 Ú, který stanoví, že „…člena 
parlamentu lze zadržet byl-li dopaden při spáchání tr. činu, nebo bezprostř. po té…“ 

- příslušný orgán to musí okamžitě ohlásit do příslušné komory a předseda musí dát do 
24 hod. souhlas (jinak ho musí pustit), dá-li souhlas postoupí oznámení mandátovému 
a imunitnímu výboru, která o přípustnosti zadržení rozhodne s konečnou platností 

- vedle této imunity má člen parlamentu také právo odepřít svědectví o skutečnostech, 
které se dozvěděl při výkonu mandátu (Ú čl. 28) 

Prezident (Ú čl. 65) 

- prezidenta nelze zadržet trestně stíhat ani stíhat pro přestupek či jiný správní delikt 

- trestní stíhání pro trestné činy spáchané v období výkonu jeho funkce je navždy 
vyloučeno 

- stíhán může být prezident pouze pro velezradu a to na základě ústavní žaloby podané 
senátem k Úst. soudu, trestem může být pouze ztráta úřadu a nemožnost ho již nikdy 
nabýt (velezrada = jednání směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky,jakož i 
proti jejímu demokr. řádu) 

Soudce ÚS (Ú čl. 86) 

- trestní nestíhatelnost – obdobně jako poslanec (souhlas dává Senát à když nedá, je 
tr.stíhání již navždy vyloučeno) 

- je-li chycen při činu – (souhlas předsedy senátu, resp. definitivně jeho pléna) 

- nestíhatelnost pro přestupek – upravena zákonem 182/1993 o ÚS 

Ombudsman (zák. 349/1999 o veř. ochránci práv) 

- trestní nestíhatelnost – souhlas dává PS, odepře-li je tr.stíhání vyloučeno avšak pouze 
do konce funkčního období ombudsmana 
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9/ Význam kontrasignace rozhodnutí prezidenta republiky  ČR  

- kontrasignace souvisí s neodpovědností 

- pro postavení prezidenta v parlamentní republice je charakteristická jeho neodpovědnost 
z výkonu jeho funkce à s tím souvisí povinnost kontrasignovat jeho akty ústavním orgánem 
(předsedou vlády či ministrem), který za taková rozhodnutí pak odpovídá 

- Ústava ve svém čl. 63 stanoví, že kontrasignovaná musí být pouze rozhodnutí (o jiných 
aktech prezidenta se v Ú nemluví) s výjimkou těch, která jsou taxativně uvedena v čl. 62  

- v čl. 63 odst 1 sice je výčet rozhodnutí, která musí prezident nechat kontrasignovat, ale jedná 
se pouze o příkladný výčet (odst. 2 uvádí že prezident vykonává i jiné než výslovně uvedené 
pravomoci a v odst. 3 je stanovena povinnost kontrasignace pro rozhodnutí dle odst. 1 a 2) 

 - za kontrasignovaná rozhodnutí prezidenta odpovídá celá vláda 

 

Nekontrasignovaná rozhodnutí prezidenta (čl. 62) 

• jmenuje a odvolává předsedu vlády, přijímá demise (týká se i ministrů a vlády) 

• svolává zasedání PS 

• rozpouští PS 

• uděluje milosti 

• vrací zákony PS 

• podepisuje zákony 

• jmenuje soudce ÚS (i jeho předsedu a místopředsedy) 

•    “   “    předsedu a místopředsedy NS (ze soudců) 

•    “   “    prezidenta a viceprezidenta NKÚ 

•    “   “    členy Bankovní rady ČNB 

• vyhlašuje referendum o vstupu ČR do EU 
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10/ Úprava postavení menšin v ČR  

L – hlava třetí (24, 25) 

24 Příslušnost ke kterékoliv národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na 
újmu 

 - zákaz jakékoliv diskriminace – příslušnost k menšině nemůže být důvodem k výjimce ze 
státoobčanského statusu 

25/1 …zaručuje se všestranný rozvoj, zejm. rozvíjet kulturu (např. divadla, festivaly nár. 
kultury apod.), rozšiřovat a přijímat informace v jejich jazyce (souvisí s čl. 17 o 
svobodě projevu a právu na informace), sdružovat se v nár. sdruženích… (upravuje 
zák. 83/2000 o sdružování občanů) 

25/2 …zaručuje se též právo a) na vzdělání v jejich jazyce  (školský zákon z r. 1984),  

 b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku (souvisí s čl. 
37 odst. 4 které dává právo na tlumočníka), 

 c) právo účasti na řešení věcí týkajících se menšin 

 - např. zák. 128/2000 o obcích stanoví, že je-li v obci více jak 10% občanů jiné 
národnosti, zřizuje se zde výbor pro národnostní menšiny (ve kterém mohou být i 
zástupci menšiny) 

 - dtto zák. 129/2000 o krajích (stačí 5% občanů) 
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11/ Právo na stávku v ČR  

L – 27/4, (44) 

27/4 Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo 
nepřísluší soudcům, prokurátorům, vojákům a policistům 

 - podle čl. 41 není toto právo bezprostředně vymahatelné – je možno se ho domáhat 
v mezích prováděcího zákonodárství 

 - stávku upravuje zákon 2/1991 o kolektivním vyjednávání 

 - stávkou rozumí „…částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci…“ 

 - přerušení práce z jiných důvodů než stanovených zákonem nemusí zaměstnavatel uznat 
(ale asi může) 

 - odpovídající „protiakcí“ ze strany zaměstnavatele může být výluka 

44 …osobám v povolání, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a 
zdraví, může zákon omezit právo na stávku 

 - mohli by sem patřit např. zdravotní služba, obsluha JE, zaměstnanci ŘLP apod.) 

 

 - podle čl. 5 odst. 2 ÚZ 110/1998 o bezpečnosti ČR nemůže být z důvodu „…stávky 
vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů…“ vyhlášen 
nouzový stav à a contrario - stávka může být vedena nejen na ochranu práv a 
oprávněných hospodářských a sociálních zájmů (ale i na ochranu jiných práv) 
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12/ Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání v ČR  

L – 15, 16 

15/1 Svoboda… …je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru nebo 
být bez vyznání 

 - navazuje na čl. 2, odst. 1, že „…stát se nesmí vázat na výlučnou ideologii a 
náboženství" 

15/2 Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena 

 - je úzce svázána se svobodou myšlení 

 -  je upravena  zejm.  zák. o VŠ (1998 ) – mezi ak. svobodami je svoboda věd.bádání a 
um.tvorby uvedena na prvním místě 

15/3 Nikdo nemůže být nucen vykonávat voj. službu, pokud je to v rozporu s jeho 
svědomím nebo nábož. vyznáním.   Podrobnosti stanoví zákon. à zák. o civilní 
službě (1992) 

 - stanovil, že civilní služba je služba, kterou je občan podléhající branné povinnosti 
podle čl. 4 ÚZ 110/1998 o bezp. ČR povinen vykonat, jestliže z důvodů… …odmítá 
vykonat zákl. vojenskou službu  

16/1 Každý má právo svobodně projevovat své náboženství či víru buď sám nebo 
s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, nábož. úkony nebo 
zachováním obřadu. 

 - navazuje na čl. 15 odst 1 a je lex specialis k čl. 17 o svobodě projevu 

16/2 Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejm. ustavují své 
orgány… … nezávisle na státních orgánech 

 - navazuje na čl. 2, odst. 1, že „…stát se nesmí vázat na výlučnou ideologii a 
náboženství" 

 - podrobnou úpravu provádí zák. 3/2002 o církvích a náboženských společnostech  

16/3 Zákon stanoví podmínky vyučování nábož. na státních školách à školský zákon 

16/4 Výkon těchto práv může být omezen, jde-li o opatření v dem.spol. nezbytná pro 
ochranu… (veř.BaP, P&S druhých, zdraví, mravnosti) 

 - př. zdraví – Jehovisti (zákaz transfuze) atp. 

 - tato omezení upravuje v souč. a) zák. 3/2002 o církvích a nábož. společnostech,   a… 

  b) trestní zákon 
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13/ Rozpouštění Poslanecké sněmovny  

- rozpuštění poslanecké sněmovny přísluší dle čl. 62 Ú prezidentu (nepotřebuje kontrasignaci) 

- případy, kdy je prezident oprávněn rozpustit poslaneckou sněmovnu jsou taxativně uvedeny 
v čl. 35 Ú à možnosti jsou silně omezené – PS lze rozpustit, jestliže… 

• PS nevyslovila důvěru vládě, jejíž předseda byl navržen PS (není-li dvakrát 
vyslovena důvěra vládě jejíhož předsedu vybral prezident, navrhuje PS předsedu 
vlády prezidentovi sama) 

• PS se neusnesla do tří měsíců o návrhu zákona s nímž vláda spojila svou důvěru (toto 
právo přísluší vládě dle čl. 44, odst. 3 Ú) 

• Zasedání PS bylo přerušeno déle než je přípustné (120 dní) 

• PS nebyla po dobu 3 měsíce schopná se usnášet (ačkoliv její zasedání nebylo 
přerušeno a byla opakovaně svolána ke schůzi) 

- nedostatečnost této úpravy se zřetelně projevila v r. 1998, kdy všechny strany akceptovaly 
potřebu vypsat nové volby, ale nebyl mechanismus jak PS rozpustit à přijímal se zvláštní ÚZ 
o jednorázovém zkrácení volebního období PS (zcela proti duchu Ústavy) 

 

- v případě, že je PS rozpuštěna je Senát oprávněn dle čl. 33 Ú přijímat zákonná opatření ve 
věcech, které nesnesou odkladu (jen na návrh vlády, musí být následně schváleny na první 
schůzi nové PS) 

- volby nové PS se dle čl. 17, odst. 2 Ú konají do 60 dnů po jejím rozpuštění 
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14/ Zasedání a schůze komor Parlamentu ČR a organizace jejich činnosti  

- činnost obou komor je organizována odděleně 
- společné schůze se konají při volbě prezidenta a při jeho slibu (čl. 54 a 59 Ú) 

- mohly by i jiné, ale není to zatím upraveno zákonem o styku obou komor 
- společné jednání svolává předseda PS a to se pak řídí jednacím řádem PS  

Jednání v PS – Q = 1/3 všech, přijetí usnesení = 1/2 přítomných 
- zasedání trvá celé volební období (nejsou jednotlivá zasedání např. jarní a podzimní) 

- svolává ho prezident nejpozději 30. den po volbách 
- poté svolá bývalý předseda PS její ustavující schůzi (nejdříve 1 den po uplynutí 

předchozího vol. obd.) 
- zasedání se skládá z jednotlivých schůzí se stanoveným pořadem 

- schůze svolává předseda PS obvykle na základě usnesení PS 
- usnesení PS o termínu konání schůze vzniká na návrh organizačního výboru a to 

většinou na delší období (tzv. časový harmonogram) 
- kromě toho předseda PS svolá schůzi i v jiných případech (zákon mu to 

přikazuje např. požádá-li o to více než 1/5 členů PS) 
- zvláštní schůze je schůze ustavující, kde jednací řád předepisuje celý pořad 

jednání (vč. volby funkcionářů a ustanovení orgánů) 
- schůze jsou obvykle veřejné ( lze se usnést jinak) veřejné musí být hlasování o 

zákonech, projednávání rozpočtu, závěrečného účtu a návrhů daní a popl. 
- zúčastní se poslanci (prezident, vláda, osoby mající oprávnění ze zákona aj.) 

- práci PS organizuje organizační výbor 
- připravuje schůze, navrhuje jejich termíny a pořad (navrhovaný program schůze) 
- navrhuje předsedovi PS zařazení bodů do návrhu pořadu a kterému výboru mají 

být přikázány 
- pořad schůze schvaluje PS (doplnění bodů je výjimečné – lze proti tomu vznést 

námitky, přeskupení pořadí či sloučení bodů je poměrně obvyklé) 
- projednání bodu pořadu se odehrává v jediném čtení (pokud nejde o návrh zákona), které 

se skládá z několika částí: vystoupí navrhovatel – vystoupí zpravodaj – všeobecná 
rozprava – hlasování o návrzích – podrobná rozprava – závěrečné slovo navrhovatele – 
závěrečné slovo zpravodaje – hlasování o návrzích – hlasování o bodu pořadu jako celku 

- do rozpravy se poslanci hlásí buď písemně, nebo v průběhu schůze zdvižením 
ruky, PS se může usnést na omezení řečnické doby (ne méně než 10 min) 

- pevně stanovené jsou pro odpovědi na písemné interpelace (musí být každou 
schůzi) a ústní interpelace (vždy ve čtvrtek  

Jednání v Senátu – Q = 1/3 všech, přijetí usnesení = 1/2 přítomných 
- zasedání je trvalé,  zvláštní pořad má tzv. první schůze senát (do 30 dnů od voleb) 
- projednávání je obdobné jako v PS (rozprava není rozdělená na všeob. a podrob.) 
- Senát organizuje také tzv. veřejná slyšení, kde se projednává určitá otázka i zaúčasti 

znalců a dalších osob 
Technické zabezpečení jednání obou komor zajišťují Kancelář PS a Kancelář Senátu, k zajištění 
činnosti PS a Senátu slouží budovy Parlamentu uvedené v zák. 59/1996 o sídle Parlamentu ČR 
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15/ Způsob přijímání mezinárodních smluv v ČR  

MS sjednává a ratifikuje prezident (63/1 Ú) – může přenést na vládu nebo její členy 

- rozhodnutím prezidenta z r. 1993 byla na vládu (resp. na její ministry) přenesena 
pravomoc sjednávat a schvalovat smlouvy, které nevyžadují souhlas parlamentu 

 

MS vyžadující schválení Parlamentem (obě komory) jsou explicitně uvedeny v Ústavě (49 Ú) 

• MS upravující práva a povinnosti osob 

• politické MS (spojenecké, mírové aj.) 

• MS z nichž vzniká členství v mez.org. 

• MS hospodářské (všeobecné povahy) 

• MS upravující oblast, kde je třeba zákona 

 

Podmínky jsou stejné jako u přijetí běžného zákona (Q = 1/3 všech, přijetí = 1/2 přítomných) 

 

Samotná procedura přijetí v obou komorách je upravena jejich jednacími řády a je obdobná 
jako u zákonů 

Poslanecká sněmovna: 

1. čtení - navrhovatel (uvede, zdůvodní) – zpravodaj (určený org.výb.) – obecná 
rozprava (lze navrhnout jen doporučení či zamítnutí) – projednání ve výboru 
(lhůta 60 dní) – výbor projedná a doporučí PS (doporučení přijetí či zamítnutí) 

2. čtení - začátek stejný (navrhovatel, zpravodaj výboru,  obecná rozprava) – hlasování 
(je-li návrh přijat, posílá jej PS bez zbytečného odkladu Senátu) 

- z podstaty věci vyplývá, že nelze podávat pozměňovací návrhy 

Senát: 

- obdobný postup jako u zákonů (koná se pouze obecná rozprava, nelze vrátit PS 
s pozměňovacími návrhy) 

- Senát se MS nemusí zabývat 

 

Přijetí MS dle čl.10a (týká se MS, kterou jsou některé pravomoci orgánů ČR přeneseny na 
mez. organizaci či jinou instituci) je třeba 3/5 všech poslanců a 3/5 přítomných senátorů à i 
Senát se musí vyjádřit kladně 
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16/ Teoretická koncepce ústavy ČR  

xxx 
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17/ Volební právo v ČR  

obecně L – 21, Ú – 18/3 

21/1 Občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou 
volbou svých zástupců 

 - zakotvuje základní politické právo všech občanů podílet se na správě věcí veřejných 
(státu, krajů i obcí) 

 - obsahuje i právo na referendum 

21/2 Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období 
stanovená zákonem 

 - vztahuje se na lhůty všech orgánů u kterých ústava předpokládá, že jsou voleny 

 - občané mandátem pověřují své zástupce na dobu předem stanovenou (lze ji zkrátit a 
vyhlásit předčasné volby, ale nelze ji prodloužit) 

 - výjimky stanoví ÚZ 110/1998 o bezp. ČR (vál.stav, stav ohr. státu a nouz.stav - 6 měs.) 

21/3 Volební právo je všeobecné, rovné, tajné. Podmínky výkonu vol.p. stanoví zákon. 

 - principy vol. pr. do parlamentu jsou uvedeny v čl. 18, odst. 1 a 2 Ústavy 

 - zákl. principy voleb do zastupitelstev úz. samospr. jsou uvedeny v čl. 102 Ústavy 

 -podmínky výkonu vol.práva stanoví dále zákony 247/1995 o volbách do parlamentu 
ČR, 130/2000 o volbách do zast. krajů a 491/2001 o volbách do zast. obcí 

21/4 Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veř. funkcím 

 - jde o aplikaci čl. 3, odst. 1, že „Základní práva a svobody se zajišťují všem bez 
rozdílu…“ 

 - může být otázkou, zda zákonné vyloučení možnosti ucházet se o zvolení do Posl. 
sněmovny mimo kandidátní listiny polit. stran (doprovázené navíc poměrně vysokou 
kaucí) je ještě slučitelné s principy „přístupu za rovných podmínek“ 

 

Ú 18/3 Právo volit má každý občan ČR, který dosáhl 18 let 

 - stačí, když tohoto věku dosáhl občan  v den voleb 
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18/ Nejvyšší kontrolní úřad v ČR  

NKÚ – nezávislý orgán (ve vztahu k moci výkonné, zákonodárné a soudní), který vykonává 
kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu 

- obecně je zakotven v čl. 97 Ú 

- podrobně jeho činnost upravuje zákon 166/1993 o NKÚ 

 

NKÚ 

- v čele NKÚ stojí prezident a viceprezident, které jmenuje prezident republiky na návrh PS 

- jejich funkční období je 9 let 

- své funkce se ujímají složením slibu, který skládají do rukou prezidenta rep. 

- jejich funkce je neslučitelná s jakoukoliv funkcí ve st. správě a v pol. stranách 

- viceprezident zastupuje prezidenta na základě pověření (event. v době jeho 
nepřítomnosti v plném rozsahu) 

- pravomoci: mohou se účastnit schůzí PS a Senátu, na vyžádání musí 

- konec fce: uplynutím funkčního období, rezignací, odvoláním prezidentem rep.(na 
návrh PS, jestliže a) nevykonává-li fci déle než 6 měs., nebo b) na základě pravomoc. 
rozhodnutí Kárné komise s návrhem na odvolání), odsouzení pro trestný čin 
(pravomocný rozsudek), ztrátou způsobilosti k pr. úkonům 

- dalšími orgány NKÚ jsou: 

- Členové NKÚ (15, volí je PS, skládají slib do rukou předsedy PS, inkompatibilita) 

- Kolegium NKÚ – tvoří jej prezident, viceprezident a členové (rozhoduje např. o plánu 
činnosti, o výroční zprávě apod.) 

- Senáty NKÚ – zřizuje je Kolegium, tvoří je 3 a více členů NKÚ (scvalují např. 
kontrolní závěry apod.) 

- Kárná komora NKÚ – skládá se z prezidenta NKÚ a dva soudci Nejvyš.soudu 
(zjišťuje kárnou odpovědnost členů NKÚ a ukládá kárná opatření) 

 

- konec fce člena: rezignace, 65 let, odvolání PS (na zákl. návrhu Kárné komory), právní 
nezpůsobilost, odsouzením pro úmyslný tr.čin 
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19/ Prameny ústavního práva ČR  

- ústavní zákony, které ve smyslu čl. 112, odst. 1 Ústavy tvoří ústavní pořádek ČR (v zásadě 
bezprostředně platné ústavní zákony) 

- mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10 Ústavy  (Vyhlášené MS, k jejichž ratifikaci dal 
Parlament souhlas a jimiž je ČR vázána)  à  tyto MS jsou součástí právního řádu a stanoví-li 
něco jiného než zákon použijí se tyto MS 

- referenda (zatím je ústavně upraveno pouze referendum o vstupu do EU) 

- rozhodnutí ÚS – pro interpretaci důležité i odůvodnění, ale pramenem jsou jen výrokové 
části rozhodnutí à ÚS vystupuje jako negativní zákonodárce (ruší některá ustanovení zákonů 
např. podmínku trv. bydliště pro uplatnění určitého nároku apod.) 

- zákony týkající se úpravy činnosti ústavních orgánů, ústavních práv a svobod občanů, 
státního občanství atp. 

- dekonstiuované ústavní zákony z doby federace 

- zákony, jejichž přijetí Ústava předpokládá (např. jednací řády obou komor aj.) 

- patřila by sem asi i zákonná opatření Senátu  

- některá rozhodnutí prezidenta republiky (z minulosti dekrety, ze souč. např. rozhodnutí o 
vyhlášení amnestie) 
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20/ Složení a pravomoci Ústavního soudu v ČR  

- postavení Ústavního soudu (jeho složení a pravomoci) je upraveno v čl. 83 – 89 Ústavy 

- podrobně jeho postavení, druhy řízení apod. upravuje zákon 182/1993 o ÚS 

 

Složení a postavení ÚS: 

- ÚS je soudním orgánem ochrany ústavnosti  

- 15 soudců (jmenovaní na 10 let) 

- jmenuje je prezident se souhlasem Senátu 

- podmínky: bezúhonnost, volitelnost do Senátu, právnické VŠ vzdělání, 10 let praxe 

- fce se ujímá složením slibu (do rukou prezidenta) 

- imunita, právo odepřít svědectví 

- soudci jsou při rozhodování vázáni pouze úst. zákony, MS dle čl. 10, event. zák. o ÚS 
(kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení před ÚS a další 
pravidla o řízení před ÚS) 

 

Pravomoci ÚS (87 Ú) – Ústavní soud rozhoduje o… 

- zrušení zákonů (event. jiných pr. předpisů) 

- ústavní stížnosti orgánů samosprávy proti nezákonnému zásahu státu 

- ústavní stížnosti proti zásahu orgánů veř. moci do ústavně zaručených ZPaS 

-  ztrátě volitelnosti a inkompatibilitě poslance nebo senátora 

-  ústavní žalobě Senátu proti prezidentu rep. (dle 65/2 Ú) 

-  návrhu prezidenta na zrušení rozhodnutí PS a Senátu (že nemůže svůj úřad vykonávat) 

- ústavnosti rozhodnutí týkající se činnosti či rozpuštění pol. strany 

- ústavnosti postupu při provádění referenda o vstupu do EU 

-  souladu MS s ústavním pořádkem aj. 
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21/ Zákonodárná iniciativa v ČR  

Zákonodárnou iniciativu má poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda, zastupitelstvo vyššího 
územně samosprávného celku (41 Ú) 

Návrh zákona o státním rozpočtu může dát pouze vláda (42 Ú) 

Podrobnosti jsou upraveny zejm. Jednacím řádem PS 

- návrh zákona má předepsanou formu a náležitosti 

- musí být dán písemně s předkládací zprávou (tj. „co s návrhem“) předsedovi PS (+ jeho 
stejnopis na technickém nosiči dat)  

- součástí musí být důvodová zpráva rozdělená na dvě části 
 obecnou (obsahuje zhodnocení stávající pr. úpravy, dopad na st. rozpočet, soulad 

s mez. smlouvami a s ústavními zákony, v případě návrhu novely také 
vyznačené změny) 

 zvláštní (obsahuje odůvodnění jednotlivých ustanovení navrhované pr. úpravy) 

- má-li být k zákonu vydán i prováděcí předpis, musí navrhovatel předložit i jeho návrh 

- předseda PS rozešle návrh zákona všem poslancům a klubům 

- není-li navrhovatelem vláda, pošle ho i vládě s žádostí o vyjádření (do 30 dnů) 

- na pořad schůze zařazuje předseda PS návrh zákona na zákl. doporučení org. výboru 

- nejpozději 10 dnů před projednáváním zašle předseda PS návrh i s vyjádřením vlády 
všem poslancům a jejich klubům 

- návrh se v PS projednává ve 3 čteních, až do konce 2.čtení ho může vzít navrhovatel 
zpět 

- navrhovatel odůvodňuje podání návrhu zákona na začátku 1. a 2. čtení 

Zákonodárná iniciativa Senátu: 

- má ji Senát jako celek 

- v Senátu ji může navrhnout min 5 senátorů nebo orgány Senátu (výbor či komise) 

- návrh se dává předsedovi Senátu, lhůta k projednání je 60 dní (od jeho přikázání 
garančnímu výboru) 

- k schválení Q = 1/3 všech, přijetí návrhu = 1/2 přítomných 

- Senát pověří předsedu, aby návrh zákona postoupil PS a některého senátora, aby ho 
v PS odůvodnil 

Zákonodárná iniciativa Kraje: 

- orgánem Kraje je zastupitelstvoà předkládat návrhy zákonů PS patří do jeho 
samostatné působnosti  

- návrh může podat každý člen zastupitelstva, to se na něm pak usnáší ( > 1/2  všech)  
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22/ Ústavní úprava práva vlastnit majetek v ČR  

L – 11 

11/1 Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické pr. všech má stejný zákonný obsah a 
ochranu. Dědění se zaručuje. 

 - vlastnění majetku je jedno ze základních přirozených práv 

 - výslovné vyjádření rovnosti vlastnictví je důsledkem nerovnosti vl. práva za socialismu 

 - děděním se vyjadřuje zajištění majetkové a vlastnické kontinuity 

11/2 Zákon stanoví, který majetek… …smí být jen ve vlastnictví státu (obce nebo 
určených pr.os.); zákon může stanovit, že některé věci smí být pouze ve vlastnictví 
občanů či pr.osob se sídlem v ČR 

 - zde jsou vyjádřeny meze vlastnického práva stanovené v zájmu společnosti 

 - podle horního zákona (1988) je např. nerostné bohatství ve vlastnictví státu  

11/3 Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se 
státem chráněnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat zdraví, přírodu a ŽP nad 
míru stanovenou zákonem 

 - vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad přiměř. míru zasahoval do práv druhých 

 - zneužití vlastnictví může být za určitých okolností kvalifikováno jako tr. čin 

 - míra nad kterou nesmí výkon vlastnictví poškozovat zdraví, přírodu a ŽP je stanovena 
např. v zákoně o ŽP (1992), ale také např. zák. o ovzduší (1994) aj. 

11/4 Vyvlastnění (nebo nucené omezení vlast.práva) lze jen ve veř. zájmu, na zákl. 
zákona a za náhradu. 

 - důležitou podmínkou je, že účelu nelze dosáhnout jinak (např. koupí) 

 - rozsah vyvlastnění musí být přiměřený účelu pro který se vyvlastňuje 

 - konkrétní důvody vyvlastnění stanoví např. stavební zák. (1976) horní zák. (1988) aj. 

11/5 Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. 

 - tímto ustanovením je založen právní mechanismus podle nějž lze ukládat daně a popl. 

 - daně – povinné platby do státního rozpočtu (pravidelné, opakované), které lze 
považovat za ekonomický nástroj řízení a správy státu 

 - poplatky – platby hrazené v přímé souvislosti s určitou činností příslušného orgánu 
(paušální platba za poskytnuté protihodnoty) 

 - daňová soustava je obsažena v zákoně o soustavě daní (1992) 

 - poplatky jsou obsaženy v různých zákonech a lze je v zásadě rozdělit na poplatky 
soudní, správní a místní. 
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23/ Listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv v ČR  

L – 13  

13 Nikdo nesmí porušit listovní tajemství, ani tajemství jiných písemností a záznamů, 
až již uchovávaných v soukromí či zasílaných poštou či jiným způsobem. 

 S výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. 

 Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným 
způsobem. 

 - s rozvojem techniky se dá vztáhnout i na informace na magnetických nosičích či na 
elektronický přenos dat (např. e-mail) 

 - je to chápáno jako universální zákaz (chrání každého vůči všem) 

 - je lex specialis vůči ustanovení čl. 10/2 „Každý má právo na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života“ 

 - úmyslné porušení listovního tajemství je v trestním řádu zařazeno jako trestný čin 
(vztahuje se i na zneužití informací, které se dozvěděl) 
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24/ Právní úprava vztahu státu a církví v ČR  

L – 16/2 

Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své 
orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle 
na státních orgánech 

- podrobně je tento vztah upraven zákonem 3/2002 o církvích a náboženských společnostech 

 

- zrušeno právo státu rozhodovat o obsazování církevních úřadů 

- nevylučuje se však výkon vnějšího dohledu (zachovávání zákonů) 

- veřejně přístupné seznamy církví 

- registrace (návrh – min 3 osoby, min 300 podpisů, charakteristiku církve,org. strukturu, 
způsob financování aj.) à zápis do rejstříku církví 

- lze je i zrušit (činnost rozporu s práv. řádem, zrušení konkursu pro nedostatek majetku, aj.) 

- mají charakter právnických osob 

- duchovní mají – právo vstupu do objektu sociální a zdravotní péče, vězení …. 

- stát uznává povinnost mlčenlivosti – tzv. zpovědní tajemství 

 

- spadá do působnosti min. kultury 
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25/ Povinností v ústavním řádu ČR  

- povinnosti jsou v ústavním řádu uvedeny jen výjimečně 

- obvykle mají charakter zdržet se nějakého chování 

L – 4 

4 Povinnosti mohou být ukládány jen na základě zákona a v jeho mezích a při 
zachování ZPaS 

 

- obecně platí povinnost zdržet se chování, které by omezovalo P&S druhých (11 L – 
„Vlastnictví zavazuje , nesmí být zneužito na újmu práv druhých…“) 

 

- aktivní povinnosti v ústavním řádu: 

33 L – povinná školní docházka 

ÚZ 110/98 o bezpečnosti ČR – povinnost podílet se na zabezpečení bezpečnosti ČR, 
branná povinnost (blíže upravena zákonem) 

 

čl. 9 L – o zákazu nucených prácí připouští některé výjimky, které podrobně stanoví zákon 
(práce osob ve výkonu trestu, služba namísto povinné vojenské služby, služby vyžadované při 
živelných pohromách, jednání uložené zákonem na ochranu života, zdraví a práv druhých) 
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26/ Nedotknutelnost obydlí v ČR  

L – 12  

12/1 Obydlí je nedotknutelné.  Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo 
v něm bydlí. 

 - porušení tohoto práva může být kvalifikováni jako trestný čin (např. porušování 
domovní svobody) 

 - problematické může být vymezení toho, co je obydlí (je to i chata, chalupa, obytný 
přívěs, lůžko v hotelu apod. ?) x mez. pakt mluví o „domově“ 

12/2 Domovní prohlídka je přípustná pouze pro trestní řízení a na písemný odůvodněný 
příkaz soudce. 

 Způsob stanoví zákon à trestní řád 

 - je-li důvodné podezření, že v obydlí je věc či osoby důležitá pro trestní řízení 

12/3 Jiné zásahy do nedotknutelnosti mohou být zákonem dovoleny pouze je-li to 
v dem.spol. nezbytné pro ochranu… (života či zdraví, P&S druhých, odvrácení 
ohrožení veř.BaP) 

 Pokud je obydlí užíváno také k podnikání tak také pro plnění úkolů veř. správy. 
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27/ Státní symboly ČR a státní idea  

Státní symboly – uvedeny v čl. 14 Ú 

- velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť 
a státní hymna 

- blíže popsány jsou v zákoně 3/93 o státních symbolech ČR 

velký znak: rozdělený na 4 pole – levé horní a pravé spodní pole: stříbrný 2ocasý lev se zlatou 
zbrojí v červeném poli, pravé horní pole: stříbročerná šachovaná orlice v modrém poli, spodní 
levé pole: černá orlice s bílým půlměsícem ve zlatém poli 

malý znak: stříbrný 2ocasý lev se zlatou zbrojí v červeném poli 

vlajka prezidenta republiky: velký st. znak, červená stuha – bíle „Pravda vítězí“, zlaté lipové 
ratolesti, kolem do čtverce plamínky v e st. barvách 

státní pečeť: velký znak, kolem „Česká republika“ – uchovává prezident 

státní hymna: 1. sloka Kde domov můj (Fr. Škroup, J.K.Tyl) 

 

- bližší užívání upravuje zák. 352/2001 o užívání st.symbolů 

 

- k symbolům se někdy řadí i zákonem stanovené svátky event. st. vyznamenání (byť nejsou 
v ústavě za st. symboly uznávány  

státní svátky: 1.1. (den obnovy samost. státu) 

 8.5. (osvobození od fašismu). 

 5.7. (C+M) 

 6.7. (Jan Hus) 

 28.9. (den české státnosti – sv. Václav) 

 28.10. (vznik ČSR) 

 17.11. (den boje za svobodu a demokracii) 

 

Státní idea – bývá vyjádřena ve státních symbolech 

- v preambuli Ú – hlásí se k státnosti Koruny české i k Československé 

         x  rozpor se st. svátky (den čské státnost – sv. Václav a nikoliv 28.10., 1.1. apod.) 
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28/ Postavení Listiny základních práv a svobod v ústavním řádu ČR  

- v čl. 3 a čl. 112 Ú je Listina výslovně uvedena jako součást ústavního pořádku (byť po 
formální stránce charakter ústavního zákona nemá) 

- při jejím přijetí ÚZ 23/1991 jí byla uvozovacím ÚZ přiznána nadústavní právní síla 
(stanovil, že ÚZ, Z. aj. právní předpisy s ní musí být v souladu) 

- usnesením ČNR 2/1993 o vyhlášení Listiny jako součásti ústavního pořádku ČR byla 
prohlášena za součást právního řádu – jen deklaratorní význam (ztratila nadústavní sílu) 
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29/ Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky  

- podle čl. 87 Ú rozhoduje ÚS o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky 

- souvisí s čl. 65, který říká, že prezident může být stíhán pro velezradu a to před ÚS na 
základě žaloby senátu 

- velezrada je definována v zákoně 182/1993 o ÚS 

- velezrada - jednání prezidenta republiky proti svrchovanosti a celistvosti republiky i proti 
demokratickému řádu 

- jednání o podání návrhu žaloby je upraveno Jednacím řádem Senátu, samotné řízení o tomto 
návrhu pak zákonem o ÚS  

- návrh 1/3 senátorů (vylíčení, důkazy) – jednání je neveřejné 

- je-li schválen, určí Senát, kdo ho bude před ÚS zastupovat (předseda či pověř. osoba) 

- prezidenta zastupuje jeden či více obhájců (alespoň jeden musí být advokát) 

- ÚS projednává ústavní žalobu přednostně, jednání je vždy ústní 

- předkládají se důkazy provádí se výslech svědků 

- nakonec přednese zástupce Senátu ústavní žalobu a po něm dostane právo na 
závěrečnou řeč prezident a jeho obhájci 

- než se odebere ÚS k závěrečné poradě, lze řízení zastavit usnesením Senátu 
(doručením tohoto usnesení k ÚS) 

- řízení se zastavuje také např. smrtí prezidenta (lze vněm pokračovat na žádost 
příbuzných) 

- ÚS vydá nález ve kterém prezidenta buď zprostí žaloby nebo žalobě vyhoví 

- vyhoví-li žalobě, ztrácí prezident úřad a způsobilost jej znovu nabýt 

- za určitých okolností lze řízení obnovit (nové důkazy či ovlivnění původního nálezu 
ÚS trestným činem) 

- pro samotné řízení lze přiměřeně použít ustanovení trestního řádu 
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30/ Postavení státního zastupitelství v ČR  

- Státní zastupitelství zastupuje zem. veřejnou žalobu v trestním řízení (čl. 80 Ú) a plní i další 
úkoly (stanoví-li tak zákon) 

- Státní zástupce - podává obžalobu v trestním řízení 

 - rozhoduje o provedení některých úkonů (např. příkaz k osobní prohl.) nebo 
navrhuje soudci jejich provedení 

 - podává návrh na zahájení obč. soudního řízení 

- jeho postavení a působnost je upravena zákonem 283/1993 o státním zastupitelství i další 
úkoly, stanoví-li tak zákon 

- není to samostatný resort, je napojeno na organizaci justice 

- ministr spravedlnosti je služebně nadřízen nejvyššímu státnímu zastupitelství 

- nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh min. spravedlnosti 

- ostatní vedoucí státní zástupce jmenuje min. spravedlnosti 

 

- státní zástupce jako představitel zájmů státu je povinen při výkonu své působnosti využívat 
všechny prostředky, které mu stát poskytuje, jeho zásah musí být v souladu se zákonem, 
rychlý a účinný 

- ve věcech jeho působnosti – nemůže být zastoupen 
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 31/ Petiční právo v ČR  

L – 18 

18/1 Petiční právo je zaručeno. 

 Ve věcech veřejného nebo společného zájmu má každý (sám či s druhými) právo se 
obracen na st.orgány a org.úz.samospr. s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 

 - státní orgán má oproti tomu povinnost vždy na petici odpovědět 

18/2 Petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudu 

 - tím se rozumí, že soudy nesmí být adresáty petice 

 - zásahem do nezávislosti soudu není petice, která směřuje např. k některé procesní 
straně v soudním řízení, nebo k prezidentu rep. (s výzvou aby užil svého práva milosti 
apod.) 

18/3 Peticemi se nesmí vyzývat k porušování zákl. práv a svobod zaručených Listinou 

 - vztahuje se ke všem právům v Listině, chrání jejich dodržování 

 - neznamená však zákaz dožadovat se peticí změny v Listině či jiných (i ústavních) 
zákonech  

 

zák. 85/1990 o právu petičním - podrobně upravuje některé záležitosti související s výkonem 
petičního práva 

 - umožňuje sestavení petičního výboru (který bude jednat s adresátem petice) 

 - upravuje způsob shromažďování podpisů 

 - upravuje způsob podání adresátovi a stanoví způsob a lhůty jejího vyřízení 

 

- některé státní orgány zřizují zvláštní petiční výbory či komise, které se přímo vyřizováním 
petic občanů zabývají (např. PS aj.) 
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32/ Česká národní banka v Ústavě a v judikatuře Ústavního soudu ČR  

Obecné postavení a funkce ČNB jsou uvedeny v Ústavě (98 Ú) podrobná úprava její činnosti 
je upravena zákonem 6/1993 o ČNB 

- ČNB je ústřední banka státu a jejím hlavním cílem je péče o stabilitu měny 

- je nezávislá na zákonodárné i výkonné moci à její nejvyšší orgán Bankovní radu jmenuje 
prezident republiky (samostatné právo bez potřeby kontrasignace – čl. 62 Ú) 

- hlavní činnost – péče o cenovou stabilitu 

- další činnosti - emisní banka (vydává peníze) 

 - dohled nad bankovní soustavou (vydává licence, přídí platební styk aj.) 

 - poradce vlády pro měnovou a fin. oblast 

 

- nejvyšší řídící orgán: Bankovní rada (7 členů jmenovaných prez. republ. na 6 let) 

- guvernér (může se účastnit jednání vlády x min. financí může chodit na jednání Bankovní 
rady)  

- inkompatibilita (PS, Senát, člen vlády, v bankách, obchodních společnostech) 

- nejméně 2x ročně podává zprávu PS zprávu o měnovém vývoji, 1x ročně jí dává zprávu o 
svém hospodaření (hospodaření s jejím vlastním majetkem může kontrolovat NKÚ) 

- nemá zákonodárnou iniciativu – případné návrhy předkládá vládě 

 

Judikatura ÚS 

- v červnu ÚS rozhodl, že pro jmenování guvernéra a viceguvernéra ČNB z členů Bankovní 
rady není nutná kontrasignace 

- Ústava nepředpokládá rozdílné režimy při volbě členů Bankovní rady 

- Bankovní rada je kolegiální orgán 

- vláda nezpochybňovala, že jmenování stávajícího viceguvernéra Dědka je platné 

- vláda fakticky Tůmu jako guvernéra akceptovala (pozvání na jednání vlády)  
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33/ Postavení cizinců a právní úprava azylu v ČR  

L – 42/2, 43  

42/2 Cizinci požívají v ČR LP a zákl. svobody zaručené Listinou, pokud nejsou 
přiznána výslovně občanům 

 - s výjimkou určitých práv logicky vázaných na státní občanství mají cizinci na území 
ČR přiznána v zásadě stejná práva jako občané 

 - tyto výjimky jsou např. zakládání politických stran, účast na správě státu (volit či být 
volen) – s tím souvisí i právo na odpor, některé sociální nároky vůči státu (bezplatné 
vzdělání, zdravotnictví apod.), omezeno je také např. právo nabývat nemovitosti apod. 

 - postavení cizinců je podrobně upraveno zákonem 326/1999 o pobytu cizinců 

- upravuje podmínky vstupu a pobývání cizinců na našem území 

- rozlišuje přechodný (do 90 dnů a přes 90 dnů) a trvalý pobyt (lze požádat po 10 
letech) 

43 ČR poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a 
svobod. 

 Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se zákl. LP a svobodami 

 - podrobná úprava získání azylu, postavení azylantů vč. postavení uprchlíků je 
upravena zákonem 325/1999 o azylu  

 

zák. 325/1999 o azylu 

 - upravuje podmínky vstupu a pobytu cizince který má v úmyslu požádat o polit azyl 
(nesmí mu být být např. odepřen vstup, nesmí být vyhoštěn, má právo na tlumočníka  
apod.) 

 - upravuje podmínky řízení o udělení azylu apod. 

 - řízení o udělení azylu spadá do kompetence min. vnitra 

 

Zvláštní právo kontroly v této oblasti má Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (právo 
nahlížet do spisu, přítomnost při ústním jednání, atp.) 
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34/ Ústavní úprava základů trestního práva a trestního řízení v ČR   

- zákl. ust. vztahující se k tr. právu je čl. 39 L, že …jen zákon stanoví, které jednání je 
tr.činem a jaký trest lze za něj uložit…  

- základní principy trestního řízení jsou pak uvedeny v čl. 40 L. 

40/1 Jen soud rozhoduje o vině a trestu – za trestné činy 

40/2 Presumpce neviny –  

40/3 Právo na obhajobu –  

40/4 Právo obviněného odepřít výpověď –  

40/5 Ne bis in idem – ne dvakrát v téže věci (byl-li již jednou odsouzen či osvobozen) 

40/6 Zákaz retroaktivity –  

- některá práva obsažená v Listině jsou chráněna přímo trestním zákonem (vražda, ublížení na 
zdraví, omezování osobní svobody, neposkytnutí pomoci, atd.) 

- některé zásady trestního práva procesního vztahující se např. k zadržení pachatele jsou 
uvedeny v čl. 8 L o osobní svobodě (zejm 

8/2 - kdy zadržet stanoví zákon, seznámit s důvody, vyslechnout a do 48 h. pustit či 
předat soudu, ten do 24 h. vyslechne a rozhodne o vazbě 

8/3 - kdy zatknout (na zákl. rozhodnutí soudu), do 24 h. předat soudu, soudce 
vyslechnout a do 24 h. rozhodnout o vazbě 

8/4 - vazba – důvody a dobu stanoví zákon 

 

Další ustanovení mající vztah k trestnímu právu či trestnímu řízení: 

 - zákaz trestu smrti (čl. 6 L) 

 - rovnost účastníků řízení (čl. 96 Ú a čl. 36 L) 

 - jednání před soudem je ústní a veřejné, rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně (96 Ú) 
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35/ Postavení Senátu v ČR  

- je druhou (horní) komorou parlamentu à je součástí zákonodárné moci 

- skládá se z 81 senátorů volených na 6 let (každé 2 roky 1/3) většinovým systémem 

- pasivní volební právo – 40 let 

 

Senát: 

- je nerozpustitelný 

- má zákonodárnou iniciativu 

- projednává zákony na kterých se usnesla PS (sválí x zamítne x vrátí s návrhy x vyjádří 
vůli se jím nezabývat x nevyjádří se vůbec); Q=1/3, k přijetí usnesení 1/2 přítomných 

- přehlasuje-li ho PS nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon platí 

- projednává ústavní zákony (k přijetí 3/5 všech, nemůže být přehlasován PS) 

- při rozpuštění PS přijímá zákonná opatření na návrh vlády (nesmí se však týkat 
rozpočtu, volebního zákona, mez.sml. dle čl. 10) 

- je oprávněn podat ústavní žalobu na prezidenta pro velezradu 

- vyslovuje souhlas se jmenováním soudců ÚS 

 

- slouží jako protiváha PS (jiný způsob volby à jiné polit. složení) 

- je dalším prvkem legislativního procesu (zkvalitňuje legislativní proces)  
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36/ Organizace soudů v ČR  

- obecně je soustava soudů uvedena v Ústavě (čl. 91) a tvoří ji Nejvyšší soud, Nejvyšší 
správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy 

- jejich působnost a organizace je stanovena zákonem 6/2002 o soudech a soudcích 

- zvláštním soudem stojícím mimo tuto soustavu soudů je Ústavní soud 

- soudce jmenuje prezident na neomezenou dobu (obvykle na návrh min. spravedlnosti),jeho 
rozhodnutí podléhá kontrasignaci 

- soudci se funkce ujímají slibem skládaným do rukou prezidenta 

 

 

- vrcholným soudním orgánem je Nejvyšší soud (Brno) – s výjimkou záležitostí spadajících 
do kompetence ÚS a N.Spr.S. 

- rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích 

- rozhoduje o uznání vykonatelnosti rozsudků cizozemských soudů 

- Vrchní soudy (Praha, Olomouc) – 2. stupně pro rozhodnutí, kde byl 1. stupněm KS 

- Krajské soudy – 2. stupně pro rozhodnutí, kde byl 1. stupněm OS nebo 1. stupně 
(podrobnosti určuje OSŘ) 

- Okresní soudy – soudy 1. stupně 

 

- Soudy rozhodují buď v senátech, nebo jednotlivými soudci 

- u Okresních a Krajských soudů je možný i laický prvek – přísedící, které na 4 roky volí 
zastupitelstva (obcí k OS, krajů ke KS) 
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37/ Ústavní úprava možnosti zkrácení a prodloužení volebního období nejvyšších 
orgánů v ČR  

Zkrácení 

PS:  rozpuštění (omezeno pouze na důvody uvedené v čl. 35 Ú) à v r. 1998 byl přijat zvláštní 
zákon o zkrácení volebního období 

Senát: nelze 

Člen Parlamentu: odepření slibu, vzdá se mandátu, ztrátou volitelnosti, neslučitelnost funkcí 
(prezident, soudce apod.) 

Prezident: vzdá-li se úřadu – abdikace (do rukou předsedy PS), nemůže-li vykonávat fci (na 
zákl. usnesení PS a S) 

Vláda: demisí předsedy, nezíská-li důvěru PS, vysloví-li jí nedůvěru PS 

Soudci: rezignací - nelze je odvolat (mimo kárné odpovědnosti), uplynutím vol. obd. (pouze 
soudci ÚS) 

 

Prodloužení 

ÚZ 110/98 o bezpečnosti ČR, čl. 10 - po dobu nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo 
válečného stavu, když není možné konat volby, lze zákonem prodloužit volební období – 
nejdéle o 6 měsíců (lze i opakovaně pokud příslušný stav trvá) 

 

x   Listina stanoví (čl. 21 L), že „…volby se musí konat ve lhůtách, které nepřesáhnou 
pravidelná volební obddobí…“ 
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38/ Volby do zastupitelstev krajů  

Ú 102 – obecně (členové zastupitelstev jsou voleni tajně na základě všeobecného, rovného a 
přímého vol.pr., na 4 roky) 

- podrobně – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (130/2000)) 

- vyhlašuje prezident (nejpozději 90 dnů předem) 

- konají se podle zásad poměrného zastoupení ve lhůtě od 30 dnů před koncem vol. obd. 

- počet zastupitelů závisí na počtu obyvatel kraje (45 -65)  

- volby se konají ve dvou dnech (Pá, So) 

- volit může pouze občan, kterému je 18 a má trv. pobyt na území kraje  

 - musí být zapsán ve stálém seznamu voličů (uzavírá se 2 dny před volbami) 

- překážky voleb. práva: 1) výkon trestu, 2) nezpůsobilost k pr.úk, 3) omezení osob. 
svobody z důvodu ochr.zdraví lidu, 4) výkon voj. služby (vyžaduje-li to plnění 
povinností) 

- volen být může každý volič (který není ve výkonu trestu, či nezpůsobilý k pr.úkonům) 

- volební území se dělí na volební okrsky, kde probíhají vlastní volby 

- volby zajišťují volební orgány Státní vol. komise  
 Ministerstvo vnitra 
 ČSÚ 
 Krajský úřad 
 Pověřený obecný úřad 
 Obecní úřad, starosta okrsková volební komise 
 Ředitel Krajského úřadu (při volbách do zast. krajů) 

- kandidátní listiny - podávají se nejpozději 66 dnů předem na krajské úřady (pouze reg. 
polit. strany či pol. hnutí) 

 - rozdělování mandátů probíhá obdobně jako u voleb do posl. sněmovny (metoda 
volebního dělitele – řada čísel začínající 1,42; uzav. klauzule 5%) 

- mandát vzniká zvolením, zaniká odmítnutím slibu, dnem nových voleb, předáním 
rezignace zastupitele hejtmanovi, úmrtím 

- uprázdní-li se místo nastupují náhradníci 
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39/ Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva v Ústavě ČR  

- podle čl. 10 Ústavy jsou „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament 
souhlas a jimiž je ČR vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li MS něco jiného než 
zákon, použije se MS“ 

à mezinárodní právo je nadřazeno právu vnitrostátnímu,vzhledem k tomu, že není nutná 
žádná recepce mez. práva do práva vnitrostátního, mluvíme o tzv. monistické koncepci (s 
primátem mezinárodního práva) 

MS sjednává a ratifikuje prezident (63/1 Ú) – může přenést na vládu nebo její členy 

- rozhodnutím prezidenta z r. 1993 byla na vládu (resp. na její ministry) přenesena 
pravomoc sjednávat a schvalovat smlouvy, které nevyžadují souhlas parlamentu 

MS vyžadující schválení Parlamentem (obě komory) jsou explicitně uvedeny v Ústavě (49 Ú) 

• MS upravující práva a povinnosti osob 

• politické MS (spojenecké, mírové aj.) 

• MS z nichž vzniká členství v mez.org. 

• MS hospodářské (všeobecné povahy) 

• MS upravující oblast, kde je třeba zákona 

Podmínky jsou stejné jako u přijetí běžného zákona (Q = 1/3 všech, přijetí = 1/2 přítomných), 
Senát může vyjádřit souhlas i mlčky 

Přijetí MS dle čl.10a (týká se MS, kterou jsou některé pravomoci orgánů ČR přeneseny na 
mez. organizaci či jinou instituci) je třeba 3/5 všech poslanců a 3/5 přítomných senátorů à i 
Senát se musí vyjádřit kladně 

 

- Ústava řeší jen vztah mez. smlouvy k vnitrostátnímu právu, ne již mezinárodního obyčeje 
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40/ Svoboda pohybu a pobytu v ČR  

L – 14 

14/1 Svoboda pohybu a pobytu je zaručena 

 - tím se rozumí právo svobodně se pohybovat a zdržovat na území ČR 

14/2 Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území ČR má právo ji svobodně opustit 

 - omezeno je to pouze podmínkou cestovního pasu a překročením v místě oficiálního 
hraničního přechodu 

14/3 Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nutné pro… (bezp. státu, 
udržení veř.poř, ochranu P&S druhých a na vymez. územích pro ochr. přírody) 

14/4 Každý občan má právo na svobodný vstup na území ČR. 

 Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti. 

 - reminiscence na praxi uplatňovanou socialistickým režimem  

14/5 Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem. 

 - např. při neoprávněném překročení st. hranic (buď na základě rozhodnutí min. vnitra 
nebo jako trest – na zákl. rozhodnutí soudu) 

 - zákaz hromadného vyhoštění – musí se jednat o individuální pr. akt 

 

- pobyt cizinců na území státu upravuje zák. 326/1999 o pobytu cizinců 
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41/ Ústavní pořádek ČR  

Vymezení pojmu Ústavní pořádek, resp. vyjmenování právních norem, které tento pojem 
zahrnuje, provádí čl. 112 Ústavy 

- ústavní pořádek dle tohoto článku tvoří: 

Ústava (ÚZ č. 1/1993) 

Listina (uvedeno výslovně rovněž v čl. 3 Ú) 

ÚZ přijaté podle této Ústavy 

ÚZ ČNR přijaté po 6.6.1992 

a ÚZ upravující státní hranice ČR přijaté NS, FS a ČNR 

 

- výjimku tvoří (Ústavou byly výslovně zrušeny): 

Dosavadní Ústava 

ÚZ o česl. federaci (vč. ÚZ, které je doplňovaly) 

a ÚZ ČNR 67/1990 o státních symbolech 

 

- ostatním ÚZ byla ponechána síla pouze obyčejného zákona  
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42/ Právo na příznivé životní prostředí a na informace o životním prostředí v ČR  

Obecně právo na příznivé ŽP vyplývá již z preambulí jak Ústavy, tak Listiny 

 - Ú mluví o „…odhodlání střežit př. bohatství…“ 

 - L mluví o „…odpovědnosti za osud života na Zemi…“ 

Povinnost státu dbát o šetrné využívání př.zdrojů a ochranu přír. bohatství je rovněž součástí 
Ústavy (6 Ú) 

Výslovně je však právo na příznivé ŽP a informace o něm zakotveno v čl. 35 Listiny 

35/1 Každý má právo na příznivé ŽP 

 - jedná se o základní právo související s právem na život 

 - reálně je toto právo zajišťováno především zákonným stanovením sankcí za 
porušování ŽP (zák. o ochraně přírody, o myslivosti, o vodách, trestní zákon aj.) 

35/2 Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu ŽP a přír. zdrojů 

 - ŽP i informace o ŽP jsou vymezeny zákonem o ŽP 

 - právu na informace odpovídá na druhé straně povinnost státních orgánů informovat o 
stavu ŽP stanovená zákonem o právu na informace o stavu ŽP 

35/3 Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat ŽP, přír. zdroje, 
druhové bohatství přírody a kulturní památky    …nad míru stanovenou zákonem. 

 - přípustnou míru znečišťování ŽP stanoví např. mezní hodnoty uvedené v zákoně o ŽP 
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43/ Státní občanství v ČR  

Nabývání a pozbývání státního občanství je upraveno příslušným zákonem, na který odkazuje 
Ústava. 

Ústava dále stanoví, že nikdo nesmí být proti své vůli zbaven státního občanství 

- problematiku upravuje zákon 40/1993 o nabývání a pozbývání st. občanství 

Nabývání:  narozením (je-li alespoň jeden rodič st. občanem, nebo jsou-li oba apatridé a 
alespoň jeden z nich má trvalý pobyt) 

 naturalizací - osvojením 

  - určením otcovství 

  - nalezením na území ČR 

  - udělením - podmínky: 5 let trvalý pobyt 
   propuštění z původního státního svazku 
   neodsouzen pro úmyslný tr. čin 
   znalost českého jazyka 

 opcí (zvolením) – prohlášením (souvisí s rozpadem federace) 

 

Pozbývání: prohlášením - zdržuje-li se v cizině a je občanem cizího státu (předloží před 
zastupitelským úřadem, že nabyl cizího státního občanství a uvede 
místo posledního trvalého pobytu v ČR) 

 nabytím cizího státního občanství - na vlastní žádost (vś výjimkou že cizí st. 
občanství nabyl uzavřením manželství nebo narozením) 

zvláštní ustanovení  - zánik ČSFR 

 

Zvláštní úprava nabývání st. občanství je obsažena také v zákoně 193/99 o státním občanství 
některých bývalých čsl. státních občanů  

- fyzická osoba, která pozbyla státní občanství ČSR nebo ČSSR nebo ČSR nebo ČR od 
25.2.1948 do 28.3.1990 propuštěním ze státního svazku nebo v souvislosti s nabytím 
cizího státního občanství může nabýt české státní občanství prohlášením 

- týkalo se to těch, kteří za socialismu emigrovali buď o své vůli nebo byli zbaveni 
občanství a nuceni zůstat v zahraničí  
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44/ Pojetí milosti a amnestie v ústavním řádu ČR  

Významnými pravomocemi prezidenta, kterými má možnost zasahovat do moci soudní je 
udělování milostí a amnestie. 

Milost je individuální právní akt, který vždy směřuje ke konkrétní osobě 

- prezident k jejímu udělení nepotřebuje kontrasignaci (62 Ú) 

- může mít tři druhy: agraciace – odpouští či zmírňuje tresty uložené soudem 

 rehabilitace – odpouští či zmírňuje odsouzení (zahlazuje odsouzení) 

 abolice – zastavuje (či přikazuje nezahájit) trestní stíhání 

- důvod: řešení rozporu spravedlnosti a práva 

- prezident svým rozhodnutím z r.1993 přenesl pravomoc provádět řízení o žádostech o milost 
a zamítat bezdůvodné žádosti o milost na ministra spravedlnosti (s výhradou) 

 

Amnestie je hromadné udělování milostí - zahrnuje to samé co milost s tím rozdílem, že 
nesměřuje ke konkrétní osobě, ale bývá směřována k neurčitému počtu osob (vymezených 
např. kvalifikací určitého trestného činu apod) 

- prezident může udělit amnestii i za přestupky 

- vzhledem ke značnému dopadu amnestie na právní řád vyžaduje její udělení kontrasignaci 
(63 Ú) - vláda tak nese za amnestii politickou odpovědnost 

- vyhlašuje se ve Sbírce zákonů a nemůže být zrušena 

 

 

Ani milost ani amnestie se nemůže vztahovat na výroky soudu, které nejsou trestem (např. 
povinnost nahradit škodu apod.) 
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45/ Obecná ustanovení Listiny 

L – hlava první, čl. 1, 2, 3, 4 

 

1 Rovnost lidí, nezadatelnost lidských práv 

1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. 

 ZPaS jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná 

2 Postavení státu, uplatňování státní moci 

2/1 Stát je založen na dem. hodnotách a nesmí se vázat na výlučnou ideologii ani nábož. 

2/2 St. moc lze uplatňovat jen v příp. a mezích stan. zák. a to způsobem, který zák. stan. 

2/3 Každý může činit co není zák. zakázáno a nesmí být nucen činit co zák. neukládá 

3 Zákaz diskriminace, právo rozhodnout o své národnosti 

3/1 ZPaS se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, bar. pleti, jazyka... 

3/2 Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. 

 Zakazuje se jakékoliv ovlivňov. a všechny formy nátlaku směřující k odnárodňování 

3/3 Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho ZPaS 

4 Nutnost zákona pro povinnosti a pro stanovení mezí LP 

4/1 Povinnosti mohou být ukládány jen na zákl. zák. a v jeho mezích při zachování ZPaS 

4/2 Meze ZPaS mohou být za podmínek stanovených Listinou upravena pouze zákonem 

4/3 Zákonná omezení ZPaS musí platit stejně pro všechny příp. splňující stanov. podm. 

4/4 Při používání ustan. o mezích ZPaS musí býtšetřeno jejich podstaty a smyslu. 

 Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla přijata 
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46/ Usnášení komor Parlamentu ČR  

- obě komory Pralamentu jako kolektivní orgány rozhodují o svém usnesení cestou hlasování  

- dle předmětu usnesení jsou stanoveny různé podmínky pro usnášení 

- usnášení zahrnuje kvórum (Q) – způsobilost komory k usnášení 

 většinu  nutnou k přijetí usnesení 

- obecně je Ústavou (39 Ú) pro obě komory stanoveno: Q=1/3 všech 

 přijetí usnesení = 1/2 přítomných 

- z této obecně dané podmínky existují výjimky, které pro přijetí některých usnesení stanovují 
podmínky přísnější,  jsou to: 

typ usnesení přijetí v PS  přijetí v Senátu 

ústavní zákon  3/5 všech  3/5 přítom., Q=1/3 všech 

MS dle čl. 10a Ústavy  3/5 všech  3/5 přítom., Q=1/3 všech 

vyhlášení váleč. stavu  > 1/2 všech  > 1/2 všech 

vyhlášení stavu ohrožení  > 1/2 všech  > 1/2 všech 

vyslání ozbrojených sil mimo ČR  > 1/2 všech  > 1/2 všech 

pobyt cizích ozbroj. sil na území ČR  > 1/2 všech  > 1/2 všech 

účast v obranných systémech mezinárod. 
organizace, jíž je ČR členem 

 > 1/2 všech  > 1/2 všech 

přehlasování Senátu  > 1/2 všech nehlasuje 

přehlasování prezidentova veta  > 1/2 všech nehlasuje 

vyslovení nedůvěry vládě  > 1/2 všech nehlasuje 

zrušení rozhodnutí vlády o krátkodobém 
pobytu cizích ozbroj. sil na území ČR 

 > 1/2 všech (stačí 1 komora)  > 1/2 všech (stačí 1 komora) 

 

- jednacích řádech komor jsou upraveny dva způsoby hlasování: 

- veřejně – hlasovacím zařízením, zvednutím ruky či pojménech 

- tajně – hlasovacími lístky (volba funkcionářů komor a předsedové výborů a komisí) 
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47/ Řízení o ústavních stížnostech v ČR  

- je nejfrekventovanějším procesem před ÚS 

Ústavní stížnost = ústavní soud (některý z jeho senátů) rozhoduje o ústavní stížnosti fyzické či 
právnické osoby proti pravomocnému rozhodnutí či jinému zásahu orgánů veřejné moci do 
ústavně zaručených práv a svobod (tzv. konkrétní kontrola ústavnosti) 

 

- návrh lze podat až tehdy, když jsou vyčerpány všechny zákonem dané opravné prostředky 

- návrh se podává ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí nebo kdy došlo k uvedenému zásahu 

- pokud nebyl návrh odmítnut nebo odložen, rozhoduje ÚS nálezem, buď… 

a) ústavní stížnost zamítne, 

b) vyhoví ji nebo 

c) zčásti zamítne a zčásti vyhoví 

- ve vyhovující nálezu musí ÚS vyslovit, které ústavně zaručené právo nebo svoboda bylo 
porušeno a jakým zásahem orgánu veřejné moci k tomuto porušení došlo 

Stížnost proti pravomocnému rozhodnutí – ÚS takové rozhodnutí zruší (kasační princip) 

Stížnost na jiný zásah orgánu veř. moci – ÚS zakáže, aby orgán v tomto jednání 
pokračoval a přikáže (v mezích možnosti) obnovit předchozí stav 

- spolu s ústavní stížností lze podat též návrh na zrušení zákona (či jiného předpisu) jejichž 
uplatnění k porušení ústavně zaručených práv či svobod došlo 

 

Zvláštní ústavní stížnosti: 

Komunální stížnost (podává zastupitelstvo obce nebo kraje) na nezákonný zásah státu 
do práva na samosprávu 

Stížnost politické strany, jestliže tvrdí, že rozhodnutí o jejím rozpuštění (nebo jiné 
rozhodnutí týkající se její činnosti) není v souladu s ústavními či jinými zákony 
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48/ Role soudů ve volebním procesu v ČR  

Role soudů ve volebním procesu spočívá především v provádění soudního přezkumu ve 
věcech, které stanoví zákon o volbách 

 

Rozsah soudního přezkumu je podle stávajícího volebního zákona možný ve věcech: 

a) opravy a doplnění stálého (či zvláštního) seznamu voličů (okresní soudy) 

b) odmítnutí kandidátní listiny, resp. škrtnutí kandidáta (Nejvyšší soud) 

c) odmítnutí přihlášky k registraci (Nejvyšší soud) 

d) stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení poslance nebo senátora (Nejvyšší soud) 

 

O opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora – ÚS 

 

Vliv Ústavního soudu na volební proces se projevil také v r. 2001, kdy ÚS zrušil některá 
novelizovaná ustanovení zákona o volbách z důvodu, že odporovala Ústavě 

- diskriminoval malé strany (volební kauce, st. příspěvek) 

- způsob rozdělování mandátů již nebyl čistě proporcionální - blížil se většinovému 

(35 volebních odvodů,  upravená d´Hontova metoda 1.42, 2, 3, 4,…) 
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49/ Ústavní úprava procesních práv, právo na spravedlivý proces v ČR  

L – hlava pátá, čl. 36, 37, 38, 39, 40 – Právo na soudní a jinou ochranu 

- obsahuje základní procesní principy 

36/1 Právo na spravedlivý proces – Každý má právo domáhat se práva stanoveným postupem 

36/2 Soudní přezkum správních rozhodnutí – tzv. správní soudnictví 

36/3 Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem –  

37/1 Právo odepřít výpověď – hrozilo by nebezpečí tr. stíhání 

37/2 Právo na právní pomoc – při řízení před soudy, jinými st. org.  či org. veř. správy 

37/3 Rovnost účastníků řízení – před soudem 

37/4 Právo na tlumočníka –  

38/1 Právo na zákonného soudce – příslušnost soudu i soudce stanoví zákon 

38/2 Právo projednat věc veřejně, bez průtahů a za jeho účasti – veřejnost může být 
vyloučena jen v případech stanovených zákonem 

39 Nullum crimen sine lege, Nulla poena sine lege – jen zákon stanoví co je tr. čin a jaký 
trest lze za něj uložit 

40/1 Jen soud rozhoduje o vině a trestu – za trestné činy 

40/2 Presumpce neviny –  

40/3 Právo na obhajobu –  

40/4 Právo obviněného odepřít výpověď –  

40/5 Ne bis in idem – byl-li dotyčný v téže věci již jednou odsouzen či osvobozen 

40/6 Zákaz retroaktivity –  
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50/ Ústavní zákon o bezpečnosti ČR  

ÚZ 110/1998 o bezpečnosti ČR stanoví za základní ústavní povinnost státu zajištění 
svrchovanosti a územní celistvosti ČR a ochranu jejích demokr. základů, životů, zdraví a 
majetkových hodnot 

- jsou-li uvedené hodnoty ohroženy lze podle rozsahu a intenzity tohoto ohrožení vyhlásit tři 
různé mimořádné stavy - nouzový stav (pro část území či celé území) 
 - stav ohrožení státu (pro část území či celé území) 
 - válečný stav (pouze pro celé území) 

- subjekty zajišťující bezpečnost ČR - ozbrojené síly (obecně je  stanovena branná povinnost) 
 - bezpečnostní složky 
 - záchranné sbory 
 - havarijní sbory (může být otázkou co to je…?) 

- státním orgánům, orgánům územ.samospr., práv.osobám i fyz.osobám stanovuje povinnost 
podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR 

Nouzový stav 
- v případě živelních pohrom, ekologických katastrof a dalšího nebezpečí ohrožujícího 
životy, zdraví, majetkové hodnoty či vnitřní pořádek a bezpečnost 
- vyhlašuje vláda (hrozí-li prodlení může i premier) 
- informuje Poslaneckou sněmovnu, která může nouzový stav zrušit 
- lze jej vyhlásit jen z uvedených důvodů na určitou dobu (max 30 dnů) a na určitém 
území 
- současně musí vláda vymezit jaká práva se omezují a jaké povinnosti se ukládají 

Stav ohrožení státu 
- v případě ohrožení svrchovanosti či územní celistvosti státu nebo jeho demokr.základů 
- vyhlašuje Parlament na návrh vlády (nadpoloviční většinou všech poslanců i senátorů) 

Válečný stav stav 
- je upraven přímo v Ústavě (43 Ú) 
- v případě, že je ČR napadena nebo je-li třeba plnit mez. závazky o společné obraně 
- o jeho vyhlášení rozhoduje Pralament (nadpoloviční většinou všech poslanců i senátorů) 

- po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může Parlament projednávat vládní 
návrhy zákona ve zkráceném jednání (PS do 72 h, Senát do 24 h, prezident nevetuje) 

- jestliže po dobu všech tří mimořádných stavů podmínky neumožní konat volby v daných 
lhůtách, je možné zákonnem volební období prodloužit (max o 6 měsíců), trvá-li mimoř. stav, 
lze i opakovaně 

Bezpečnostní rada státu – připravuje vládě návrhy opatření nezbytných pro zajištění 
bezpečnosti ČR (členy jsou předseda vlády a vládou stanovení ministři) 

- prezident má právo zúčastnit se jejího jednání, požadovat informace a projednávat 
příslušné otázky 
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51/ Řízení před Ústavním soudem ČR  

Řízení před ÚS podrobně upravuje zákon 182/1993 o ÚS, jako podpůrný předpis lze použít i 
OSŘ 

Zákon o ÚS stanoví jak obecné zásady, tak i podrobnou úpravu pro jednotlivé typy řízení 

O návrzích rozhoduje ÚS soud v plénu nebo v senátech, o odmítnutí může rozhodnout soudce 
zpravodaj 

Obecné zásady: 
- řízení se zahajuje na písemný návrh 
- ÚS se nemusí řídit pořadím doručení návrhů – posuzuje naléhavost 
- podání, která zjevně nejsou návrhy ÚS odloží 
- u návrhů, které mají vady vyzve ÚS navrhovatele k jejich odstranění 
- mimo ústní jednání může soudce zpravodaj usnesením návrh odmítnout, jestliže 

- navrhovatel neodstranil vady 
- návrh je podán po lhůtě 
- návrh je podán někým zjevně neoprávněným 
- k projednání návrhu je ÚS nepříslušný 
- návrh je nepřípustný 

- mimo ústní jednání může návrh odmítnout navíc i senát jestliže se jedná o… 
- návrh zjevně neopodstatněný (musí rozhodnout jednomyslně) 

- nebyl-li návrh odmítnut, následuje jednání, které je ústní a veřejné (výslech svědků, 
znalecké posudky, posuzování listin apod.) 
- po jeho ukončení se soud (plénum či senát) odebere k neveřejné poradě a hlasování 
- ve věci samé rozhoduje soud nálezem (nutné odůvodnění), v ostatních usnesením 
- soudce, který s rozhodnutím (odůvodněním) nesouhlasí může vyjádřit odlišné stanovisko 
- nález se vyhlašuje vždy veřejně 
- některé nálezy (např. zrušení zákonů) jako podmínku své účinnosti předpokládají 
formální publikaci ve Sbírce zákonů 
- všechny nálezy ÚS se každoročně zveřejňují ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS 

Druhy řízení před ÚS: 
 1) o zrušení zákonů a jiných právních předpisů  
 2) o souladu mez. smluv (dle čl. 10a a 49 Ú) s ÚZ  
 3) o ústavních stížnostech  
 4) o opravném prostředku ve věci ověření volby poslance či senátora 
 5) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti či inkompatibility posl. či sen. 
 6) o ústavní žalobě proti prezidentu republiky  
 7) o návrhu prezidenta na zrušení usnesení PS či Senátu o jeho zdrav. stavu  
 8) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mez. soudu 
 9) ve sporech o rozsah kompetencí (st.org. a org.úz.samspr.) 
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52/ Ústavní postavení vlády ČR  

- je vrcholný orgán výkonné moci – řídí všechny složky výkonné moci a nese za ně i 
vrcholnou odpovědnost – spravuje stát (správní úřady jsou podřízeny vládě) 

- odpovídá za některá rozhodnutí prezidenta (kontrasignace) 

- skládá se z předsedy, místopředsedů a jednotlivých ministrů 

- je kolektivní orgán, rozhoduje ve sboru (nadpoloviční většinou) 

- má moc nařizovací, organizační a donucovací (je např. oprávněna vyhlásit nouzový stav) 

- k provádění zákonů vydává nižší právní normy – nařízení vlády (nesmí překročit rámec 
zákona) 

- je odpovědná PS, která jí kontroluje (PS může vyslovit vládě nedůvěru na návrh min. 50 
poslanců a schválením nadpoloviční většinou ze všech poslanců) 

- předsedu vlády jmenuje prezident, na jeho návrh jmenuje také ostatní členy (ti skládají do 
rukou prezidenta slib)  

- demisi podává také do rukou prezidenta republiky – ten ji musí přijmout, příp. ji sám odvolá 
(jestliže PS vysloví nedůvěru, PS zamítne žádost o vyslovení důvěry, po ustavující schůzi 
nové PS) 

- členové vlády nesmějí z důvodu střetu zájmů vykonávat některé činnosti, či zastávat určité 
funkce (podrobně tuto problematiku upravuje zákon o střetu zájmů) 

- vztah k jiným úst. orgánům - k soudům – nese odpovědnost za jmenování soudců obecných 
soudů (kontrasignuje jejich jmenování prezidentem) 

 k PS – viz výše 

 k Senátu – nemá vztah 
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53/ Legislativní pravidla a role vlády v legislativním procesu v ČR  

Vedle poslance, skupiny poslanců, Senátu, a zastupitelstva vyššího územně samosprávného 
celku, má vláda zákonodárnou iniciativu (41 Ú) 

Vedle toho podat návrh zákona o státním rozpočtu přísluší pouze vládě (42 Ú) 

K návrhům veškerých zákonů přísluší vládě se také vyjadřovat – ještě před projednáním v PS 
její předseda zasílá vládě návrhy veškerých zákonů k vyjádření à vláda má 30 dnů na 
vyjádření, její stanovisko, je součástí návrhu zákona jak pak ho obdrží všichni poslanci a 
poslanecké kluby (nevyjádří-li se vláda v termínu, má se za to, že se vyjádřila kladně) 

V samotném legislativním procesu má vláda ještě jeden úkol – její předseda podepisuje 
zákony (v pořadí předseda PS, prezident, předseda vlády) 

Proces před samotným podáním návrhu zákona parlamentu, proces jeho přípravy ve vládě 
upraven jejími vnitřními legislativními pravidly (nařízení vlády) 

Legislativní pravidla vlády: 

- už do svého programového prohlášení dává vláda návrh legislativních změn, které by chtěla 
ve svém volebním období provést (vedle toho existuje plán legislativních prací, kdy by jaký 
návrh čeho chtěla vláda parlamentu předložit – rozpor s realitou) 

1) vláda usnesením pověří přípravou návrhu zákona příslušného gestora (ministra) 
2) gestor to na ministerstvu předá legislativnímu odboru k vypracování leg. záměru 
3) ten se rozešle k připomínkovému řízení (v rámci resortu, na další ministerstva, 

event. dalším složkám – např. návrh zákona o VŠ se zasílá i na vybr. university) 
4) připomínky se vrací na leg.útvar ministerstva (tam do leg.z. něco zapracují něco ne) 
5) může následovat nové kolo připomínek nebo leg. útvar vypracuje pro ministra 

konečné znění legislativního záměru 
6) když s tím ministr souhlasí předává se leg. záměr vládě (její leg. radě) 
7) když to leg. rada vlády vládě doporučí a vláda schválí je toto rozhodnutí již závazné 
8) vláda uloží gestorovi (ministrovi) aby vypracoval paragrafované znění návrhu 
9) následuje stejný postup jako u záměru (leg. rada vypracuje, připomínkové řízení, atd.) 
10) konečné znění návrhu paragrafovaného znění předá opět ministr vládě (její leg. radě) 
11) až poté když to leg. rada vládě doporučí a vláda schválí, může být tento návrh 

zákona předložen PS jako vládní návrh zákona 

- zákony i ústavní zákony lze členit na části, hlavy, díly, oddíly 
- zákon se dále člení na paragrafy, odstavce, pododstavce a body (ÚZ má místo paragrafů články) 
- právní předpis by měl obsahovat pouze ustanovení normativní povahy 
- paragraf by se měl vztahovat vždy k téže věci 
- právní předpis musí být terminologicky jednotný 
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54/ Legislativní proces v Senátu  

Návrh zákona schválená PS obdrží předseda Senátu (není stanovena lhůta, ale mělo by to být 
neprodleně) 

- návrh zákona je do 3 dnů přikázán organizačním výborem některému výboru (může i více) 

- na schůzi výboru se koná obecná i podrobná rozprava,kde lze navrhnout, jaké doporučení 
má výbor pro další postup Senátu předat 

- při projednávání v Senátu vystoupí obvykle nejprve navrhovatel a zpravodaj výboru 

- obvykle se hlasuje o návrhu vyjádřit vůli se zákonem nezabývat (je-li přijato, jednání končí) 

- následuje obecná rozprava, kde lze navrhnout schválit ve znění PS nebo zamítnout (je-li 
některé z nich přijato, jednání končí) 

- následuje podrobná rozprava, kde lze podávat pozměňující návrhy o kterých se postupně 
hlasuje, je-li nejméně jeden z nich přijat, hlasuje se o usnesení vrátit návrh PS s těmito 
pozměňovacími návrhy 

- PS musí pak přijmout buď všechny pozměňovací návrhy Senátu, nebo schválit původní 
znění a Senát přehlasovat 

 

K přijetí ÚZ a mez. sml. dle čl. 10a Ústavy je třeba aby byly schváleny 3/5 většinou v obou 
komorách. 

Volební zákony, zákon o stycích obou komor a Jednací řád Senátu musí být schváleny oběma 
komorami. 

 

z PS – předsedovi S – organizačnímu výboru – po projednání – předán Senátu – navrhovatel, 
pak zpravodaj – hlasování o nezabývání se, o zamítnutí,  o pozměňovacích návrzích (pokud 
další – přerušení – stanovisko výboru) – hlasování o vrácení PS s pozměňovacími návrhy 
nebo v původním znění 

jednání o volebním z., z. o zásadách styku PS a S, j.ř.S (Ú čl.40) – nemůže se nezabývat 

o ú.z. (+ MS o LP) – 3/5 přítomných senátorů 

jednání o zákonných opatřeních S – jednání výboru – návrh na vrácení vládě k přepracování, 
na schválení, na zamítnutí, pozměňovací návrhy – nebyl-li žádný z nich přijat – podrobná 
rozprava – pozměňovací návrhy – hlasování jednotlivě nebo vcelku 
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55/ Postavení prezidenta ČR vůči ostatním státním orgánům  

k Parlamentu ČR obecně: 
- prezident je PČR volen (návrh kandidáta: 10 poslanců nebo 10 senátorů) 
- PČR může přijmout usnesení, že prezident není schopen vykonávat své funkce 
- prezident vyhlašuje volby do obou komor parlamentu 
- prezident má právo účastnit se schůzí obou komor 

k Poslanecké sněmovně: 
- svolává zasedání PS (po volbách)  
- rozpouští PS (v taxativně vymezených případech) 
- má právo veta - vrátit jí zákon (PS ho může nadpoloviční většinou všech přehlasovat) 

k předsedovi PS: 
- skládá slib k jeho rukám 
- vzdává se úřadu k jeho rukám 
- v případě, že není schopen vykonávat svou funkci, přechází na předsedu PS výkon 
některých jeho pravomocí (jmenuje vládu, svolává zasedání PS, rozpouští PS, pověřuje 
prozatímním výkon funkcí vládu v demisi než bude nová, jmenuje soudce ÚS, jmenuje 
členy bankovní rady ČNB) 

k Senátu: 
- jmenuje soudce ÚS na návrh Senátu 
- Senát je oprávněn podat na něho śtavní žalobu k ÚS (o velezradě) 

k předsedovi Senátu: 
- předseda Senátu  vykonává funkce prezidenta místo předsedy PS, jeli PS rozpuštěna 

k vládě: 
- jmenuje a odvolává její členy, přijímá demise 
- pověřuje její členy řízením jednotlivých ministerstev 
- má právo účasti na jejím jednání 

k předsedovi vlády: 
- předseda vlády kontrasignuje některá rozhodnutí prezidenta 
- v případě, že není schopen vykonávat svou funkci, přechází na předsedu vlády výkon 
některých jeho pravomocí – těch,kteráobvykle kontrasignuje (zastupuje stát navenek, 
sjednává a ratifikuje mez.sml., je vrchní velitel ozbrojených sil, přijímá a pověřuje 
vedoucí zastupitelských misí, uděluje vyznamenání, jmenuje soudce, má právo udělovat 
amnestie) 

k Ústavnímu soudu: 
- jmenuje soudce 
- soudci ÚS skládají slib k jeho rukám 
- na základě ústavní žaloby může ÚS stíhat prezidenta pro velezradu 

k Nejvyššímu soudu: 
- z jeho soudců jmenuje předsedu a místopředsedy 

k obecným soudům: 
- jmenuje soudce (kontrasignace vlády) 
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56/ Stav ohrožení státu a válečný stav v ČR  

Jedná se o mimořádné stavy kdy je určitým způsobem ohrožena bezpečnost ČR à jsou 
upraveny ÚZ 110/1998 o bezpečnosti ČR 

- subjekty zajišťující bezpečnost ČR - ozbrojené síly (obecně je  stanovena branná povinnost) 
 - bezpečnostní složky 
 - záchranné sbory 
 - havarijní sbory (může být otázkou co to je…?) 

- státním orgánům, orgánům územ.samospr., práv.osobám i fyz.osobám stanovuje povinnost 
podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR 

Stav ohrožení státu 
- v případě ohrožení svrchovanosti či územní celistvosti státu nebo jeho demokr.základů 
- vyhlašuje Parlament na návrh vlády (nadpoloviční většinou všech poslanců i senátorů) 
- lze ho vyhlásit jak pro celé území, tak i pouze pro jeho část 

Válečný stav stav 
- je upraven přímo v Ústavě (43 Ú) 
- v případě, že je ČR napadena nebo je-li třeba plnit mez. závazky o společné obraně 
- o jeho vyhlášení rozhoduje Pralament (nadpoloviční většinou všech poslanců i senátorů) 

- lze ho vyhlásit pouze pro celé území 

- rozhodnutí o stavu ohrožení státu nebo válečném stavu se zveřejňuje v hromadných 
sdělovacích prostředcích a vyhlašuje se stejně jako zákon (ve Sbírce zákonů) 

- po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může Parlament projednávat vládní 
návrhy zákona ve zkráceném jednání (PS do 72 h, Senát do 24 h, prezident nevetuje) 

- po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mohou být omezena určitá práva a 
mohou být i naopak uloženy určité povinnosti 

- jestliže po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podmínky neumožní konat volby 
v daných lhůtách, je možné zákonnem volební období prodloužit (max o 6 měsíců), trvá-li 
mimoř. stav, lze i opakovaně (týká se i nouzového stavu) 
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57/ Právo sdružovací v ČR  

L – 20  

20/1 Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. 
 Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společ. a jiných sdruženích. 
 - je přiznáno všem bez rozdílu 
 - je upraveno zvláštním zákonem 

20/2 Občané mají právo též zakládat polit. strany a polit. hnutí 
 - je přiznáno pouze občanům 
 - je upraveno zvláštním zákonem 

20/3 Výkon těchto práv lze omezit pouze zákonem – jestliže je to v dem.spol. nutné 
pro… (bezp.státu, ochr. VB a VP, P&S druhých, předcházení tr.činům) 

 - zákon o právu sdružovacím, zákon o sdružování v polit. stranách apolit. hnutích 

20/4 Polit. strany a pol. hnutí, jakož i jiná sdružení jsou oddělena od státu 
 - zakazuje srůstání státního a stranického aparátu 
 - nezahrnuje zákaz státu podporovat na zákl.zákona např. politické strany či jiná 

sdružení 

 

zák. 83/1990 o právu sdružovacím 
 - sdružení = právnická osoba (jeho jménem jednají ustavené orgány) 
 - vznikají registrací na MV (namísto povolovacího principu z doby socialismu) 
 - nevztahuje se na sdružení zabývající se výdělečnou činností 
  politické strany a hnutí (vlastní zákonná úprava) 
  církve a nábož. společnosti (vlastní zákonné úprava) 
 - MV může sdružení rozpustit pokud provozuje činnost v rozporu se zákonem 

zák. 424/1991 o sdružování v polit.stranách a polit. hnutích 
 - pol. strana = právnická osoba (jejím jménem jednají ustavené orgány) 
 - k její registraci je vedle žádosti a stanov zapotřebí i petice alespoň 1.000 občanů 
 - pol. strana musí pravidelně předkládat PS výroční finanční zprávu (pokud ji ve lhůtě 

strana nepředloží, zaniká) 
 - jinak o jejím nedobrovolném rozpuštění (zániku) musí rozhodnout soud (stejně jako 

např. o pozastavení jejich činnosti) 
  - o příp. pozastavení činnosti či zrušení polit. stran rozhoduje Nejvyšší soud, o tom, zda 

takové rozhodnutí je vy hodě s ústavními či jinými zákony rozhoduje Ústavní soud 

zák. 3/2002 o církvích a náboženských společnostech 
 - viz ot.č. 24 
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58/ Záruky osobní svobody v ČR  

L – 8, novela 162/98 – jediná novela Listiny 

8/1 Osobní svoboda je zaručena 

 - každému, nejen občanům 

8/2 Nikdo nesmí být stíhán (či zbaven os.svob.) jinak než z důvodů a způsobem 
uvedených v zákoně 

 Nikdo nesmí být zbaven svob. pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. 

 - nevztahuje se jen na neschopnost, ale i na nevůli (pokud není trestným činem) 

8/3 Obviněného nebo podezřelého z tr.č. je možno zadržet jen v případech stanov. zák. 

 Zadrž. osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a do 48 
hodin propuštěna nebo předána soudu. 

 Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o 
vazbě nebo ji propustit. 

 - jediná novela ústavy (48 hodin nahradilo původních 24), platí od 1.1.1999 

8/4 Zatknout obviněného lze jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. 

 Zatčená osoba musí být do 24 hodin předána soudu. 

 Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o 
vazbě nebo ji propustit 

 - obviněný má navíc právo požadovat, aby u jeho výslechu byl přítomen obhájce (pokud 
je v uvedené lhůtě dosažitelný) 

8/5 Nikdo nesmí být vzat do vazby leč z důvodů a na dobu stanovenou zák. na zákl. 
rozhodnutí soudu 

 - do vazby může být vzata pouze osoba, které bylo sděleno obvinění (podrobnosti 
upravuje trestní řád) 

 - nesmí překročit dobu dva roky (Vrchní soud ji může prodloužit na 3, výjimečně i na 4 
roky) 

 - ustanovení (odst. 2, 3, 4, 5) jsou vlastně ústavním základem trestního procesního 
práva 

8/6 Zákon stanoví, kdy může být osoba převzata či držena v úst. péči bez svého 
souhlasu. 

 To musí být do 24 hod. oznámeno soudu, ten musí do 7 dnů o umístění rozhodnout 

 - podrobnosti upravuje zákon o zdraví lidu 
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59/ Sdružování na ochranu hospodářských a sociálních zájmů v ČR  

L – 27/1, 2, 3 

- lex specialis k čl. 20 o právu sdružovacím 

27/1 Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu… 

 - tzv. koaliční svoboda 

27/2 Odbor.org. vznikají nezávisle na státu 

 Omezovat počet odbor.org. je nepřípustné, stejně jako některé z nich zvýhodňovat 
v odvětví nebo v podniku 

 - podrobnosti jsou upraveny zákonem o právu sdružovacím 

27/3 Činnost odbor.org. a vznik a činnost jiných sdruž na ochranu… … mohou být 
omezena pouze zákonem, jde-li o opatření v dem.spol. nezbytná pro ochranu… 
(bezp.státu, veř.poř., P&S druhých) 

 

zák. 83/1990 o právu sdružovacím 
 - odborové organizace nepodléhají registraci, ale pouze evidenci – právnickými 

osobami se stávají již doručením návrhu na ministerstvo 
 - podrobně je činnost odborů upravena samostatným zákonem 
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60/ Právo na život  

L – 6 

6/1 Každý má právo na život 

 Lidský život je hoden ochrany již před narozením 

 - základní nezcizitelné právo 

 - nelze na nikoho přenést rozhodnutí o životě ( x  povinnost obětovat život) 

 - ustanovení o ochraně lidského života před narozením není právní, ale etická  norma 
(je to přání, jak by to mělo být) 

6/2 Nikdo nesmí být zbaven života 

 - upravuje trestní zákon (relat. přísné tresty za vraždu) 

6/3 Trest smrti se nepřipouští 

 - nepřípustnost absolutního trestu bez možnosti reparace se stala ústavním principem 

 - na základě mezinárodní úmluvy o ochraně LP a ZS je zákazem trstu smrti vázána ČR i 
mezinárodně-právně 

6/4 Porušení práv podle tohoto čl. není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti 
s jednáním, které není podle zák. trestné 

 - patří sem přiměřená obrana, zákonné zatčení, potlačení vzpoury, a další okolnosti 
vylučující protiprávnost) 
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61/ Svoboda projevu a právo na informace v ČR  

L – 17  

17/1 Svoboda projevu a právo na inf. jsou zaručeny 

 - toto právo zaručuje stát každému 

 -  zahrnuje nejen právo být informován, ale i informace šířit  

17/2 Každý má právo vyjadřovat své názory (slovem, písmem, tiskem, obrazem aj.zp.), 
jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a šířit ideje a informace bez ohledu na 
hranice 

 - svobodu projevu by bylo přesnější chápat jako právo vyjádřit své myšlenky, své ideje a 
to jak vůči určitému adresátovi, tak veřejně (vůči komukoliv) 

 - právem na informaci se v tomto smyslu rozumí právo na pravdivou informaci 

17/3 Cenzura je nepřípustná 

 - cenzurou se rozumí cenzura instutucionální (následná i předběžná) 

 - nikoliv autocenzura 

17/4 Svob.proj. a pr. na inf. lze omezit jen zákonem, jde-li v dem.spol. o opatř. nezb. 
k ochraně… (bezp.státu, VB, P&S druhých, veř.zdraví, mravnosti) 

 - četné zákony ukládají mlčenlivost o různých druzích informací (zák. o ochraně 
utajovaných skutečností a podobně) 

 - právo na informace je také legálně omezeno např. tajemstvím listovním, státním 
bankovním, lékařským či povinností mlčenlivosti soudců advokátů apod. 

 - tato zákonná tajemství nejsou obvykle omezena přímo à nezakazuje-li to zákon, není 
zakázáno takové informace vyhledávat a získávat, ale poskytovat je dál 

17/5 St.org. a org.úz.samospr. jsou povinny přiměřeným způsobem informovat o své 
činnosti. Podmínky stanoví zákon. 

 - úpravu upravuje zejm. zákon o svobodném přístupu k informacím,ale i např. zákon o 
právu na informace o ŽP 
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62/ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

Základní principy jsou uvedeny v Ústavě (čl. 17 – 19), podrobnosti pak upravuje zákon 
247/1995 o volbách do Parlamentu ČR 

Volby vyhlašuje prezident (Ú 63), Ústava nepamatuje na situaci, že by funkce prezidenta nebyla 
obsazena - pravomoc vyhlásit volby na nikoho jiného nepřechází  à  mezera v Ústavě !!! 

- volby se konají ve lhůtě od 30 dnů před koncem volebního období stávající PS, event. do 60 
dnů po jejím rozpuštění (17 Ú) 

- volby jsou všeobecné, rovné, přímé dle zásady poměrného zastoupení (18 Ú) 

- aktivní volební právo – 18 let (18 Ú) 

- pasivní volební právo – 21 let (19 Ú) 

- mandát poslance vzniká zvolením (19 Ú) 

- další podmínky stanoví zákon (20 Ú) 

- podmínkou výkonu volebního práva je zápis v seznamu voličů (stálém nebo zvláštním) 

- voliči dávají své hlasy stranám na základě kandidátních listin 

- kandidátní listiny mohou podat registrované pol. strany nejpozději 66 dnů před 
volbami krajskému úřadu (kauce 15 tis Kč na každý volební kraj) 

- základní organizační jednotkou pro volby jsou volební kraje à v rámci nich se 
rozdělují mandáty 

- menší jednotkou jsou volební okrsky, které slouží pouze pro odevzdávání hlasovacích 
lístků a prvotní sčítání hlasů à volební místnosti 

- volební orgány – státní volební komise, MV, MZV, ČSÚ,  krajský úřad, pověř. obecní 
úřad, obecní úřad, starosta, zastup. úřad, okrsková vol. kom., zvláštní okrsková v.k. 

- volební kampaň (16 dnů – 48 hod před volbami) – zásada rovnosti (zásada rovnosti při 
využívání plakátovacích ploch, rovný čas ve veřejnoprávních médiích atp.) 

- hlasování – každý osobně,vhozením hlasovacího lístku (lze preferovat 2 kandidáty) 

- sčítání hlasů – okrsková v.k. à zápis, ten předává zástupci ČSÚ při pověř.obec.ú. 

- výsledky hlasování a rozdělování mandátů: 

- omezovací klauzule 5 % (pro koalice až 20 %) – zamezení rozdrobenosti PS 

- pro výpočet počtu mandátů se používá d´Hontova metoda volebního dělitele 
(počet platných hlasů pro každou stranu se postupně dělí řadou čísel 1, 2, 3,… a 
podle velikosti vypočtených podílů jsou stranám přidělovány mandáty 

- nezvolení kandidáti se stávají náhradníky 

- státní příspěvek 100 Kč / 1 hlas (minimálně 1,5 % hlasů) 
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63/ Právo shromažďovací v ČR – ústavní a zákonná úprava  

L – 19 

19/1 Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno 

 - nevztahuje se na shromažďování, které by nebylo pokojné 

19/2 Toto právo lze omezit zákonem v případě shromáždění na veř. místech, jde-li 
v dem.spol. o opatření nezbytné k ochraně… (bezp.státu, věř.poř., P&S druhých, 
zdraví, mravnosti, majetku) 

 Shromáždění nesmí být podmíněno povolením orgánu veř. správy 

 - bližší úprava je obsažena v zákoně 84/1990 o právu shromažďovacím 

 

zák. 84/1990 o právu shromažďovacím 

 - svolání shromáždění podléhá oznam. povinnosti úřadu (obecního, krajského event. MV) 

 - výjimka: je-li shromáždění určené konkrétnímu okruhu lidí (např. přístupné jen 
zaměstnancům, jmenovitě pozvaným osobám apod.) čijedná-li se o shromáždění 
církevní (v kostele, procesí, pouti apod.) 

 - úřad může konání shromáždění určitým způsobem omezit… 

- uložit svolateli, aby shromáždění bylo ukončeno tak, aby nerušilo noční klid 

- zakázat, pokud - bude vyzývat k diskriminaci 

 - bude vyzývat k násilí či hrubé neslušnosti 

 - bude vyzývat k jinému porušování Ústavy či zákonů 

 - se má konat v místě, kde by účastníkům hrozilo nebezpečí 

 - se má konat v místě, kde je ohlášené již jiné shromáždění 

- u nepovoleného shromáždění může zástupce úřadu vyzvat svolavatele k jeho 
rozpuštění 

- svolání shromáždění neoznámeného či nepovoleného je přestupek 

- za přestupek je dále považováno např. to, když… 

- se účastníci shromáždění se na výzvu nerozejdou 

- někdo omezuje jiným přístup na řádné shromáždění 

- má-li u sebe střelnou zbraň (a lze usuzovat, že má být použita k pohrůžce násilí) 

- při zákroku Policie si zakrývá obličej atp. 

 

mailto:ldvo@seznam.cz


Ústavní právo a státověda – Ústava a Listina  Prf UK 2003 

ldvo@seznam.cz  strana 66 

64/ Veřejný ochránce práv v ČR  

- jeho status je upraven zákonem 349/1999 o veřejném ochránci práv 

- působí k ochraně osob před jednáním (či nejednáním) úřadů a dalších institucí 

- je volen PS na 6 let, podmínka: volitelnost do Senátu (volí se i zástupce) 

- inkompatibilita (prezident, poslanec, senátor, soudce, jakákoliv činnost ve st. správě) 

- požívá omezenou trestní imunitu (nestíhatelný do konce funkčního období) 

- skládá slib do rukou předsedy PS 

- odpovědný PS à předkládá jí každé 3 měsíce zprávu o své činnosti a 1x za rok souhrnnou 
roční zprávu 

- konec funkce: konec funkčního období, odsouzením pro tr.čin, ztráta volitelnosti do Senátu, 
vznikem neslučitelnosti, rezignací 

- jednání zahajuje: z podnětu jakékoliv soukromé (fyz. či práv.) osoby, z vlastní iniciativy, 
z podnětu Parlamentu (resp. jeho členů)  

- podání musí obsahovat určité nutné náležitosti (vylíčení okolností věci, název úřadu na který 
je stěžováno, doklad o tom že úřad i přes výzvu nekoná, identifikaci stěžovatele)  

- odloží: zjevně neopodstatněné, nespadající do jeho působnosti, více jak 1 rok od rozhodnutí, 
formální nedostatky (nedoplněno na vyzvání) 

- práva: vyšetřovací oprávnění (vůči úřadu jehož činností se zabývá) tj. právo vstupu, 
vyžadovat informace, písemnosti aj. 

 požadovat úřední pomoc (od ostatních orgánů v mezích jejich působnosti) 

- v případě pozitivního nálezu sdělí své zjištění předmětnému úřadu a vyzve ho, aby se ve 
lhůtě 30 dnů k němu vyjádřil, nepovažuje-li provedená opatření za dostatečná, zašle úřadu i 
stěžovateli své závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě, nebyla-li náprava 
zjednána může případ předat nadřízenému úřadu event. ho zveřejnit, nedojde-li k nápravě ani 
poté, podá zprávu PS 
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65/ Vyhlašování zákonů a dalších aktů v ČR  

Základním požadavkem právního státu je princip poznatelnosti práva à obecná závaznost 
právních norem je podmíněna veřejným vyhlášením příslušného předpisu 

Ústava stanoví nutnost vyhlášení pouze pro dva druhy právních norem – zákona a 
mezinárodních smluv (52 Ú) 

Způsob vyhlášení je stanoven zákonem 309/1999 o sbírce zákonů a sbírce mez. smluv  

Sbírka zákonů 

- uveřejňuje právní předpisy a některé akty státních orgánů  
právní předpisy - ústavní zákony 
 - zákony 
 - zákonná opatření Senátu 
 - nařízení vlády 
 - vyhlášky vydávané ministerstvy, jinými ústř. orgány a ČNB 

další akty st.org. - nálezy a sdělení ÚS 
 - rozhodnutí prezidenta 
 - usnesení Parlamentu či vlády (která nejsou pr. předpisy) 
 - úplná znění ústavních zákonů a zákonů (republikace) 

- vyhlášením ve Sbírce nabývají právní předpisy platnosti (dnem vyhlášení se rozumí 
den rozeslání částky – datum je uvedeno v záhlaví) 

- účinnost stanovena nebo 15 dní od vyhlášení (v případě naléhavého zájmu lze zkrátit) 

- rozdíl účinnost – platnost = legisvakance 

- Sbírka zákonů musí být bezplatně k nahlídnutí na krajských úřadech, magistrátech a 
ve všech obcích, obvodech a městských částech 

Sbírka mezinárodních smluv  

- zveřejňují se v ní: - platné mezinárodní smlouvy jimiž je ČR vázána 
 - oznámení o výpovědi dosud platných mezinárodních smluv 
 - rozhodnutí přijatá mez. orgány jimiž je ČR vázána 

- mezinárodní smlouvy se vyhlašují vždy v jejich rozhodném znění a zároveň 
v překladu v českém jazyce 

- Sbírka mez. smluv musí být bezplatně k nehlédnutí na krajských úřadech a 
magistrátech 

mailto:ldvo@seznam.cz


Ústavní právo a státověda – Ústava a Listina  Prf UK 2003 

ldvo@seznam.cz  strana 68 

66/ Bezprostřední a zprostředkovaná vymahatelnost práv obsažených v Listině  

L – 41/1 

- explicitně (výčtem) stanoví, kterých práv obsažených v ustanovení Listiny se lze domáhat 
zprostředkovaně v mezích zákonů 

- užívat je lze v limitech stanovených Listinou  x  vymáhat jen v mezích zákona 

- týká se to většiny hospodářských a sociálních (hlava čtvrtá) 

- vzhledem k tomu, že uplatňování hosp. a soc. práv závisí ve velké míře na hospodářské 
vyspělosti státu, musí být stanoveny meze, ve kterých lze tato práva vymáhat 

 

26 Právo na svobodnou volbu povolání –  

 Právo podnikat –  

 Právo na práci –  

 Právo na pomoc v nezaměstnanosti –  

27/4 Právo na stávku –  

28 Právo na spravedlivou odměnu a uspokojivé prac. podmínky –  

29 Ochrana zdraví žen, mladistvích a postižených při práci – 

 Mladiství, postižení –pomoc při přípravě k povolání –  

30 Zabezpečení ve stáří – týká se i nezpůsobilosti k práci, ztrátě živitele a  pomoci v nouzi 

31 Ochrana zdraví – bezplatná zdravotní péče na základě veřejného pojištění 

32/1 Ochrana rodiny, rodičovství, dětí a mladistvích –  

32/3 Rovnost manželských a nemanželských dětí –  

33 Právo na bezplatné vzdělání –  

35 Právo na příznivé ŽP a informace o ŽP –  
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67/ Volby do Senátu Parlamentu ČR  

Základní principy jsou uvedeny v Ústavě (čl. 17 – 19), podrobnosti pak upravuje zákon 
247/1995 o volbách do Parlamentu ČR 

Volby vyhlašuje prezident (Ú 63), Ústava nepamatuje na situaci, že by funkce prezidenta nebyla 
obsazena - pravomoc vyhlásit volby na nikoho jiného nepřechází  à  mezera v Ústavě !!! 

- volby se konají ve lhůtě od 30 dnů před koncem volebního období příslušné části Senátu 

- volby jsou všeobecné, rovné, přímé dle zásady většinového zastoupení (18 Ú) 

- aktivní volební právo – 18 let (18 Ú) 

- pasivní volební právo – 40 let (19 Ú) 

- mandát senátora vzniká zvolením (19 Ú) 

- další podmínky stanoví zákon (20 Ú) 

- pro volby do senátů je území republiky rozděleno na 81 volebních obvodů, v každém 
obvodu se volí jeden senátor (každé dva roky se volí 1/3 senátorů à volební období je 6 let 

- menší jednotkou jsou volební okrsky, které slouží pouze pro odevzdávání hlasovacích 
lístků a prvotní sčítání hlasů à volební místnosti 

- podmínkou výkonu volebního práva je zápis v seznamu voličů (stálém nebo zvláštním) 

- voliči dávají své hlasy přímo jednotlivým kandidátům 

- kandidáty mohou k registraci přihlašovat registrované pol. strany (nezávislý kandidát 
podává přihlášku sám – nutná petice 1.000 občanů) a to nejpozději 66 dnů před volbami 
pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu (kauce 20 tis Kč, získá-li 
kandidát v 1. kole min. 6 % hlasů, vrací se) 

- volební orgány – státní volební komise, MV, MZV, ČSÚ,  krajský úřad, pověř. obecní 
úřad, obecní úřad, starosta, zastup. úřad, okrsková vol. kom., zvláštní okrsková v.k. 

- volební kampaň (16 dnů – 48 hod před volbami) – zásada rovnosti (zásada rovnosti při 
využívání plakátovacích ploch, rovný čas ve veřejnoprávních médiích atp.) 

- hlasování – každý osobně,vhozením hlasovacího lístku  

- sčítání hlasů – okrsková v.k. à zápis, ten předává zástupci ČSÚ při pověř.obec.ú. 

- výsledky hlasování – nezíská-li v prvním kole ani jeden z kandidátů více než 50 % 
odevzdaných hlasů, koná se druhé  kolo voleb do kterého postupují dva nejúspěšnější 
kandidáti z 1. kola, v 2. kole zvítězí ten kandidát,který dostal větší počet hlasů 

dodatečné volby – usnese-li se Nejvyšší spr.soud na základě návrhu podaného max. 10 dní po 
vyhlášení výsledku voleb, že volba kandidáta neproběhla řádně à neplatnost volby 

doplňovací volby – na zbytek volebního období (ne v posledním roce) – v případě zániku 
mandátu 
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68/ Význam judikatury Ústavního soudu ČR  

Judikát – není to celý nález ÚS (výroková část i odůvodnění), je to pouze to odůvodnění 

Pramenem ústavního práva může být sice pouze výroková část, ale ÚS v odůvodnění obvykle 
velice podrobně a obšírně vysvětlí co ho k jeho názoru vedlo, často včetně posuzování nejen 
právních, ale i např. historických aspektů apod. 

Český právní řád nepracuje s precedenty, takže závěry ÚS obsažené v odůvodnění nejsou 
právně závazné, význam těchto judikátů tedy není v jejich právní závaznosti, ale v síle jejich 
přesvědčivosti. 

Právě z důvodu přesvědčivosti argumentů obsažených v odůvodnění, by se těchto závěrů měli 
i další soudy dále držet. 

ÚS svými judikáty přispívá k… 

- výkladu práva 

- ke sjednocení právních názorů 

 

Př. Nález ústavního soudu o počítání času dle občanského zákoníku 
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69/ Územní samospráva v ČR 

Územní samospráva = správa spočívající v tom, že územě organizované společenství lidí si 
spravuje své záležitosti samostatně – tj. bez zásahu státu 

V Ústavě je územní samosprávě věnována samostatně celá její sedmá hlava (čl. 99-104), která 
vymezuje základní charakter územní samosprávy 

Česká republika se člení na obce a kraje. 

obce = základní územní samosprávné celky 

kraje = vyšší územní samosprávné celky (ČR má 14 krajů – vč. Prahy) 

Podrobně je územní samospráva upravena zákony 128, 129 a 131/2000 o obcích, o krajích a o 
hlavním městě Praze (Praha má zvláštní status – je zároveň základním i vyšším územním 
samosprávným celkem) 

Obce i kraje jsou spravovány zastupitelstvem, jehož členové jsou voleni na 4 roky (volby jsou 
všeobecné, rovné, přímé, na zákl. poměrného systému – volby do zastupitelstev obcí a krajů 
upravují zvláštní zákony) 

- orgány zastupitelstva jsou výbory (vždy: finanční, kontrolní, je-li 5 či 10 % obyvatel 
obce/kraje menšina – výbor pro menšiny, mohou být i jiné) 

Zastupitelstvo volí radu, která je výkonným orgánem obce/kraje v samostatné působnosti 
(obce jejichž zastupitelstvo má méně než 15 členů se rada nevolí) 

- rada se skládá ze starosty (primátora) v obci či hejtmana v krajích, jejich zástupce a 
dalších radních 

- starosta/hejtman zastupuje obec/kraj navenek (připravuje a svolává schůze rady, může 
pozastavit výkon usnesení rady a předložit je k posouzení zastupitelstvu 

- orgány rady (iniciativním a kontrolním) jsou komise 

Vedle samostatné působnosti vykonávají úřady obcí/krajů i přenesenou působnost, tzn. státní 
správu ve věcech, které na ně přenesl stát. 

- ty se mohou dále dělit na odbory podle jejich zaměření 

Záležitosti spadající do samostatné působnosti obce/kraje: 

- ekonomické – sestavování rozpočtu, hospodaření s majetkem 

- sociální – zakládání škol, zdravotních zařízení,pečovatelských domů apod. 

- politické – rozhodování o vyhlášení místního referenda, zřizování obecní policie aj. 

- právní – vydávání obecně závazných vyhlášek 

- prognostické – schvalování programu územního rozvoje 

- ekologické – odvoz odpadů, čištění odpadních vod aj. 
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70/ Vznik a zánik funkce prezidenta republiky v ČR  

Obecně postavení prezidenta a tedy i vznik a zánik jeho funkce upravuje Ústava v třetí hlavě 
věnované moci výkonné (prezidenta se týkají čl. 54-66) 

- prezidenta republiky volí Parlament ČR na společné schůzi obou sněmoven 

- volba se koná v posledních 30 dnech, nebo do 30 dnů od uvolnění 

- podmínkou je volitelnost do senátu (40, právní způsobilost) 

- po zvolení skládá slib do rukou předsedy PS 

- teprve složením slibu se ujímá funkce (nesloží-li ho či složí-li ho s výhradou, jako by nebyl 
zvolen) 

- funkce se ujímá na 5 let (max 2x po sobě) 

- zánik funkce: uplynutím volebního období 

 abdikace (prezident se vzdá svého úřadu do rukou předsedy PS) 

 smrtí prezidenta 

 nálezem ÚS, že se prezident dopustil velezrady (na základě ústavní žaloby) 

- omezení jeho funkce: usnese-li se PS a Senát, že prezidentnemůže ze závažných důvodů 
úřad vykonávat (prezident může dát ÚS návrh na zrušení takového usnesení) 
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71/ Integrace v ústavách evropských států  

xxx 
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72/ Řešení vztahu suverenity a evropské integrace v ústavních řádech  

xxx 
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73/ Transformace ústavních systémů ve střední a východní Evropě po roce 1989   

xxx 
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74/ Specifické postavení hospodářských a sociálních práv v ústavním řádu ČR  

L – hlava čtvrtá, čl. 26 - 35 

- vzhledem k tomu, že uplatňování hosp. a soc. práv závisí ve velké míře na hospodářské 
vyspělosti státu, musí být stanoveny meze, ve kterých lze tato práva vymáhat 

- stanovení mezí bylo u vybraných hospodářských a sociálních práv explicitně uvedených 
v čl. 41 Listiny svěřeno prováděcímu zákonodárství   

- užívat lze tato práva v limitech stanovených Listinou  x  vymáhat jen v mezích zákona 

- vymahatelnost těchto práv tedy není bezprostřední, ale pouze prostřednictvím zákona  

- týká se to většiny hospodářských a sociálních (hlava čtvrtá) 

 

26 Právo na svobodnou volbu povolání –  

 Právo podnikat –  

 Právo na práci –  

 Právo na pomoc v nezaměstnanosti –  

27/4 Právo na stávku –  

28 Právo na spravedlivou odměnu a uspokojivé prac. podmínky –  

29 Ochrana zdraví žen, mladistvích a postižených při práci – 

 Mladiství, postižení –pomoc při přípravě k povolání –  

30 Zabezpečení ve stáří – týká se i nezpůsobilosti k práci, ztrátě živitele a  pomoci v nouzi 

31 Ochrana zdraví – bezplatná zdravotní péče na základě veřejného pojištění 

32/1 Ochrana rodiny, rodičovství, dětí a mladistvích –  

32/3 Rovnost manželských a nemanželských dětí –  

33 Právo na bezplatné vzdělání –  

35 Právo na příznivé ŽP a informace o ŽP –  
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75/ Zakotvení politické plurality v ČR  

Ú – 5; L – 22, 20/2 

Ú - 5 Polit. systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži polit. 
stran (respektujících dem.principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování 
svých zájmů) 

 - takovéto zakotvení politické plurality souvisí se základním ustanovením Ústavy, že lid 
je zdrojem veškeré státní moci 

 - politický pluralismus je jedním z nejzákladnějších principů každého demokratického 
systému 

 

22 Zákonná úprava všech polit. práv a svobod (a její výklad a používání) musí 
umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v dem.spol. 

 - svobodnou soutěží se rozumí, zákaz diskriminace a upřednostňování některých 
politických stran a zákaz zakotvení vedoucí úlohy jakékoliv z nich 

20/2 Občané mají právo zakládat pol. strany a pol. hnutí 

 - politické strany musí vznikat svobodně a dobrovolně (ze svobodné vůle a svobodného 
rozhodnutí jejích členů) 

 

- volná soutěž se však vztahuje jen na ty strany, které odmítají násilí k prosazování svých 
zájmů – podrobně jsou podmínky vzniku a fungování politických stran obsaženy v zákoně 
424/1991 o sdružování v politických stranách a polit. hnutích 

- o příp. pozastavení činnosti či zrušení polit. stran rozhoduje Nejvyšší soud, o tom, zda 
takové rozhodnutí je vy hodě s ústavními či jinými zákony rozhoduje Ústavní soud 
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76/ Zákaz diskriminace v ústavním řádu ČR  

L – 3/1, 1, Ú – preambule 

3/1 ZPaS se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka,… … a jiného 
postavení 

 - universální a výslovný zákaz diskriminace, který se vztahuje k veškerým jejím formám 
a způsobům a vztahuje se k veškerým lidem 

 - je základním interpretačním pravidlem výkladu ústavního řádu 

 - na něj navazují další čl. Listiny i různé mezinárodní smlouvy  

 - za diskriminaci se však nepovažuje např. vylučování či preference založené na 
požadavcích vyplývajících ze zaměstnání (na místo kopáče studny fakt nevezmu ženskou 
i kdyby o to 100x stála)  

 - za diskriminaci se rovněž nepovažuje, jsou-li některá práva svou povahou přiznána 
pouze určitým skupinám (těhotným ženám, mladistvím, zaměstnancům apod.) 

1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. ZPaS jsou… 

 - znamená, že normy právního řádu mají ukládat povinnosti či tresty a poskytovat práva 
všem za těchtýž podmínek, všem stejně (výjimkou z plné rovnosti jsou různé druhy 
imunit) 

 

Ú – preambule …vlast rovnoprávných svobodných občanů… 

 - opět vyjadřuje zákaz diskriminace jak přijímanými zákony, tak při výkonu státní moci 
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77/ Pravomoci prezidenta republiky v ČR  

Pravomoci prezidenta republiky můžeme rozdělit na ty, které může vykonávat sám, na 
základě svého vlastního rozhodnutí a ty ke kterým potřebuje souhlas (kontrasignaci) dalšího 
ústavního činitele (předsedy vlády). 

- institut kontrasignace souvisí s tím, že v zemích s parlamentním systémem (kterou ČR je) 
není prezident z výkonu své funkce odpovědný à odpovědnost (politickou)za některá jeho 
rozhodnutí tak přebírá vláda jako nejvyšší orgán moci výkonné  

- i přesto je však okruh pravomocí, explicitně vyjmenovaných v Ústavě, který přísluší výlučně 
prezidentovi (Ú 62) 

a) jmenuje a odvolává vládu (resp. její členy), přijímá demise 
b) svolává zasedání PS 
c) rozpouští PS 
d) pověřuje vládu jejíž demisi přijal prozatímním výkonem funkce 
e) jmenuje soudce ÚS,jeho předsedu a místopředsedy (nutný souhlas Senátu) 
f) ze soudců jmenuje předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu (nemusí to být ze 

soudců Nejvyššího soudu) 
g) uděluje milost (viz ot.č. 44) 
h) má právo veta (vrátit PS zákony s výjimkou zákonů ústavních) 
i) podepisuje zákony 
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta NKÚ (na návrh PS) 
k) jmenuje členy Bankovní rady ČNB 
l) vyhlašuje referendum o přistoupení k EU (a jeho výsledek) 

- k veškerým dalším rozhodnutím (Ú 63/1) potřebuje prezident kontrasignaci předsedy vlády, 
nebo jím pověřeného člena, ústavní výčet je pouze příkladný – v Ústavě je uvedeno (Ú 63/2), 
že mu přísluší vykonávat i jiné pravomoci, které nejsou v ústavním zákoně výslovně uvedeny 

a) zastupuje stát navenek 
b) sjednává a ratifikuje mez. smlouvy (může přenést na vládu) 
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil 
d) přijímá vedoucí zast. misí (cizích) 
e) pověřuje a odvolává vedoucí zast. misí (ČR) 
f) vyhlašuje volby do PS a Senátu 
g) jmenuje a povyšuje generály 
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání 
i) jmenuje soudce 
j) uděluje amnestii (viz ot.č.44) 

- z dalších pravomocí lze například ještě uvést jmenování vysokoškolských profesorů, 
jmenování a odvolávání rektorů, vyhlašování voleb do krajských a obecních zastupitelstev aj. 
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78/ Kontinuita státní moci a právního řádu v souvislosti se zánikem ČSFR  

- zajistil ji ÚZ 4/1993 o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR 

- jeho cílem bylo zajistit právní, institucionální a mezinárodní kontinuitu ČR po zániku ČSFR 

- byl koncipován tak,aby mohl být vydán samostatně bez ohledu na přijetí Ústavy,protože 
všechna jeho ustanovení byla vázána na právní skutečnost zániku federace 

- upravoval 4 oblasti (právní normy, státní orgány, majetková práva a mezinár. závazky) 

Právní normy (tzv. recepční ustanovení) – právní řád ČR převzal právní normy ČSFR  

 - neplatí normy podmíněné existencí ČSFR (a příslušností ČR k ní) 

 - pokud by byly v rozporu, platí normy ČR 

Státní orgány – působnosti orgánů ČSFR byly přeneseny na orgány ČR  

 - FS ČSFR na ČNR, vlády (ČSFR na vládu ČR), Nejvyššího soudu, Gen. prokuratury, 
ministerstev apod. (jiných ústř. orgánů státní správy)  

Majetková práva – upravoval přechod majetkových práv v návaznosti na ÚZ FS o dělení 
majetku federace a na smlouvy mezi ČR a SR 

Mezinárodně právní vztahy – 

 - uznal všechny státy a vlády, které uznávala ČSFR  

 - uznal veškerá práva a závazky vyplývající z mezinár. práva pro ČSFR (s výjimkou 
těch, které se vztahovaly ke svrchovanosti ČSFR, ale nevztahují se k svrchovanosti ČR 
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79/ Právní úprava politických stran v ČR  

Svobodná soutěž politických stran je obecně zakotvena jak v Ústavě (Ú 5) tak i v Listině 
(L 22) – viz ot.č.75 

Podrobná právní úprava politických stran je obsažena v zákoně 424/1991 o sdružování 
v politických stranách a politických hnutích 

zák. 424/1991 o sdružování v polit.stranách a polit. hnutích 

 - pol. strana = právnická osoba (jejím jménem jednají ustavené orgány) 

 - k její registraci je vedle žádosti a stanov zapotřebí i petice alespoň 1.000 občanů 

 - pol. strana musí pravidelně předkládat PS výroční finanční zprávu (pokud ji ve lhůtě 
strana nepředloží, zaniká) 

 - jinak o jejím nedobrovolném rozpuštění (zániku) musí rozhodnout soud (stejně jako 
např. o pozastavení jejich činnosti) 

  - o příp. pozastavení činnosti či zrušení polit. stran rozhoduje Nejvyšší soud, o tom, zda 
takové rozhodnutí je vy hodě s ústavními či jinými zákony rozhoduje Ústavní soud 

 - nelze v době vyhlášení voleb (až do 10. dne od konce voleb) 

- nemohou svým jménem podnikat, mohou pouze založit obchodní společnost jejímž 
předmětem činnosti je úzce vymezený okruh činností (vydavatelství, publikační činnost, 
pořádání kulturních a jiných akcí, výroba a prodej propagačních předmětů) 

- příjmy - příspěvek ze st.rozpočtu (na volby, roční, za mandát) 
 - členské příspěvky 
 - dary (nad 50 tis. musí být písemná darovací smlouva) 
 - příjmy z pronájmu, či z prodeje majetku 
 - půjčky, úvěry, úroky 
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80/ Podepisování zákonů a suspenzivní veto prezidenta republiky v ČR  

Přijaté zákony podepisuje: předseda PS, prezident republiky a předseda vlády – v tomto 
pořadí (Ú 51) 

- nemusí to však být vždy (pro platnost zákona není důležité jeho formální podepsání, ale jeho 
vyhlášení ve Sbírce zákonů) 

 

Prezident republiky má právo dle čl. 62 Ústavy vrátit PS zákon – tzv. právo suspenzivního 
veta - k tomuto svému rozhodnutí nepotřebuje součinnost žádného dalšího úst. orgánu 

Omezení: - nemůže vrátit ústavní zákon 

 - nemůže vrátit zákon přijatý ve zkráceném jednání (po dobu stavu ohrož. státu či 
válečného stavu) 

 - musí tak učinit do 15 dnů ode dne, kdy mu byl zákon postoupen à viz nález ÚS 

 - PS ho může nadpoloviční většinou všech přehlasovat 

Tímto aktem může prezident… 

- zbrzdit legislativní proces (pokud ho PS přehlasuje) 

- zamezit přijetí zákona (pkud ho PS nedokáže přehlasovat) 

- obvyklým důsledkem využití této pravomoci prezidentem bývá veřejná diskuse nad kvalitou 
předmětného zákona à veřejné hodnocení tohoto zákona 

 

- při přehlasování prezidentova veta PS se poté již nevyžaduje prezidentův podpis pod 
zákonem 
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81/ Volební systém v ČR  

Obecně existují dva typy volebních systémů většinový a proporcionální (poměrný), v ČR se 
v současné době uplatňují oba modely 

Většinový – volby do Senátu 

Poměrný – volby do PS  (volby do Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů a 
zastupitelstev obcí) 

Společným znakem obou těchto systémů jak se uplatňují v ČR je, že volby se konají tajným 
hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva 

Zákl. znaky většinového systému pro volby do Senátu: 

- založen na principu „vítěz bere vše“ 

- jednomandátové volební obvody 

- systém absolutní většiny à dvoukolový (není-li v 1. kole nikdo zvole,postupují do 
2.kola dva nejúspěšnější kandidáto z 1.kola) 

- kandidovat může i nezávislý kandidát 

- blíže viz ot.č.67 

Zákl. znaky poměrného systému pro volby do PS: 

- více odpovídá skutečnému rozložení polit. sil 

- hlasy se přidělují kandidátním listinám polit.stran 

- rozdělování mandátů probíhí pomocí metody volebního dělitele (tzv. d´Hontova 
metoda 

- přílišnému rozdrobení politické scény brání 5 % uzavírací klauzule 

- blíže viz ot.č.62 
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82/ Ústavní pravidla při vytváření vlády a při změnách v jejím složení v ČR  

K utváření nové vlády dochází poté, co dosavadní vlády podala demisi nebo byla odvolána 
(jestliže např. po ustavující schůzi PS po volbách nepodá stávající vláda demisi, je prezident 
oprávněn ji odvolat) 

K vytváření vlády dochází zpravidla po volbách do PS, vládu jmenuje prezident a to tak, že 
jmenuje předsedu vlády, kterého pověří jejím sestavením a na jeho návrh jmenuje ostatní 
členy vlády. Prezident je povinen návrh předsedy vlády akceptovat. 

Při volbě předsedy vlády není prezident vázán žádnými ústavními, či zákonnými pravidly, 
obecnou zvyklostí je, že prezident pověří vytvořením vlády obvykle předsedu nejsilnější 
strany. 

Všichni členové vlády po svém jmenování skládají slib do rukou prezidenta. 

Vláda do třiceti dnů po svém jmenování předstoupí před PS a požádá o vyslovení důvěry. 
Pokud ji nezíská,jmenuje prezident znovu předsedu vlády (nemusí nutně jmenovat někoho 
jiného) a procedura se opakuje. 

Pokud ani podruhé nezíská vláda důvěru pověří prezident jejím sestavením toho, koho mu 
navrhne předseda PS. V pořadí třetí nevyslovení důvěry je důvodem pro rozpuštění PS 
prezidentem. 

Jednotlivé členy vlády prezident jmenuje a odvolává i v průběhu volebního období na návrh 
předsedy vlády. 

Demise podávají jednotliví členové vlády prezidentovi prostřednictvím předsedy vlády, 
demise předsedy vlády automaticky znamená demisi celé vlády. 

Kdykoliv v průběhu volebního období může vláda požádat PS o vyslovení důvěry, PS může 
vyslovit vládě nedůvěru na návrh min 50 poslanců usnese-li se na tom nadpoloviční většinou 
všech. 

Ústava neřeší situaci, kdyby předseda vlády zemřel. 
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83/ Zásady demokracie a právního státu v Ústavě ČR  

Základní konstatování, že ČR je demokratický a právní stát je obsaženo hned v 1. čl. Ústavy 

Jednotlivé zásady demokracie jsou zakotveny v první hlavě Ústavy v základních 
ustanoveních: 

- lid je zdrojem veškeré státní moci (Ú 2) 

- ochrana lidských práv (Ú 4) 

- politická pluralita (Ú 5) 

- vůle většiny a ochrana menšin (Ú 6) 

- právo na samosprávu (Ú 8) 

Stejně tak i základní zásady právního státu, podle kterých je veškeré dění ve státě podřízeno 
zákonům (chování jak st. moci, tak i jednotlivců): 

- státní moc – lze ji vykonávat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon (Ú 2/3) 

- jednotlivec – každý občan může činit co není zákonem zakázáno a nesmí být nucen činit co 
zákon neukládá (Ú 2/4) 

 

Obecně je v Ústavě ještě uvedeno, že změna podstatných náležitostí demokratického právního 
státu je nepřípustná (Ú 9) à jedná se tedy o stanovení základních demokratických principů 
právního státu 
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84/ Právo na odpor v ústavním řádu ČR  

L – 23 

Vychází z ústavou zakotveného principu, že lid je zdrojem veškeré státní moci (Ú 2), 
výslovně je právo na odpor zakotveno v čl. 23 Listiny 

23 Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval 
demokratický řád LP a ZS (založený Listinou) jestliže činnost úst. orgánů a účinné 
použití zákonných prostředků jsou vyloučeny 

 - toto právo je založeno na přirozeno-právním principu lidských práv 

 - souvisí se stavem ústavní nouze a jeho cílem může být pouze udržet či obnovit 
demokratický řád LP a ZS 

 - nevztahuje se pouze na situace, kdy činnost ústavních orgánů je vyloučena např. jeho 
rozpuštěním, ale i tehdy, když ústavní orgány své pravomoce nevykonávají a občané tak 
pozbyli možnosti účinného použití zákonných prostředků 

 - legitimní bude tedy např. toto právo použít v případě, že by byť ústavní orgány (byť 
řádně zvolené) destruovaly demokratický řád LP a ZS směrem k totalitnímu systému 
(přestože by se tak formálně dělo ústavní cestou) 
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85/ Referendum  v ČR  

Možnost podílet se přímo na výkonu státní moci vychází z ústavně zakotveného obecného 
principu, že lid je zdrojem veškeré státní moci. 

Ústavně je možnost podílet se přímo na výkonu státní moci zakotvena v čl. 2/2 Ú, kde je 
řečeno, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. 

Stejně tak i Listina přiznává občanům právo podílet se na správě veřejných věcí nejen 
prostřednictvím volených zástupců, ale i přímo. 

Podle současné ústavní úpravy je možnost, kdy se může lid podílet na výkonu státní moci 
omezena pouze na referendum o vstupu ČR do EU 

Na obecní úrovni je přímá účast na správě veřejných věci upravena zákonem o místním 
referendu 

 à chybí celostátní a krajské referendum 

ÚZ 515/2002 o referendu o přistoupení ČR k EU 
- stanovil, že rozhodnout o přistoupení ČR k EU lze pouze refrendem 
- stanovil přesný text otázky 
- stanovil podmínky pro účast v referendu (18 let, občan) 
- upravil způsob vyhlášení referenda i jeho výsledků (prezident) 
- stanovil podmínky pro určení výsledků (není minimální účast) à malá účast může 
snížit legitimitu jeho výsledku 
- v případě odmítnutí stanovil podmínky pro jeho opakování (nejdříve za 2 roky) 

- v souvislosti s referendem byla také novelizována Ústava kde… 
 1) byly rozšířeny pravomoci prezidenta v čl. 62 o vyhlášení referenda a jeho výsledků  
 2) ÚS bylo přiznáno právo rozhodovat o opravném prostředku v případě, že by 

prezident referendum nevyhlásil a o souladu provádění referenda s tímto ústavním 
zákonem 

Zákon 298/1992 o místním referendu 
- lze k rozhodování o otázkách spadajících do samostatné působnosti obce 
- výjimky: rozpočet a místní poplatky,  volba a odvolání členů rady 
- podmínky účasti (trvalý pobyt v obci, 18 let – nemusí být st.občanem!!!) 
- jediné obligatorní referendum – oddělení části obce (nutná účast min. 50 %) 
- jinak k přijetí stačí účast 1/4 oprávněných voličů 
- návrh může podat kdokoliv (trv.pobyt v obci, 18 let) + nutná podpora určitého 
procenta obyvatel (od 6 % do 30 % dle velikosti obce) 
- samotné hlasování organizuje obecní rada 

 

mailto:ldvo@seznam.cz


Ústavní právo a státověda – Ústava a Listina  Prf UK 2003 

ldvo@seznam.cz  strana 88 

86/ Status člena Parlamentu ČR  

Obecně je status člena parlamentu upraven přímo v Ústavě v druhé hlavě týkající se moci 
zákonodárné 

Vznik a zánik mandátu 

- viz ot.č.89 

Obsah mandátu  

- má charakter volného mandátu (člen Parlamentu není vázán žádnými příkazy) 

- je vykonáván osobně (není možné výkonem mandátu za sebe někoho pověřit) 

- právo účastnit se jednání a rozhodování komory 

- právo být volen do orgánů komory (výborů, komisí) 

- vykonávat funkci funkcionáře komory 

- právo sdružovat se v klubech (poslaneckých či senátorských) 

- právo na informace – po členech vlády a vedoucích správních úřadů 

- poslanci PS mají navíc právo - zákonodárné iniciativy (Senát ji má jako celek) 
 - interpelace členů vlády (písemné či ústní) 
 

Imunita  

- je zárukou nezávislého výkonu mandátu 
- dvě základní formy - indemnita (hmotně právní) 
 - nestíhatelnost (procesně právní) 

- podrobně viz ot.č.8 

Inkompatibilita  

- v Ústavě je výslovně uvedena inkompatibilita člena Parlamentu s funkcí prezidenta a 
soudce 

- další případy neslučitelnosti funkcí jsou uvedeny zejm. v zákoně 238/1992 o střetu 
zájmů, ale i dalších 

- nesmí zastávat např. funkce členů prezídia NKÚ, Bankovní rady ČNB, Ombudsmana,  
nesmí být zaměstnanci žádných správních úřadů apod. 

- dnem, kdy se ujmou neslučitelné funkce zaniká jejich mandát 

Plat  

- je upraven zákonem 236/1995 o platu ústavních činitelů a zahrnuje: 

- plat, další plat (13. a 14.), náhrady výdajů (paušální i prokázané), naturální plnění 
(např. ubytování zdarma, užívání služ. vozidla apod.), odchodné (měsíční plat za každý 
rok ve funkci – max 4) 
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87/ Ministerstva a jiné správní úřady v ČR  

Ministerstva a jiné správní úřady v ČR lze zřídit pouze zákonem (Ú 79) à tím je zákon ČNR 
2/1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR (tzv. kompetenční 
zákon) 

Tímto zákonem je v současné době zřízeno 15 ministerstev a 11 ústředních orgánů státní 
správy 

Ministerstva: 
- financí 
- zahraničních věcí 
- atd. 

Jiné ústř. orgány st.správy: 
např. - ČSÚ 

- Český úřad zeměměřický a katastrální 
- Úřad pro ochranu hosp. soutěže 
- KCp 
- aj. 

 

Mezi správní úřady nikoliv však již ústřední patří také krajské či obecní úřady vykonávající 
státní správu na nižší než celostátní úrovni v přenesené působnosti 

 

Ministerstva i jiné správní úřady jsou na základě zákona oprávněny vydávat právní předpisy 
(vyhlášky), ty však musí být v mezích zákona (Ú 79/3) 
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88/ Nekontrasignovaná rozhodnutí prezidenta ČR  

Pravomoci prezidenta republiky můžeme rozdělit na ty, které může vykonávat sám, na 
základě svého vlastního rozhodnutí a ty ke kterým potřebuje souhlas (kontrasignaci) dalšího 
ústavního činitele (předsedy vlády). 

V zemích s parlamentním systémem (kterou ČR je) kde není prezident z výkonu své funkce 
odpovědný je běžný institut kontrasignace, kdy odpovědnost (politickou) jeho rozhodnutí tak 
přebírá vláda jako nejvyšší orgán moci výkonné  

I přesto je však určitý okruh pravomocí, explicitně vyjmenovaných v Ústavě, který přísluší 
výlučně prezidentovi (Ú 62) 

a) jmenuje a odvolává vládu (resp. její členy), přijímá demise 
b) svolává zasedání PS (pokud nesvolá do 30 dnůpo volbách,sejde se 30. den sama) 
c) rozpouští PS (za podmínek stanovených v čl. 35 Ústavy, ale nemusíji rozpustit) 
d) pověřuje vládu jejíž demisi přijal prozatímním výkonem funkce 
e) jmenuje soudce ÚS,jeho předsedu a místopředsedy (nutný souhlas Senátu) 
f) ze soudců jmenuje předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu (nemusí to být ze 

soudců Nejvyššího soudu) 
g) uděluje milost (viz ot.č. 44) 
h) má právo veta (vrátit PS zákony s výjimkou zákonů ústavních) 
i) podepisuje zákony (jeho podpis může chybět – např. při přehlasování jeho veta) 
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta NKÚ (na návrh PS) 
k) jmenuje členy Bankovní rady ČNB 
l) vyhlašuje referendum o přistoupení k EU (a jeho výsledek) 
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89/ Vznik a zánik mandátů členů Parlamentu ČR  

Vznik mandátu 

- mandát vzniká zvolením – ověření platnosti zvolení přísluší zkoumat mandátovému a 
imunitnímu výboru (opravný prostředek lze podat k ÚS) 

- v případě uvolnění místa poslance PS nastupuje na jeho místo náhradník, jeho mandát 
vzniká uvolněním místa poslance (pokud politická strana za niž poslanec kandidoval je 
zrušena, zůstane místo až do konce vol. období neobsazené) 

- v případě uvolnění místa Senátora se vyhlašují doplňovací volby (pokud do konce vol. 
období zbývá méně než rok, zůstane místo zatím neobsazené) 

Zánik mandátu  

- odepřením slibu, či složením slibu s výhradou 

- uplynutím volebního období 

- vzdáním se mandátu 

- ztrátou volitelnosti (v případě pochybností rozhoduje o ztrátě volitelnosti ÚS na návrh 
předsedy PS či Senátu nebo na návrh min. 20 poslanců či 10 Senátorů) 

- vznikem inkompatibility 

- úmrtím 

- u poslance PS také rozpuštěním PS 
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90/ Působnost Ústavního soudu ČR  

Působnost ÚS resp. okruh věcí o kterých ÚS rozhoduje je explicitně uveden v čl. 87 Ústavy.  

Podle čl. 87, odst. 1 ÚS rozhoduje o… 

a) zrušení zákonů (či jejich jednot. ustanovení) jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, 

b) zrušení jiných právních předpisů (či jejich jednot. ustanovení) jsou-li v rozporu s ústavním  
pořádkem  nebo zákonem, 

c) ústavní  stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, 

d) ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí (či jinému zásahu org.veř.moci) do  
ústavně zaručených základních práv a svobod, 

e) opravném prostředku  proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, 

f) v  pochybnostech  o  ztrátě  volitelnosti  a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo 
senátora, 

g) ústavní  žalobě  Senátu  proti  prezidentu  republiky, 

h) návrhu prezidenta na zrušení usnesení PS a Senátu o jeho nezpůsobilosti vykonávat úřad, 

i) opatřeních  nezbytných k  provedení rozhodnutí mez. soudu, které  je pro ČR  závazné, 
pokud je nelze provést jinak, 

j) zda rozhodnutí o rozpuštění pol. strany (či jiné rozhodnutí týkající se její činnosti) je ve 
shodě s ústavními nebo jinými zákony, 

k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li 
podle zákona jinému orgánu, 

l) opravném  prostředku proti  rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum o přistoupení 
ČR k EU nevyhlásí, 

m) zda postup při provádění referenda o přistoupení ČR k EU je v souladu s ÚZ o referendu o 
přistoupení ČR k EU a se zákonem vydaným k jeho provedení. 

 

Podle čl. 87, odst. 2 ÚS rozhoduje dále o souladu mez. smlouvy s úst. pořádkem a to ještě 
před její ratifikací (preventivní kontrola ústavnosti) – do jeho rozhodnutí nemůže být smlouva 
ratifikována 

 

Pravomoc rozhodovat o zrušení právních předpisů jsou-li v rozporu se zákonem či 
kompetenční spory může být zákonem přenesena na Nejvyšší soud (87/3 Ú) 
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91/ Právní význam slibu ústavních činitelů v ČR  

Všichni ústavní činitelé skládají většinou obdobný slib ve kterém slibují 

1) věrnost ČR 

2) dodržování Ústavních zákonů a zákonů 

3) že svěřenou funkci budou vykonávat co nejlépe 

Výjimku tvoří soudci, kteří z charakteru soudní moci neslibují věrnost ČR, ale že se budou 
řídit právním řádem a budou nestranní 

 

Právní význam složení slibu je u různých ústavních činitelů různý (pro někoho jím mandát 
vzniká, pro jiného vzniká již zvolením a nesložením slibu by zanikl apod.) 

Prezident 

- slib skládá do rukou předsedy PS 

- složením slibu se teprve ujímá funkce 

- nesložením slibu (či složením s výhradou) by se na něho hledělo jako by nebyl zvolen 

Členové Parlamentu 

- slib skládjí na první schůzi, které se zúčastní  

- mandát získávají již samotným zvolením 

- nesložením slibu (či složením s výhradou) obdržený mandát zaniká 

Členové vlády 

- slib skládají do rukou prezidenta republiky 

- vlády se výkonu ujímá jmenováním 

- důsledky složení, nesložení či složení slibu s výhradou nejsou v Ústavě řešeny  

Soudci obecných soudů i ÚS 

- slib skládají do rukou prezidenta 

- složením slibu se ujímají funkce 

- nesložením slibu (či složením s výhradou) se na ně hledí, jako by nebyli jmenováni 

Další funkce 

Prezident a viceprezident NKÚ -  skládají slib do rukou prezidenta a jeho složením se 
ujímají funkce 

Členové NKÚ - skládají slib do rukou předsedy PS a jeho složením se ujímají funkce 
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92/ Práva individuální a kolektivní v Listině  

Rozdělení práv na práva individální a kolektivní spočívá v tom, že posuzujeme, zda subjekty 
těchto práv jsou jednotlivci či zda příslušná práva byla přiznána explicitně kolektivům. 

Mezi kolektivní práva tedy nepatří např. ta práva, která jsou přiznána jednotlivci, i když je 
může jedinec vykonávat společně s jinými nebo dokonce jen s nimi (např. právo sdružovací, 
shromažďovací apod.) 

Listina resp. práva a svobody do ní zařazené byly pojímány jako katalog přirozených práv, 
katalog práv jednotlivců – fyzických osob. Přesto některá kolektivní právy v Listině obsažena 
jsou. 

Z tohoto hlediska je proto jednodušší vymezit kategorii těchto kolegtivních práv pozitivně a 
kategorii individuálních práv negativně – individuální práva jsou ta, co nejsou kolektivní. 

Mezi kolektivní práva zakotvená v Listině tedy patří: 

- právo účasti národnostních  a etnických menšin na řešení záležitostí, které se jich 
týkají (čl. 25) 

- právo na odpor (čl. 23) 

- právo na stávku (čl. 25) 

 

- víc jich asi není… 
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93/ Pravomoci Parlamentu ČR  

Zákonodárná pravomoc 

- přijímat ústavní zákony 

- běžné zákony 

- vyjadřovat souhlas s mezinárodními smlouvami 

- přijímat státní rozpočet a schvalovat státní závěrečný účet (pouze PS) 

Kreační a kontrolní pravomoci vůči dalším orgánům st. moci 

• Vůči vládě 
- vyslovení důvěry a nedůvěry 
- poslanecké interpelace 
- právo požadovat informace 
- usnesení PS či výboru PS, že člen vlády je povinen se dostavit na jeho schůzi 

• Vůči prezidentovi 
- volba prezidenta (na společné schůzi obou komor) 
- přijetí usnesení, že prezident nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad 
- ústavní žaloba k ÚS pro velezradu (pouze Senát) 

• Vůči Ústavnímu soudu 
- dává souhlas s jmenováním soudců ÚS (dává pouze Senát) 

• Vůči NKÚ 
- návrh na jmenování prezidenta a viceprezidenta NKÚ (dává pouze PS) 
- volí 15 členů NKÚ na návrh prezidenta NKÚ (pouze PS) 

• Vůči ombudsmanovi 
- PS volí ombudsmana (z kandidátů navržených prezidentem a Senátem) 

Pravomoce vztahující se k bezpečnosti ČR 
- vyhlašuje stav ohrožení republiky a válečný stav 
- vyjadřuje souhlas s vysláním či naopak pobytem vojsk 
- usnáší se o účasti ČR v obranných systémech mezinárodníorganizace 

Komunikační pravomoc 

- Parlament se může vyjádřit k jakékoliv otázce (přijímá např. doporučení pro vládu) 

Samosprávná pravomoc 

- každá z komor má samosprávnou pravomoc (vytváří si sama své orgány a svá pravidla 
jednání) 
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94/ Pravomoci funkcionářů a orgánů komor Parlamentu ČR  

Funkcionáři Parlamentu jsou Předsedové a místopředsedové obou komor, orgány Parlamentu 
jsou výbory a komise. 

Předseda PS 
- zastupuje sněmovnu navenek 
- vnější funkce (podepisuje zákony, postupuje návrhy zákonů Senátu a zákony 
prezidentovi, přijímá slib členů NKÚ, aj.) 
- vnitřní funkce (svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze, jmenuje vedoucího 
Kanceláře Sněmovny, povolává náhradníky za poslance aj.) 
- zvláštní funkce (ve kterých je nezastupitelný např. místopředsedou PS) – navrhuje 
předsedu vlády, přijímá slib a abdikaci prezidenta, vykonává část prezidentských 
pravomocí (při neobsazení funkce) 

Předseda Senátu 

- zastupuje sněmovnu navenek 
- další obdobné funkce jako předseda PS (svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze, 
jmenuje vedoucího Kanceláře Senátu aj.) 
- v případě rozpuštění PS – podepisuje zákonná opatření Senátu, vykonával by 
pravomoci prezidenta, které by příslušely předsedovi PS 

Výbory PS 

- přijímají doporučení kterými navrhují PS přijetí určitého usnesení 

- mají právo požadovat informace po ministrech či jiných ústř. správních úřadech 

- mohou si pozvat na jednání členy vlády  

Výbory Senátu 

- vykonávají obdobnou činnost jako výbory PS, ačkoliv nemají zákonem stanovené 
právo na informace, jsou informovány obdobným způsobem jako výbory PS 

Komise 

- nemají zákonem žádné přesně stanovené pravomoci 

Vyšetřovací komise  PS 

- jsou zřizovány pro vyšetření věci veřejného zájmu 

- mají pravomoc získávat důkazní prostředky a provádět hodnocení důkazů 

- Sněmovně předkládají zprávu o výsledku své činnosti 
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95/ Ústavní charakteristika České republiky  

Česká republika je svrchovaný 

 jednotný 

 demokratický 

 právní stát 

 založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana 

 

svrchovaný = vyjadřuje vztah ČR k jiným státům (znamená že ČR není součástí jiného státu) a 
znamená také že státní moc je nejvyšší mocí ve státě 

jednotný = Ústava nepřipouští, že by se ČR mohla stát státem složeným (žádné 
administrativní členění nemůže porušit princip jednotného státu) 

demokratický = znamená především úctu a respektování LP a ZS  

právní = znamená svrchovanost zákona - stanoví vázanost státní moci ústavou a zákony a 
zároveň a na druhou stranu omezení svobod každého občana pouze ústavou a zákony   
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96/ Procedura ústavních změn v ČR  

Ústava ČR kromě toho, že je ústavou polylegální (což znamená že ústavní pořádek ČR není 
tvořen jediným zákonem, ale soustavou několika ústavních zákonů) je také ústavou rigidní 
(což znamená, že jakákoliv změna těchto ústavních zákonů, či přijetí nových vyžaduje 
zvláštní proceduru,  která je obtížnější než při schvalování jiných zákonů). 

V České republice se přijímání ústavních změn oproti přijímání běžných zákonů liší 
v několika bodech. 

 

1) K schválení návrhu ústavního zákona v PS je zapotřebí jeho přijetí min. 3/5 většinou všech 
poslanců (120 poslanců) 

X k schválení návrhu běžného  zákona stačí polovina hlasů přítomných poslanců při 
účasti minimálně 1/3 jejich celkového počtu (1/3 = 67 à stačí 34 hlasů pro) 

 

2) K přijetí návrhu ústavního zákona v Senátu je nutné jeho přijetí min. 3/5 většinou 
přítomných poslanců při minimální účasti 1/3 z jejich celkového počtu 

X k přijetí návrhu běžného zákona stačí, když se Senát k jeho návrhu do 30 dnů 
nevyjádří, když vyjádří vůli se jím nezabývat nebo když ho schválí nadpoloviční 
většinou přítomných senátorů (při účasti minimálně 1/3 z jejich celkového počtu)  

 

3) Prezident nemá právo vrátit Parlamentu přijatý ústavní zákon (nemá právo využít své 
suspensivní veto) 

X Přijatý běžný zákon může prezident do 15 dnů od jeho obdržení vrátit Parlamentu 
s tím, že pro přehlasování tohoto prezidentova suspensivního veta je zapotřebí 
nadpoloviční většiny všech poslanců PS 

 

V jiných bodech se přijímání ústavních změn neliší od přijímání běžných zákonů  

 viz ot.č.6 – legislativní proces v PS 

 viz ot.č. 54 – legislativní proces v Senátu 
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97/ Ústavní právo procesní v ČR a počítání času v ústavních předpisech  

Ústavní právo procesní zahrnuje tři druhy různých procesů: 

1) Legislativní proces 
- zákonodárná iniciativa (poslanec, skupina poslanců,vláda,Senát zastupitelstvo kraje) 
- schvalování v PS (1., 2. a 3. čtení) – viz ot.č. 6 
- schvalování v Senátu (může být, ale nemusí) – viz ot.č. 54 
- prezident (suspensivní veto) – viz ot.č. 80 
- vyhlášení ve Sbírce zákonů – viz ot.č. 65 

2) Volební proces (viz ot.č.  
- vyhlášení voleb (prezident) 
- navržení a registrace kandidátů (většinou polit. strany) 
- hlasování (volební místnosti) 
- počítání hlasů (okrsková volební komise) 
- rozdělování mandátů (zpracovává ČSÚ, vyhlašuje státní volební komise) 
- složení slibu (na první schůzi) 

3) Proces řízení před Ústavním soudem (viz ot.č. 51) 
- písemný návrh 
- posouzení zda přísluší ÚS (lze odložit) 
- posouzení vad (lze odmítnout) 
- ústní veřejné jednání (dokazování, výslech svědků,…) 
- neveřejná porada a hlasování (lze vyjádřit odlišné stanovisko) 
- rozhodnutí nálezem a vyhlášení (vždy veřejně) 
- někdy publikace ve Sbírce zákonů 

 

Počítání času v ústavních předpisech 

Ústava ČR neobsahuje speciální ustanovení o počítání lhůt. Na základě nálezu ÚS z r.1997 
týkající se této problematiky (prezident vrátil Pralamentu zákon až 17 den, když 15 den 
připadl na sobotu) rozhodl ÚS, že pro počítání lhůt v ústavních pravidlech platí obdobné 
konstrukce jako např. v OSŘ což znamená… 
- do počítání se nazapočítává den, kdy došlo k rozhodné události 
- lhůty určené podle let, měsíců a týdnů končí uplynutím stejného dne 
- lhůty počítané podle dní uplynutím posledního dne lhůty 
- připadne-li takový den na volno, je posledním dnem lhůty následující prac. den 
- lhůty počítané podle hodin končí uplynutím příslušné hodiny 
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98/ Hlava státu v ČR  

Hlavou státu v ČR je její prezident. Ač je v Ústavě zařazen na začátek její třetí hlavy 
věnované moci výkonné, neodpovídá takové zařazení jeho skutečnému postavení. 

V parlamentních republikách je vrcholným orgánem moci výkonné vláda a hlava státu zde 
představuje jakousi čtvrtou, neutrální moc. 

Postavení prezidenta jako hlavy státu je však zřejmé jak v rovině mezinárodní (v rovném 
postavení hlav států bez rozdílu republiky či monarchie) tak i jeho postavení uvnitř státu. 

Jeho výjimečné postavení je znát z určitých „privilegií“, kterých se mu dostává: 

- právo být uváděn mezi státními činiteli vždy na prvním místě 

- právo na slavnostní famfáry, přehlídka čestných stráží 

- je jedním z držitelů klíčů od korunovačních klenotů 

- neodpovědnost z výkonu jeho funkce (bývá spojena s institutem kontrasignace), imunita aj. 

 

Sílu úřadu prezidenta jako hlavy státu lze poměřovat s tím, jaké má samostatné pravomoci, 
které se neváží na součinnost s jinými ústavními orgány, a jak je upravena právě jeho 
odpovědnost. 

 à v tomto směru má prezident republiky v některých pravomocech s ohledem na svou 
neodpovědnost až výjimečně silné postavení (např. udělování milosti bez kontrasignace 
apod.) 

S funkcí hlavy státu se pojí několik základních pravomocí: 

- zastupování státu navenek 

- sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv 

- přijímání a vysílání vedoucích zastupitelských misí 

- do jeho rukou skládá slib řada ústavních činitelů 

- propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, aj.  

 

Vznik a zánik funkce – viz ot.č. 70 

Pravomoci – viz ot.č. 77 

Postavení vůči ostatním státním orgánům – viz ot.č. 55 
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99/ Kancelář prezidenta republiky  

Její postavení je upraveno zákonem 114/1993 o Kanceláři prezidenta republiky – je 
rozpočtovou organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu 

 

Kancelář prezidenta republiky obstarává záležitosti, které souvisí s… 

1) výkonem pravomocí prezidenta 

2) s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta 

 

Kancelář dále také vykonává právo hospodaření k nemovitému majetku tvořícímu areál 
Pražského hradu a zámku Lány vč. souvisejícího movitého majetku à ze zákona o Kanceláři 
nepřímo vyplývá, že tyto objekty tvoří sídlo hlavy státu (nikde v ústavních ani jiných 
zákonech není sídlo prezidenta explicitně uvedeno)  

 

V čele Kanceláře je její vedoucí, kterého jmenuje prezident,prezident také stanoví její vnitřní 
organizaci a jmenuje i okruh vedoucích pracovníků (je to rozhodnutí prezidenta podle čl. 63, 
odst. 2 a 3, které podléhá kontrasignaci) 

 

Významnou součástí Kanceláře je útvar označený jako Protokol, který… 

- protokolárně a organizačně zajišťuje výkon ústavních pravomocí prezidenta 
souvisejících se - zastupováním státu navenek a… 
 - oficiálním programem prezidenta 

 

Součástí Kanceláře je také Vojenská kancelář prezidenta republiky, která plní úkoly 
související s... 1) výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil a… 

 2) řízením Hradní stráže 

Hradní stráž – zvláštní součást ozbrojených sil, která slouží k ochraně hlavy státu. Vedle 
ochrany a ostrahy také zajišťuje vojenské pocty (např. při oficiálních návštěvách 
představitelů jiných států. bez souhlasu prezidenta nesmí být použita k jiným účelům. 
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100/ Řešení střetu zájmů u ústavních činitelů v ČR  

Střetem zájmu se rozumí takové jednání, kdy určitý ústavní činitel, který má svou funkci 
vykonávat ve veřejném zájmu, využije svého postavení k získání osobního prospěchu. 

Aby se zabránilo takovému střetu zájmů, nesmí ústavní činitelé: 

a) po dobu výkonu své funkce jednat za sebe či jinou osobu vůči státu 

b) odvolávat se na svou funkci související s jejich soukromou činností 

c) umožnit využití svého jména (či vyobrazení) k reklamním účelům za úplatu  

Členové vlády navíc nesmí: 

a) provozovat podnikatelskou činnost 

b) být členem orgánu právnické osoby jejímž předmětem je podnikatelská činnost 

c) být jinak výdělečně činný (v zaměstnaneckém, služebním či jiném poměru) 

- tato omezení se nevztahují na správu vlastního majetku a na činnost vědeckou, publikační, 
pedagogickou apod. 

 

Kontrola činností ústavních činitelů se provádí kontrolou tzv. čestných prohlášení, ve kterých 
uvádějí: 

1) oznámení o osobním prospěchu (který by mu mohl vzniknout ve vztahu k projednávané věci) 

2) oznámení o činnostech (které vykonává ač mu to zákon zakazuje) 

3) oznámení o příjmech a darech (která v příslušném kalendářním roce obdržel) 

4) oznámení o nemovitém majetku  (zda nabyl vlastnická práva k nemovitému majetku) 

 

Tato oznámení doručí každý senátor předsedovi PS a každý poslanec, člen vlády a vedoucí 
ústředního správního orgánu předsedovi Senátu (protože vzájemně nejsou odpovědni) 

 

Každý občan má na základě písemné žádosti právo nahlédnout do příslušné evidence a uvést 
skutečnosti, které dosvědčují nepravdivost nebo neúplnost v oznámeních jednotlivých 
funkcionářů.. 

 

Zjištěné rozdíly přezkoumá příslušný mandátový a imunitní výbor a zjistí-li, že příslušný 
poslanec, senátor, ministr apod. jednal v rozporu se svým čestným prohlášením vydá o tom 
veřejné rozhodnutí – které je na újmu cti příslušného provinilce. 
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101/ Způsob jednání vlády ČR  

- vláda je kolektivní orgán à rozhoduje ve sboru 

- k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech jejích členů 

Předsedovi vlády ve vztahu k vládě přísluší: - organizovat její činnost 
 - řídit její schůze 
 - vystupovat jejím jménem 

- v době nepřítomnosti předsedy vlády ho zastupuje místopředseda či jiný pověřený člen  vlády 

Pravidla pro vztahy ve vládě, organizaci její činnosti, způsob jednání a další organizační 
vztahy stanoví vláda svými vnitřními normami přijímanými jako usnesení vlády – 
k nejdůležitějším z nich patří - Jednací řád vlády 
 - Legislativní pravidla vlády 

Jednací řád vlády 

- každá vláda přijímá jednací řád, dle svých potřeb a často ho i několikrát ročně mění 

- jedná se obvykle o souhrn procesních norem organizační povahy 

Legislativní pravidla vlády 

- stanovení postupu při přípravě návrhů zákonů 

 

Vláda si ke své činnosti zřizuje různé poradní orgány: 

 - Bezpečnostní rada státu – nejvýznamnější poradní orgán jehož postavení je založeno 
ÚZ 110/1998 o bezpečnosti ČR, ta připravuje vládě návrhy opatření 
k zajišťování bezpečnosti ČR 

 - Legislativní rada – poradní orgán v oblasti legislativy 

 - Výbor pro evropskou integraci –  
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102/ Systém kontroly v ČR  

Systém kontroly v ČR je prováděn dvojím způsobem: 

1) podle obecného principu „kdo řídí, ten kontroluje“, nebo 

2) zvláštními orgány kontroly - NKÚ 
 - Ombudsman 
 - různé kontrolní orgány ministerstev, krajských či 

obecných úřadů apod. 

 

Nejvyšší kontrolní úřad 

viz ot.č.18 

 

Veřejný ochránce práv – ombudsman 

viz ot.č.64 
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103/ Ústavní úprava ozbrojených sil v ČR  

str. 509-513 
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104/ Judikatura Ústavního soudu týkající se voleb do Parlamentu ČR  

viz nález Ústavního soudu o zrušení části volebního zákona 
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105/ Ustanovování soudců v ČR  

- soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení 

- funkce se ujímá složením slibu do rukou prezidenta 

- předpoklady pro jmenování soudcem: 
- bezúhonný občan (nesmí být pravomocně odsouzen pro tr. čin) 
- způsobilý k právnímu jednání 
- vysokoškolské právnické vzdělání 
- složení odborné justiční zkoušky 
- věk minimálně 25 let 

- soudce nelze proti jeho vůli odvolat či přeložit k jinému soudu (existují výjimky) 

- zánik funkce soudce - dosažením 70 let (uplynutím roku, kdy soudce tohoto věku dosáhl) 
 - vzdáním se funkce 
 - odsouzením pro trestný čin  
 - zproštěním funkce z důvodu kárného opatření 
 - zbavením právní způsobilosti 
 - pozbytím státního občanství 
 - úmrtím 

 

Vedle soudců z povolání se na rozhodování soudů 1.stupně podílejí i další občané – přísedící 

- přísedící okresních soudí volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného soudu, přísedící 
krajských soudů volí zastupitelstva krajů, jsou voleni na dobu 4 let 

- funkce se přísedící ujímá složením slibu do rukou předsedy příslušného soudu 

- předpoklady pro jmenování přísedícím jsou obdobné jako u soudců s tím rozdílem, že… 
 - přísedící nemusí mít vysokoškolské právnické vzdělání ani odbornou zkoušku 
 - musí mít trvalé bydliště v obvodu příslušného soudu  

- funkce přísedícího zaniká - uplynutím funkčního období 
 - vzdáním se funkce 
 - odsouzením pro trestný čin  
 - zbavením právní způsobilosti 
 - pozbytím státního občanství 
 - úmrtím 

- přísedící může být také za určitých okolností odvolán zastupitelstvem, které ho zvolilo 
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106/ Pojem a význam bezpečnosti ČR  

str. 497-502 
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107/ Význam principů v ústavním pořádku ČR  

str. 133-143 
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108/ Subjekty práv a povinností v Listině  

Listina resp. práva a svobody do ní zařazené byly pojímány jako katalog přirozených práv, 
katalog práv jednotlivců – fyzických osob à subjekty práv jsou tedy fyzické osoby, které 
Listina dále rozděluje: 

- některá práva jsou vázána na státní občanství a přiznána jsou pouze občanům  

- jsou to např. zakládání politických stran, účast na správě státu (volit či být volen) – 
s tím souvisí i právo na odpor, některé sociální nároky vůči státu (bezplatné vzdělání, 
zdravotnictví apod.), omezeno je také např. právo nabývat nemovitosti apod. 

 

- většina ostatních práv na státní občanství vázána není – jsou adresována „každému“ nebo 
„pro všechny“ a vztahují se tedy i na cizince (vč. např. apatridů). Platí to i pro případy, které 
nejsou výslovně omezeny na občany (např. je-li uvedeno, že jsou určeny pro ženy, mladistvé 
a postižené apod.) à vedle občanů jsou tedy dalším subjektem práv v Listině cizinci 

 

Vedle těchto dvou kategorií jsou dalším výslovným adresátem nikoliv práv, ale povinností 
také Státní orgány a orgány územní samosprávy – viz čl. 17/5 – „…jsou povinny přiměřeným 
způsobem poskytovat informace o své činnosti…“ 
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109/ Vliv evropské integrace na změnu Ústavy ČR 

xxx 
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