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Anotace 

Tato diplomová práce si klade za cíl analýzu ústavněprávního institutu rozpuštění 

německého Spolkového sněmu v Základním zákoně Spolkové republiky Německo a 

v Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Ústavě České republiky a jeho 

využití v ústavně-politické praxi. Jedná se o dvoupřípadovou komparační studii, která se 

zaměří na to, jak je rozpouštěcí právo v obou sledovaných ústavách upraveno, které 

restrikce pro rozpuštění ústavy obou států definují, kdo má rozhodovací pravomoc a pro 

jaké případy je rozpuštění parlamentu v obou sledovaných zemích zamýšleno. Na 

počátku práce je představena obecná teorie rozpuštění parlamentu a jeho typy. Následují 

dvě případové studie, které se nejprve zaměřují na historické pozadí aktuálně platných 

úprav. Druhá část obou případových studií se věnuje analýze jednotlivých možností 

rozpuštění parlamentu ve sledovaných ústavách, jejich specifikům a návaznosti na další 

články ústav. Třetí části studií se zaměřují na reálná využití institutu rozpuštění, pokusy 

o rozpuštění i nálezy ústavních soudů. Česká případová studie se rovněž věnuje i novele 

ústavy, která rozšířila možnosti, za kterých je možné k rozpuštění Poslanecké sněmovny 

přistoupit. Případová studie věnující se Německu analyzuje i tzv. nepravou otázku 

důvěry spolkového kancléře. V závěru budou potvrzeny či vyvráceny dvě hypotézy – 

zaprvé zdali je rozpouštěcí právo v obou případech koncipováno jako poslední 

prostředek k řešení parlamentní krize. A zadruhé, zdali došlo k posunu rozpouštěcího 

práva směrem ke snadnějšímu rozpuštění parlamentu na základě ústavní praxe, 

výkladem ústavního soudu či novelou ústavy. 

  



 

Annotation 

This master thesis aims the analysis of the constitutional Institute of dissolution of the 

Bundestag in the Basic law of Germany and the Chamber of Deputies in the 

Constitution of the Czech Republic and its usage in the constitutional and political 

praxis. It is a two-case-study with the goal to compare how the dissolution of parliament 

is defined in both constitutions, which restrictions are set for its usage, who is the 

decision maker and for which situations the dissolution of parliament is defined in those 

constitutions. At the very beginning, the basic theory of the dissolution and its types are 

presented followed by the two case studies that include the historical background of the 

actual valid constitutional modification the dissolution of parliament. The second part of 

each case study consists of the analysis of the actual modification and presentation of its 

specifics and relation to other articles of the constitution. The third part of both case 

studies covers the actual political and constitutional usage of the Institute of dissolution, 

its attempts and also the decisions of the constitutional courts in each country. The 

Czech case also covers the constitutional amendment that extended the possibility to 

dissolve the Czech Chamber of Deputies. In the German case also the so-called 

improper vote of confidence of the German chancellor will be analyzed. In the very end, 

two hypotheses are going to be answered - Whether in both countries the dissolution of 

parliament aims to be the last possibility to resolve a parliamentary crisis. And whether 

in both countries the way for easier dissolution was set by the political praxis, by the 

decisions of the constitutional court or through the amendment of the constitution. 
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Úvod 

„Neuwahlen wären ein besserer Weg als eine Minderheitsregierung.“1 

Angela Merkel 

 

„Pokud můj druhý kabinet nedostane důvěru, nevylučuji na podzim předčasné volby.“2 

Andrej Babiš 

 

Rozpuštění parlamentu a předčasné volby – to byla témata, která na konci 

loňského a na počátku letošního roku rezonovala jak německou3, tak i českou politikou 

a mediálním prostorem.4 Stalo se tak v obou případech v souvislosti s neúspěšnými 

vyjednáváními o podobě nových vlád v těchto evropských zemích. Parlamentní volby, 

které na konci září minulého roku proběhly ve Spolkové republice Německo, a o necelý 

měsíc později i v České republice, znamenaly rozpad doposud vládnoucích koalic. 

Dlouhotrvající obtíže spojené s vyjednáváními o podobě nových vlád, které by získaly 

důvěru, proto vedly novináře i politiky k úvahám o případném rozpuštění parlamentu a 

předčasných volbách jako jednoho z možných řešení této krize. 

Způsoby, jakými je možné dospět k rozpuštění parlamentu a následným 

předčasným volbám, definují ústavy jednotlivých států. Samotné rozpuštění parlamentu 

je proto legitimním ústavněprávním institutem, který až na výjimky obsahují ústavy 

prakticky všech parlamentních republik.5 „V evropských zemích se však konkrétní 

ústavní úpravy rozpouštěcího práva parlamentu velmi liší a nenalezneme dva státy se 

shodnými úpravami tohoto institutu.“6 

                                                 
1 „Merkel: „Ich würde wieder kandidieren““, Handelsblatt, 21. listopadu 2017, 

http://www.handelsblatt.com/video/unternehmen/neuwahlen-oder-minderheitsregierung-merkel-ich-

wuerde-wieder-kandidieren-/20611230.html. 
2 „Pokud můj druhý kabinet nedostane důvěru, nevylučuji na podzim předčasné volby, řekl Babiš“, Český 

rozhlas, 3. února 2018, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-druha-vlada-premier-demise-

sestavovani-vlady-milos-zeman-predcasne_1802030810_haf. 
3 Almut Cieschinger a Florian Gathmann, „Minderheitsregierung oder Neuwahlen: Was passiert, wenn 

die SPD keine GroKo will?“, Spiegel Online, 20. ledna 2018, 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/minderheitsregierung-oder-neuwahlen-wenn-die-spd-keine-

groko-will-a-1188804.html.  
4 „Pokud můj druhý kabinet nedostane důvěru, nevylučuji na podzim předčasné volby, řekl Babiš“, Český 

rozhlas, 3. února 2018. 
5 Výjimkou z tohoto případu může být například Norsko, kde je parlament nerozpustitelný. 
6 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 (2011), 

118, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf. 

http://www.handelsblatt.com/video/unternehmen/neuwahlen-oder-minderheitsregierung-merkel-ich-wuerde-wieder-kandidieren-/20611230.html
http://www.handelsblatt.com/video/unternehmen/neuwahlen-oder-minderheitsregierung-merkel-ich-wuerde-wieder-kandidieren-/20611230.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-druha-vlada-premier-demise-sestavovani-vlady-milos-zeman-predcasne_1802030810_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-druha-vlada-premier-demise-sestavovani-vlady-milos-zeman-predcasne_1802030810_haf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/minderheitsregierung-oder-neuwahlen-wenn-die-spd-keine-groko-will-a-1188804.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/minderheitsregierung-oder-neuwahlen-wenn-die-spd-keine-groko-will-a-1188804.html
https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
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Cílem této diplomové práce je proto zjistit, jakým způsobem lze k rozpuštění 

parlamentu v Německu a České republice dojít. Zaměří se tedy na to, jak je rozpouštěcí 

právo v obou státech ukotveno, jakým způsobem se tento ústavně-právní institut vyvíjel, 

jaká omezení ústavy obou sledovaných států definují v otázce možnosti k rozpuštění 

parlamentu přistoupit, komu je v této záležitosti svěřeno rozhodovací právo, a jak toto 

právo bývá využíváno. V neposlední řadě se také soustředí na to, jak se k rozpouštění 

parlamentu v obou zemích staví ústavní soudy, jelikož jak v Německu, tak i v České 

republice byla rozpuštění parlamentu v minulosti předmětem ústavně-právního 

přezkumu. 

Teritoriální, časové a tematické vymezení, metoda výzkumu 

 Z teritoriálního hlediska se tato práce zaměřuje na dvě země – Spolkovou 

republiku Německo a Českou republiku. Tyto dvě země byly vybrány nejen díky své 

geografické blízkosti, nýbrž i v kontextu specializace na Katedře německých a 

rakouských studií v rámci studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia. 

V německém případě je předmětem zkoumání pouze úprava platná na spolkové úrovni, 

tedy úprava definovaná v Základním zákoně. Úpravy v obou sledovaných státech lze 

obecně definovat jako výrazně restriktivní. Zároveň jsme v minulosti mohli být svědky 

toho, jak způsoby dosahování rozpuštění parlamentu v obou zemích budily výrazné 

emoce. Důkazem pro toto tvrzení jsou zcela nepochybně napadení těchto případů u 

ústavních soudů v obou zemích. 

Ve zmíněném kontextu výzkumné činnosti Katedry německých a rakouských 

studií by se zdálo logické začlenit i případ Rakouské republiky, ve které došlo 

k předčasnému rozpuštění a novým volbám v loňském roce. Tato případová studie však 

byla oproti původnímu záměru z práce vyloučena. Základním důvodem pro toto 

rozhodnutí byla horší porovnatelnost rakouského případu založená na výrazné odlišnosti 

rozpouštěcího práva a rovněž na odlišné politické kultuře v Rakousku ve srovnání 

s dalšími dvěma případy. Rozpouštěcí právo svěřené do rukou rakouského prezidenta je 

na rozdíl od obou sledovaných případů vymezené velmi obecně. Rakouský prezident 

totiž disponuje velmi široce definovanou pravomocí rozpustit Národní radu, a to 

kdykoli a z jakéhokoli důvodu.7 Přesto v Rakousku dochází k rozpuštění zcela 

výjimečně a vždy na základě široké parlamentní shody, podobně jako tomu bylo v roce 

                                                 
7 Nikdy však dvakrát ze stejného důvodu. 
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2017.8 Na rozdíl od Německa či České republiky také nebudí rozpouštění Národní rady 

v Rakousku výrazné kontroverze a rovněž se jimi nemusel zabývat ústavní soud, jako 

tomu bylo u obou sledovaných případů. Dalším aspektem pro vynechání rakouského 

případu z předložené práce byla zároveň i obtížně dostupná literatura k tomuto tématu, 

na základě které by bylo možné zpracovat rakouský případ do takové hloubky jako 

zbývající dva případy. V neposlední řadě došlo k vyřazení případové studie o Rakousku 

mimo jiné i z důvodu udržení rozumného rozsahu této diplomové práce. 

 Z časového hlediska jsou předmětem této komparativní studie úpravy 

umožňující rozpuštění v aktuálně platných ústavách obou zemí, tj. v Základním zákoně 

Spolkové republiky Německo a v Ústavě České republiky od okamžiku jejich platnosti 

– v Německu od roku 1949 a v České republice od roku 1993 – až do současnosti. Pro 

pochopení smyslu a podoby aktuálně platných úprav rozpouštěcího práva v obou 

ústavách jsou na začátku každé případové studie zmíněny a stručně rozebrány i 

předchozí historické úpravy. Každá ústava totiž vždy reaguje především na historický 

vývoj a zkušenosti z dob minulých, a proto je zcela nezbytné i tyto historické předlohy 

aktuálních úprav představit.9 

 Z obsahového hlediska práce sleduje rozpouštění parlamentu tak, jak je 

ukotveno v ústavách jednotlivých sledovaných zemí, jakož i na tyto úpravy navazující 

specifika zakládající se na ukotvení úpravy v ústavě samotné v souvislosti s dalšími 

články sledovaných ústav. Jak již bylo zmíněno, v německém případě je sledována 

pouze úprava definovaná v Základním zákoně Spolkové republiky Německo, zemské 

úpravy nejsou předmětem této práce. Obsahem práce je rovněž analýza praktického 

ústavně-politického využití rozpuštění parlamentu v obou sledovaných zemích, jakož i 

rozsudky ústavních soudů reagujících na rozpouštění německého Bundestagu a české 

Poslanecké sněmovny. V českém případě je také zahrnuta novela Ústavy České 

republiky z roku 2009. Práce nezohledňuje debaty ohledně možnosti modifikace 

rozpouštěcího práva či racionalizace parlamentního režimu, jakož i návrhy ústavních 

novel, které nebyly prosazeny. 

Předkládaná práce je koncipována jako dvoupřípadová komparativní studie. 

Samotná komparace je založena především na klasifikaci rozpouštěcího práva 

                                                 
8 „Bundes-Verfassungsgesetz der Republik Österreich (1920), Fassung vom 7. Mai 2018, Artikel 29“, 

Bundeskanzleramt Österreich, staženo 11. května 2018, 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138. 
9 Petr Mlsna, „Ústavní dynamika současnosti“, in Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, ed. Petr Mlsna 

et. al. (Praha: Leges, 2011), 9. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
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představené ve stati Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě politologa 

Miloše Brunclíka, jehož výzkum se soustředí na teorii a praxi parlamentních a 

poloprezidentských režimů.10 Předložená práce se však ve své komparaci neomezí 

pouze na tuto klasifikaci, která rozděluje rozpouštěcí právo podle jeho účelu, aktérů a 

míry restrikce. Předmětem komparace je například i výrazně rozdílná úprava při volbě 

německého kancléře a otázce vyslovení důvěry vládě v České republice. V obou 

sledovaných zemích totiž může dojít k rozpuštění parlamentu v situaci, kdy se 

Bundestagu dlouhodobě nedaří zvolit kancléře v německém případě, respektive pokud 

se opakovaně nedaří sestavit takovou vládu, která by v Poslanecké Sněmovně 

Parlamentu České republiky získala důvěru. 

Cíle práce 

 Ve své diplomové práci si kladu jako hlavní cíl popsat a analyzovat platnou 

úpravu rozpouštěcího práva v obou sledovaných zemích tak, jak je rozpouštěcí právo 

reálně v právním řádu ukotveno bez ohledu na návrhy ústavních novel či jiných 

komentářů, jak toto právo změnit či modifikovat. Na základě této analýzy bych chtěl 

zodpovědět následující otázky: 

- Jakým způsobem je rozpouštěcí právo ustanoveno? 

- Komu ústava svěřuje rozhodovací pravomoc? 

- Jak bývá rozpouštěcí právo využíváno a jaké budí kontroverze? 

- Jakým způsobem se k rozpouštění parlamentu postavily ústavní soudy 

v obou sledovaných zemích? 

 Dalším cílem práce bude potvrdit nebo vyvrátit následující hypotézy: 

- V obou sledovaných zemích je rozpuštění parlamentu koncipováno primárně 

jako ultima ratio pro řešení parlamentních krizí. 

- V obou případech došlo v průběhu času k posunu rozpouštěcího práva 

směrem ke snadnějšímu způsobu rozpuštění ať politickou praxí, výkladem 

ústavního soudu či novelou rozpouštěcího práva. 

Předkládaná práce si neklade ambice na hlubší právní rozbor jednotlivých případů ani 

na zhodnocení, zdali jsou jednotlivé úpravy kvalitní, či dokonce návrh lepšího řešení. 

                                                 
10 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 116–144, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf. 

https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
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Struktura práce 

 Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První kapitola si klade za úkol 

nastínit problematiku ústavněprávního institutu rozpuštění parlamentu v obecné rovině 

především jako jednoho ze základních prvků definujících rovnováhu mezi vládou a 

parlamentem, který se ale ve své podobě může v různých zemích výrazně odlišovat. 

Zároveň je představena i geneze rozpuštění parlamentu v ústavněprávní historii, jakož i 

základní hmotněprávní a procedurální oblasti ústavních úprav, které na základě zmíněné 

teorie Miloše Brunclíka obsahují v zásadě všechny ústavy. Ten dělí tato kritéria do tří 

oblastí 1) účel rozpouštěcího práva, tedy čeho má být rozpuštěním parlamentu 

dosaženo, 2) aktéři rozpouštěcí práva, tedy kdo je nositelem pravomoci rozhodnout o 

tom, že bude parlament rozpuštěn a 3) míra restrikce rozpouštěcího práva, tedy jakým 

způsobem ústava omezuje možnost, jak rozpouštění parlamentu dosáhnout.11 

 Druhá a třetí kapitola pak představují jednotlivé případové studie zabývající se 

Spolkovou republikou Německo a Českou republikou. Obě kapitoly jsou v rámci 

možností strukturovány analogicky a chronologicky. Nejprve je sledován historický 

vývoj institutu rozpuštění parlamentu na německém a českém území až do momentu 

vzniku aktuálně platné ústavní úpravy. V další části jsou podrobeny analýze právě 

aktuálně platné úpravy a způsoby, na jejichž základě lze k rozpouštění parlamentu 

dospět, a také jejich souvislost s dalšími články ústav. Třetí část obou případových 

studií se zabývá dosavadními případy, kdy došlo k rozpuštění parlamentu, případně kdy 

byl využit daný článek ústavy, na základě kterého lze k rozpuštění parlamentu dospět. 

Poslední část obou případových studií je věnována nálezům ústavních soudů v obou 

zemích, které se jednotlivými případy zabývaly poté, co byly napadeny pro svou 

protiústavnost. V případové studii České republiky je obsažena i novela Ústavy ČR 

z roku 2009, kterou došlo k rozšíření možností, na jejichž základě lze dospět 

k rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky. 

 Čtvrtá kapitola je věnována závěrečné komparaci obou případových studií na 

základě výše představených kritérií. V závěru práce budou potvrzeny nebo vyvráceny 

obě stanovené hypotézy a zodpovězeny výzkumné otázky. 

                                                 
11 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 119–126, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf. 

https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
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Zhodnocení pramenů a literatury 

 Téma otázky rozpuštění parlamentu je zejména v právnické případně 

politologické literatuře v Čechách i v Německu poměrně široce zpracováno, a to 

především v ústavních komentářích, avšak vždy výhradně pro jeden konkrétní – národní 

– případ. U komparačních studií se lze setkat především s případy, kdy je předmětem 

komparace větší počet zemí a zkoumány jsou pouze jednotlivé články ústav různých 

zemí, které rozpuštění parlamentu umožňují, respektive některý z aspektů rozpouštěcího 

práva – například komu je rozpouštěcí právo svěřeno, avšak bez hlubších 

souvislostí a bez analýzy reálného využití tohoto institutu v jednotlivých zemích. 

Samotná komparace rozpouštěcího práva v České republice a v Německu nebyla 

doposud hlouběji zpracována. V některých publikacích je sice možné se setkat například 

s odkazem na inspiraci Základním zákonem v případě výběru „předsedy vlády 

předsedou Poslanecké sněmovny, kdy za ústavní krizi musí nést odpovědnost 

v konečném důsledku zákonodárný sbor, neboť je, na rozdíl od vlády nebo prezidenta, 

přímo legitimovaným nositelem moci ve státě.“12 Tím však výčet srovnání českého a 

německého rozpouštěcího práva prakticky končí. 

Celá diplomová práce vychází primárně z komentářů k jednotlivým ústavám a 

další odborné literatury převážně právnického ražení. První kapitola představující 

institut rozpuštění parlamentu v obecném pohledu vychází kromě ústavních komentářů 

také z ústavních nauk Karla Loewensteina13 či Carla Schmitta14 a dalších odborných 

převážně politologických článků věnujících se rozpuštění parlamentu z různých 

perspektiv jako například zmíněná studie Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní 

perspektivě Miloše Brunclíka15 či Strategic Parliamentary Dissolution Kaare 

Strøma a Stephena M. Swindla.16 

 Jednotlivé případové studie vycházejí v prvé řadě z ústavních komentářů. 

V německém případě se jedná především o nejstarší a nejobsáhlejší Bonner Kommentar 

zum Grundgesetz od Wolfganga Kahla a Christiana Waldhoffa, Das Bonner 

                                                 
12 Petr Mlsna, „Filozofické a ideové zdroje Ústavy ČR“, in Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, ed. 

Petr Mlsna et. al. (Praha: Leges, 2011), 35. 
13 Karl Loewenstein, Verfassungslehre (Tübingen: Morh Siebeck, 2000). 
14 Carl Schmitt, Verfassungslehre (Berlin: Duncker & Humblot, 1993). 
15 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 116–144, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf. 
16 Kaare Strøm a Stephen M. Swindle, „Strategic Parliamentary Dissolution“, The American Political 

Science Review 93, č. 3 (2002), 575-591, https://www.jstor.org/stable/3117931. 

https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
https://www.jstor.org/stable/3117931
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Grundgesetz: Kommentar od Hermanna von Mangoldta, Friedricha Kleina a Christiana 

Starcka či konzervativní Grundgesetz: Kommentar Theodora Maunze a Güntera Düriga. 

V českém případě práce vychází především z ústavního komentáře Ústava České 

republiky – Komentář17, „jehož autory jsou v čele s předsedou Ústavního soudu Pavlem 

Rychetským odborníci na ústavní právo, kteří působí zejména na Ústavním soudu, 

Nejvyšším správním soudu a v legislativě,“ jako například Tomáš Langášek, Tomáš 

Herc nebo Petr Mlsna.18 Mezi dalšími použitými českými ústavními komentáři stojí za 

zmínku nejnovější ústavní komentář Ústava České republiky19 od autorů Vladimíra 

Sládečka, Vladimíra Mikule, Radovana Suchánka a Jindřišky Syllové či starší, ale stále 

aktuální komentáře Lenky Bahýľové, Jana Filipa a Pavla Molka Ústava České 

republiky: Komentář20 a v neposlední řadě i Komentář k Ústavě a Listině Karla 

Klímy.21 

Primárními zdroji využitými při zpracování této práce jsou nejprve historické 

ústavy – Ústava Německé říše (1871) či Říšská ústava Výmarské republiky (1920) 

v německém případě. V českém případě poté ústavy habsburské monarchie a především 

Ústavní Listina (1920), Ústava Československé republiky (1948) a Ústava 

Československé socialistické republiky (1960). Dalšími primárními zdroji v jednotlivých 

případových studiích jsou rovněž i nálezy ústavních soudů v obou sledovaných zemích. 

Z internetových zdrojů reflektujících především rozpuštění parlamentu samotná 

nebo případy předložení otázky důvěry spolkového kancléře lze poté zmínit webový 

portál Deutscher Bundestag, časopis Der Spiegel či zpravodajské portály České televize 

a Českého rozhlasu.  

                                                 
17 Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc a Petr Mlsna et al., Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář (Praha: Wolters Kluwer, 2015). 
18 „Slavnostní představení knihy Ústava České republiky – Komentář“, epravo.cz, 15. 7. 2015, 

https://www.epravo.cz/top/aktualne/slavnostni-predstaveni-knihy-ustava-ceske-republiky-komentar-

98385.html. 
19 Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová, Ústava České republiky, 

(Praha: C.H.Beck, 2016). 
20 Lenka Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et al., Ústava České republiky: Komentář (Praha: Linde, 

2010). 
21 Karel Klíma, Komentář k Ústavě a Listině (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005). 

https://www.epravo.cz/top/aktualne/slavnostni-predstaveni-knihy-ustava-ceske-republiky-komentar-98385.html
https://www.epravo.cz/top/aktualne/slavnostni-predstaveni-knihy-ustava-ceske-republiky-komentar-98385.html
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1 Institut rozpuštění parlamentu 

Rozpuštění parlamentu je jedním ze základních ústavněprávních institutů 

definujících rovnováhu mezi vládou a parlamentem, který je až na výjimky součástí 

prakticky všech parlamentárních systémů.22 Samotné způsoby, jakým je rozpouštěcí 

právo v jednotlivých zemích ukotveno, se však velmi liší, ať už jde například o 

podmínky, za kterých může být tento institut využit, či v otázce, který z předních 

ústavních činitelů tímto právem disponuje.23 I v řádně fungujících parlamentních 

demokraciích je nutno předpokládat, že může nastat taková situace, kdy parlament 

v určitých otázkách nebude „nejen schopen svým hlasováním zaujmout své stanovisko, 

nýbrž i nalézt většinovou shodu na přijetí nějakého řešení.“24 Z principu tak nelze 

vyloučit i takovou situaci, kdy vzhledem k aktuálnímu rozložení sil nebude 

v možnostech parlamentu vytvořit jasnou většinu, která by se shodla nejen na návrhu 

nějakého zákona, ale dokonce ani na podobě vlády samotné, „v důsledku čehož nebude 

žádná vláda schopna získat potřebnou důvěru nezbytnou pro její vládnutí. 

V parlamentních demokraciích bývá v takovém případě přirozeným řešením konání 

nových voleb, které umožní řešit vzniklou situaci tím, že v rámci parlamentu dojde 

k novému rozložení politických sil. Samotné rozpuštění parlamentu přitom představuje 

standardní způsob, kterým lze tohoto cíle dosáhnout.“25 

Rozpuštění parlamentu je jedním ze základních rysů definujících rovnováhu 

parlamentního systému, jež je založená na svrchovanosti zákonodárné moci a principu 

takzvané moci sdílené. Rovnováha parlamentního systému se tak odvíjí od závislosti 

existence vlády na podpoře parlamentu, který vládě vyjádřil svou důvěru, se kterou je 

spjat i další osud a fungování vlády.26 „Parlament je legitimovaným reprezentantem 

občanů, a pokud vláda přijde o důvěru svých občanů, mají lidé právo prostřednictvím 

parlamentu vládu odvolat.“27 Odvolání vlády však nemusí automaticky vést k vyhlášení 

                                                 
22 Karl Loewenstein, Verfassungslehre (Tübingen: Morh Siebeck, 2000), 217. 
23 Kaare Strøm a Stephen M. Swindle, „Strategic Parliamentary Dissolution“, The American Political 

Science Review 93, č. 3 (2002), 575-591, https://www.jstor.org/stable/3117931. 
24 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 358–359, odst. 1. 
25 Herc, „Čl. 35“, 358–359, odst. 1. 
26 Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 158, odst. 1. 
27 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 117, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf. 

https://www.jstor.org/stable/3117931
https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
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nových voleb. Pro parlamentní režimy je typické, že pravomocí rozpustit parlament a 

vyhlásit nové volby disponuje moc výkonná, zpravidla prezident republiky, který je 

často vázán na předem stanovená hmotněprávní a procedurální omezení.28 

Institut rozpuštění parlamentu jako takový se poprvé objevil ve Velké Británii 

jako prostředek řešení sporů mezi dolní sněmovnou Spojeného království a 

panovníkem.29 Tento mechanismus monarchistického rozpouštěcího práva30 byl posléze 

převzat dalšími ústavními monarchiemi a následně se prosadil i v republikánských 

ústavách. Tradičně tedy tato pravomoc spadá výhradně do rukou hlavy státu, která se 

v případě sporů mezi vládou a parlamentem stává arbitrem, který je pověřen rozhodnout 

rozepři mezi exekutivou (vládou) a parlamentem právě případným rozpuštěním 

parlamentu.31 Na základě tohoto tradičního modelu přiřklo mnoho ústav parlamentních 

republik rozpouštěcí právo hlavě státu, avšak oproti původnímu britskému modelu se 

často jedná o právo sdílené společně s vládou, kdy je potřeba k samotnému rozpuštění 

součinnost jak vlády, která může rozpuštění iniciovat, tak i prezidenta republiky, který o 

případném rozpuštění parlamentu rozhodne.32 

Jak již bylo naznačeno, „jedním z definičních rysů parlamentních režimů je, že 

vláda odvozuje svůj vznik a legitimitu od podpory či tolerance parlamentní většiny.“33 

Jedná se tedy o vztah vzájemné důvěry mezi mocí výkonnou (vládou) a mocí 

zákonodárnou (parlamentem). K výkonu své funkce vláda nezbytně potřebuje buď 

„pozitivně formulovanou důvěru parlamentu či jeho komory (pozitivní 

parlamentarismus), anebo je tato důvěra presumpována až do doby vyslovení nedůvěry 

(negativní parlamentarismus).“34 Parlament tak disponuje pravomocí vládě, které 

vyslovil důvěru, v pozdějším časovém horizontu původně svěřenou důvěru odepřít a 

zapříčinit tak pád dosavadní vlády. „Různé subtypy parlamentní formy vlády se odlišují 

                                                 
28 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 117, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf. 

Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 158, odst. 1. 
29 Karl Loewenstein, Verfassungslehre (Tübingen: Morh Siebeck, 2000), 218. 
30 Carl Schmitt, Verfassungslehre (Berlin: Duncker & Humblot, 1993), 353. 
31 Jindřiška Syllová, „Možnosti rozpuštění parlamentu“, Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky, http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=20406 (staženo 11. května 2018). 
32 Brunclík, „Rozpouštěcí právo“, 118. 
33 Ibid., 118. 
34 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 314–315, 

odst. 1. 

https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=20406
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mj. podle toho, jak může vláda vyslovení nedůvěry čelit, resp. jak na ně může 

reagovat.“35 

Z výše uvedeného vyplývá, že vláda a parlament jsou na vzájemné spolupráci 

existenčně závislé, v případě neshod však obě moci disponují silnými nástroji, které 

mohou mít za následek zánik vlády na straně jedné a na straně druhé rozpuštění 

parlamentu.36 Zjednodušeně lze říci, že právě okolo těchto dvou institutů se točí 

dynamika politické moci a pouze jejich samotná přítomnost vytváří „potenciál 

k rovnováze“ mezi vládou a Sněmovnou „a nutí je do vzájemné závislosti a 

spolupráce.“37 

Vyslovení nedůvěry vládě nebo její demise, však nemusí automaticky znamenat, 

že dojde k rozpuštění parlamentu a vyhlášení nových voleb. Rozpuštění parlamentu je 

v mnoha ústavách parlamentních demokraciích chápáno jako ultima ratio, tedy jako 

nejzazší řešení politické krize ve chvílích, kdy například parlament není schopen po 

vyslovení nedůvěře předchozí vládě, případně po demisi dosavadní vlády, vyslovit 

důvěru vládě nové.38 „Rozpuštění parlamentu ze strany exekutivy za současné možnosti 

zákonodárného sboru vyslovit vládě nedůvěru, je tedy nutno chápat jako nástroj k řešení 

jinak bezvýchodných situací.“39 „Přesto platí, že rozpuštění parlamentu je pro 

parlamentní (i poloprezidentské) režimy charakteristické a představuje jedno z možných 

řešení konfliktu mezi exekutivou a legislativou. Po rozpuštění parlamentu následují 

nové volby. Moc se tak vrací zpět voličům, kteří se tak stávají v konečném důsledku 

arbitry případného nepřekonatelného sporu vlády a parlamentu, který dospěl až 

k předčasným volbám.40 

Jak již bylo zmíněno, způsob, kterým lze rozpuštění parlamentu dosáhnout se 

prakticky v každém státě liší a těžko lze nalézt shodnou úpravu. Samotné využití aktu 

rozpuštění totiž bývá podmíněno účelem, pro který ústavodárce institut rozpuštění 

                                                 
35 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 314–315, 

odst. 1. 
36 Karl Loewenstein, Verfassungslehre (Tübingen: Morh Siebeck, 2000), 217. 
37 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 118, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf.; 

Loewenstein, „Verfassungslehre“, 217.; 

Klíma, „Článek 35“, 314–315, odst. 1. 
38 Ibid. 
39 Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 158, odst. 1. 
40 Brunclík, „Rozpouštěcí právo“, 118. 

https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
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parlamentu do ústavy zahrnul.41 V zásadě lze však vysledovat hlavní tři hmotněprávní a 

procedurální oblasti, které obsahují prakticky všechny úpravy. Tyto tři oblasti kritérií 

představil ve své práci zabývající se rozpouštěcím právem v komparativní perspektivě 

Miloš Brunclík42 – jedná se o účel rozpouštěcího práva, jeho aktéry a míru restrikce, 

kterou ústava definuje. Tato tři kritéria budou rovněž zohledněna v závěrečné 

komparaci této práce. 

1.1 Účel rozpouštěcího práva 

Účel rozpouštěcího práva je založen na tom, pro jaké situace je tento ústavně-

právní institut konstituován a zamýšlen. V naprosté většině případů se jedná o nápravný 

prostředek v situacích, kdy parlament neplní své základní funkce a je tedy nástrojem 

k řešení bezvýchodných krizí.43 K takovému stavu může například docházet v patových 

situacích, kdy nelze v rámci parlamentu nalézt většinu, která by vyslovila podporu vládě 

důvěru či schválila její program, případně v situaci, kdy vláda svou podporu ztratila. 

V některých zemích také může dojít k rozpuštění parlamentu, pokud parlament 

nedokáže přijmout stanovisko k návrhu státního rozpočtu.44 

Pravomoc parlament rozpustit nebo iniciovat jeho rozpuštění také může být 

jedním z nástrojů výkonné moci například vůči obstruujícímu parlamentu. Takovým 

prostředkem v ústavách disponuje buďto prezident, vláda, případně její předseda. 

Zpravidla se jedná o silný mocenský nástroj, který může být použit v širokém spektru 

situací. Je možné ho využít nejen při sporech mezi vládou a parlamentem, ale i 

v patových situacích nebo v situacích, kdy vláda záměrně sleduje vyvolání předčasných 

voleb například na základě pozitivních volebních průzkumů.45 K rozpuštění parlamentu 

dochází v několika zemích i v souvislosti se změnou ústavy. Ústavy v těchto případech 

                                                 
41 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 359, odst. 2. 
42 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 116–144, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf. 
43 Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 158, odst. 1. 
44 Brunclík, „Rozpouštěcí právo“, 119. 
45 Karl Loewenstein, Verfassungslehre (Tübingen: Morh Siebeck, 2000), 221. 

https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf


 

14 

 

vyžadují obnovení či odepření důvěry voličů v parlament, který se rozhodl změnit 

nejvýznamnější zákon ve státě.46 

1.2 Aktéři rozpouštěcího práva 

Mezi aktéry rozpouštěcího práva lze řadit hlavu státu, vládu či jejího předsedu, 

parlament a v konečném důsledku také voliče, kteří v předčasných volbách vyvolaných 

konfliktem mezi vládou a parlamentem rozhodnou o novém složení parlamentu. Carl 

Schmitt rozděluje podle aktérů rozpouštěcí právo podle aktérů na pět druhů – 

monarchistické, prezidentské, premiérské či vládní, parlamentní a občanské.47 

V dnešní době je „oprávnění rozpustit parlament v parlamentních systémech 

obvykle přiznáno hlavě státu. Odlišnosti lze spatřovat v tom, zda se ve skutečnosti jedná 

o rozhodnutí vlády,“ kterého je prezident pouze vykonavatelem, „či zda o rozpuštění 

parlamentu rozhoduje hlava státu autonomně.“48 Tedy zdali se v tomto případě stává 

prezident jakýmsi arbitrem v případě sporu vlády s parlamentem či pouze 

vykonavatelem rozhodnutí bez možnosti do situace výrazněji zasáhnout.49 

V naprosté většině zemí je zapotřebí součinnosti dvou či více ústavních orgánů, 

ať už se jedná jen o návrh rozpuštění, či pouhou konzultaci, nebo samotné rozhodnutí o 

rozpuštění parlamentu a vyhlášení nových voleb. Existují však i případy, kdy je hlava 

státu z tohoto procesu zcela vyloučena a naopak případy, kdy je toto právo svěřeno 

výhradně do rukou prezidenta.50 Můžeme se tedy na jedné straně setkat s takovými 

ústavami, ve kterých disponuje právem rozpustit parlament pouze jeden jediný aktér, 

který k využití své pravomoci nepotřebuje jakoukoli formu spolupráce s ostatními 

ústavními orgány. V jiných ústavách to může být, jak již bylo zmíněno, pouze 

prezident, ale i pouze vláda či parlament.51 

Ve většině ústav je zapotřebí součinnosti nejméně dvou ústavních orgánů. 

Zpravidla se jedná o případy, kdy může hlava státu rozpustit parlament pouze na návrh 

předsedy vlády či na základě vládního usnesení. Způsoby rozpuštění parlamentu 

                                                 
46 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 119–121, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf.; 

„Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 315, odst. 2. 
47 Carl Schmitt, Verfassungslehre (Berlin: Duncker & Humblot, 1993), 353–355. 
48 Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 158, odst. 2. 
49 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 315, odst. 2. 
50 Kaare Strøm a Stephen M. Swindle, „Strategic Parliamentary Dissolution“, The American Political 

Science Review 93, č. 3 (2002), 575-591, https://www.jstor.org/stable/3117931. 
51 Strøm a Swindle, „Strategic Parliamentary Dissolution“, 576. 

https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
https://www.jstor.org/stable/3117931
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podmíněné povinností spolupráce a naopak rozpuštění na zakládající se svobodném 

rozhodnutí jediného aktéra mohou stát v jedné ústavě vedle sebe a záleží na konkrétní 

ústavně definované situaci, která případné rozpuštění připouští. V mnoha zemích může 

parlament své rozpuštění odsouhlasit svým hlasováním sám. V takovém případě je 

rozpouštěcí právo přesunuto z rukou exekutivy (hlavy státu nebo vlády či premiéra) do 

rukou parlamentu, který v takovém případě disponuje institutem seberozpuštění.52 

Specifickým případem je pak zmíněné automatické rozpuštění parlamentu poté, co jím 

byla odsouhlasena novela ústavy.53 Aktérem je v tomto případě parlament, který změnu 

odsouhlasil s vědomím, že bude následně rozpuštěn.54 Lze se rovněž i setkat s případy, 

kdy byl parlament rozpuštěn vydáním ústavního zákona s omezenou platností, jako 

tomu bylo například v České republice v roce 1998. 

1.3 Míra restrikce rozpouštěcího práva 

Rozpouštěcí právo zná v zásadě tři způsoby hmotněprávní nebo procedurální 

restrikce rozpouštěcího práva. Jedná se například o omezení na několik ústavou 

definovaných situací, kdy lze k samotnému rozpuštění přistoupit. Dalším omezením 

může být zvýšení počtu aktérů, kteří se na vykonání rozpouštěcího práva podílí (viz 

předchozí podkapitolu). V neposlední řadě je nutno také jako restrikci považovat, zdali 

je konkrétní aktér v dané situaci povinen parlament rozpustit, či pouze touto možností 

disponuje a je tak pouze na jeho vlastním uvážení, zdali k tomuto kroku přistoupí a 

umožní tak cestu k novým volbám. Ústavy rovněž nezřídka stanovují časová období, 

během kterých nelze k rozpuštění parlamentu přistoupit.55 

Vedle zmíněných omezení se však objevují i případy, kdy ústava prakticky žádné 

restrikce neobsahuje, a kde tedy premiér nebo prezident může rozpustit parlament 

prakticky kdykoli. Lze se setkat i s případem, kde je prezident sice povinen svůj krok 

konzultovat s oběma parlamentními komorami, v praxi ale postačuje, aby taková 

konzultace proběhla, a není vyžadována jakákoli dohoda či kontrasignace.56 

                                                 
52 Eliška Holubová, „Rozpouštění Parlamentu: ruční brzda ústavního systému v komparativním pohledu“, 

in Parlamentarismus, ed. Marek Antoš a Jan Wintr (Praha: Právnická fakulta UK, 2008), 171. 
53 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 315, odst. 2. 
54 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 121, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf. 
55 Holubová, „Rozpouštění Parlamentu“, 171. 
56 Karl Loewenstein, Verfassungslehre (Tübingen: Morh Siebeck, 2000), 220. 

https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
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Rozpouštěcí právo je často velmi volně upraveno i v mnoha parlamentních 

monarchiích.57 

Velmi málo nebo nikterak omezené rozpouštěcí právo může v některých 

případech vést ke „zneužití“ tohoto institutu v rámci politického boje například 

v situaci, kdy vláda rozpuštěním sleduje pouze využití příznivé politické situace 

s kalkulem vyšší volební podpory, než které se doposud těšila.58 Za účelem zabránění 

případného zneužití rozpouštěcího práva omezují mnohé ústavy rozpuštění parlamentu 

jen na taxativně definované situace, a to v různé míře. Jedná se například o omezení 

definující, že k rozpuštění parlamentu může dojít pouze v případě vyslovení nedůvěry 

vládě, v případě třech neúspěšných pokusů vládu sestavit nebo v případě neschopnosti 

parlamentu po více jak tři měsíce plnit legislativní funkci. Některé ústavy umožňují 

pouze jednu ze jmenovaných možností, jiné jich naopak připouští více, vždy se ale 

jedná o jasně definované situace, za kterých lze k rozpuštění přistoupit. V naprosté 

většině případů se jedná o takové situace, jejichž dlouhodobé trvání by výrazně 

narušovalo legislativní činnost státu.59 

Dalším způsobem restrikce jsou časová omezení, která se vážou na termín 

předchozích voleb nebo řádný termín voleb budoucích.60 V některých ústavách tak 

nelze vyvolat nové volby v rozmezí 3 měsíců až jednoho roku po volbách. Opačně pak 

ústavy neumožňují rozpuštění parlamentu v posledních šesti nebo třech měsících jeho 

funkčního období. Je možné se setkat i s úpravou, která umožňuje rozpustit parlament 

jen jednou za rok. Se zajímavou úpravou se lze setkat ve Švédsku, kde vlády disponují 

poměrně široce upraveným rozpouštěcím právem, avšak jejichž funkční období je 

v případě předčasných voleb zkráceno pouze na zbývající část zasedání předchozího 

parlamentu.61 

Ústavy mnoha států také zároveň výslovně vylučují rozpuštění parlamentu za 

určitých situací, například pokud je ohrožena bezpečnost země z důvodu války nebo  

                                                 
57 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 122, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf. 
58 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 359–360, odst. 3. 
59 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 315, odst. 2. 
60 Karl Loewenstein, Verfassungslehre (Tübingen: Morh Siebeck, 2000), 219. 
61 Brunclík, „Rozpouštěcí právo“, 122–124. 

https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
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je-li vyhlášen stav ohrožení. Jako další formu restrikce můžeme také hodnotit úpravy, 

na základě kterých hlava státu disponuje právem rozpuštění parlamentu například na 

návrh předsedy vlády, avšak není povinna tomuto návrhu vyhovět a je pouze na jejím 

vlastním uvážení, zdali návrhu vyhoví a k rozpuštění parlamentu přistoupí.62   

                                                 
62 Miloš Brunclík, „Rozpouštěcí právo v ČR v komparativní perspektivě“, Acta Politologica 3, č. 2 

(2011), 122–124, https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf. 

https://acpo.fsv.cuni.cz/ACPOENG-22-version1-01.pdf
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2 Spolková republika Německo 

Rozpuštění německého parlamentu – Bundestagu – je dle aktuální ústavy – 

Základního zákona z roku 1949 – možné pouze výjimečně, a to v jediných dvou 

specifických případech. První možnost uděluje spolkovému prezidentovi dle článku 63, 

odstavce 4, věty 3. možnost rozpustit nově zvolený Bundestag a vyvolat tak nové volby 

v případě, že po předcházejících volbách si Spolkový sněm není schopen ze svého 

středu dle článku 63, odstavců 1–3 zvolit svého předsedu vlády – spolkového kancléře. 

Druhou a v historii Spolkové republiky již několikrát aplikovanou možnost nabízí 

takzvaná otázka důvěry spolkového kancléře, jež je ukotvena v článku 68 Základního 

zákona. Jedná se o ústavněprávní institut, který dává kancléři možnost předložit 

Spolkovému sněmu návrh, na jehož základě je vyvoláno hlasování o tom, zdali 

Spolkový sněm důvěřuje kancléři, tedy zdali má kancléř ve Spolkovém sněmu 

dostatečnou podporu nadpoloviční většiny poslanců. V případě, že by kancléř podporu 

nadpoloviční většiny členů Bundestagu nezískal, otevírá se tím možnost Spolkový sněm 

rozpustit a vyvolat tak předčasné volby. Společně s možností, která spolkovému 

prezidentu dává možnost v případě patové situace po volbách rozpustit Spolkový sněm, 

se jedná o jediné dvě ústavněprávní možnosti, kterými lze německý parlament rozpustit 

a dosáhnout nových voleb. V obou případech by se především z historické podstaty 

těchto článků mělo jednat o ultima ratio k řešení krizové situace ve chvíli, kdy se žádné 

straně nebo koalici stran nepodaří získat nadpoloviční většinu hlasů ve Spolkovém 

sněmu, a neexistuje tak jednoznačná většina, která by zvolila nového spolkového 

kancléře nebo již úřadujícího kancléře podpořila a vyslovila mu důvěru. V takovém 

případě by totiž byla výrazně narušena funkčnost celého Spolkového sněmu a celého 

německého parlamentárního systému, jenž si na stabilitě velmi zakládá. Německá 

úprava je v mezinárodním porovnání výrazně restriktivní, což má své odůvodnění 

v historickém vývoji německého státu. Tato práce se zabývá především úpravou 

obsaženou v článku 68 Základního zákona, jelikož byla doposud na rozdíl od článku 63, 

odstavce 4, věty 3. již několikrát využita a budí výrazně větší rozpory. 
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2.1 Historický vývoj 

Velmi restriktivní úprava umožňující rozpuštění německého Spolkového sněmu 

prakticky jen ve velmi výjimečných případech, a která by měla sloužit výlučně 

k překlenutí neřešitelné parlamentní krize, má svůj původ v negativních historických 

zkušenostech především z meziválečného období Výmarské republiky. Institut 

rozpuštění parlamentu se však neobjevil v takzvané Výmarské ústavě poprvé, naopak 

má v německé ústavní praxi několikasetletou tradici. 

S vůbec prvními výskyty institutu rozpuštění parlamentu na německém území se 

totiž můžeme setkat již ústavách stavovských sněmů pozdního středověku. V těchto 

dobách měl rozhodovací pravomoc ve věci rozpuštění parlamentu výhradně vládnoucí 

monarcha, který sněm svolával a následně i po skončení jednání rozpouštěl. Panovník 

ovšem nemusel sněm rozpustit až po projednání všech bodů programu, nýbrž 

disponoval právem sněm libovolně rozpustit v případě neshod či jiných sporů.63 

Svého významu jako důležitého stabilizačního prvku začalo rozpuštění 

parlamentu postupně nabývat s nástupem konstitučních monarchií. Rozhodovací 

pravomoc sice stále zůstávala v rukou panovníka, který zvolenému parlamentu 

dosazoval jím zvolenou vládu, jež navíc byla nezávislá na důvěře parlamentu. Přesto 

byla panovníkova vláda ve výkonu své funkce na spolupráci s parlamentem v mnoha 

ohledech závislá a k prosazení jednotlivých zákonů potřebovala souhlas poslanců. 

Možnost rozpuštění proto v této době fungovala jako významný umravňovací prvek a 

institut vládnoucího panovníka v případě neshod mezi parlamentem a jím dosazenou 

vládou.64 

S právem osvíceného monarchy rozpustit parlament se můžeme setkat ve všech 

německých zemských ústavách 19. století. Příkladem může být článek 51 revidované 

Pruské ústavy z 31. ledna 1850.65 Mezi lety 1862 a 1866 v průběhu takzvaného 

pruského ústavního konfliktu došlo k využití tohoto článku celkem čtyřikrát. Pruský 

parlament totiž soustavně odmítal odsouhlasit poskytnutí finančních prostředků na 

reorganizaci pruské armády, a proto pruský král Vilém I. rozpustil parlament čtyřikrát 

                                                 
63 Wolf-Rüdiger Schenke, „Artikel 68“, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, ed. Wolfgang Kahl, 

Christian Waldhoff a Christian Walter (Heidelberg: C.F. Müller, 2006), 19, odst. 18. 
64 Schenke, „Artikel 68“, 19–20 , odst. 19–20. 
65 „Ústava Pruského státu z 31. ledna 1850“, Verfassungen.de, staženo 11. května 2018, čl. 51, 
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během čtyř let.66 Po sjednocení Německa Otto von Bismarckem v roce 1871 bylo 

rozpuštění Říšského sněmu dle článku 24 Ústavy Německé říše svěřeno říšskému císaři, 

který již o případném rozpuštění nemohl rozhodnout sám dle svého vlastního uvážení, 

nýbrž – na základě principů spolkového státu – pouze se souhlasem horní komory 

neboli Spolkové rady, ve které byli zastoupeni právě reprezentanti jednotlivých 

německých států.67 

V rámci konstitučních monarchií tak rozpuštění parlamentu či samotná hrozba 

panovníka možným rozpuštěním v případě přetrvávajících neshod plnila primárně 

disciplinární funkci lidem zvoleného parlamentu. Jednalo se o jeden z hlavních 

instrumentů moci samotného monarchy například vůči obstruujícímu parlamentu. 

V období Německé říše, konkrétně mezi lety 1871 – 1914, využil německý císař tento 

institut celkem pětkrát, a to vždy při neshodách s parlamentem, respektive při zdráhání 

Říšského sněmu schválit některý ze zákonů.68 

Výmarská ústava ze srpna roku 1919 částečně následovala tradici konstituční 

monarchie, jelikož pravomoc rozpustit parlament přiznávala hlavě státu, kterou již nebyl 

říšský císař, nýbrž říšský prezident přímo volený lidem. Německý stát byl po roce 1918 

vystavěn na demokratických principech, proto bylo také jedním ze stavebních kamenů 

jeho ústavy jasné rozložení sil ve státě mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. 

A právě pravomoc říšského prezidenta pouhým nařízením dle článku 25 Výmarské 

ústavy rozpustit Říšský sněm byla považována za jeden z hlavních prostředků, jak této 

rovnováhy dosáhnout.69 Zároveň byla posílena i suverenita lidu, který se tak v případě 

nových parlamentárních a prezidentských voleb stal soudcem, jemuž byla volbami 

svěřena rozhodovací pravomoc v případě nepřekonatelného konfliktu mezi vládou a 

parlamentem a případně i prezidentem, který se rozhodl Říšský sněm rozpustit. 

Ve Výmarské republice však tento zmíněný princip rozdělení moci velmi rychle 

začal narážet na své limity. Díky neexistující uzavírací klauzuli pro vstup do Říšského 

sněmu byla pro celé období Výmarské republiky typická výrazná roztříštěnost 

politického spektra. Politická nestabilita proto často ústila v předčasné rozpuštění 

                                                 
66 Carl Schmitt, Verfassungslehre (Berlin: Duncker & Humblot, 1993), 353. 
67 „Ústava Německé říše z 1. ledna 1871“, Verfassungen.de, staženo 11. května 2018, čl. 24, 

http://www.verfassungen.de/de/de67-18/verfassung70-i.htm. 
68 Wolf-Rüdiger Schenke, „Artikel 68“, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, ed. Wolfgang Kahl, 

Christian Waldhoff a Christian Walter (Heidelberg: C.F. Müller, 2006), 20–21 , odst. 22.  
69 „Výmarská říšská ústava z 11. srpna 1919“ Verfassungen.de, staženo 11. května 2018, čl. 25, 

http://www.verfassungen.de/de/de19-33/verf19-i.htm. 
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parlamentu a předčasné volby, které ovšem mnohdy nevedly k vytvoření jasné 

vládnoucí většiny v Říšském sněmu. Během pouhých patnácti let existence Výmarské 

republiky tak byl Říšský sněm rozpuštěn celkem sedmkrát, z toho v letech 1924 a 1932 

dokonce dvakrát během jednoho roku.70  

Oproti původně očekávánému rovnoměrnému rozložení sil ve státě se tak institut 

rozpuštění parlamentu, který držel v rukou říšský prezident, během několika let vyvinul 

ve velmi silný mocenský nástroj hlavy státu. Díky poměrně volné definici, která 

prezidentovi pouze omezovala rozpustit sněm dvakrát ze stejného důvodu, se také 

postupně stupňoval prezidentův vliv i na složení jednotlivých kabinetů. V souvislosti 

s roztříštěností politického spektra a stran zastoupených Říšském sněmu a prakticky 

neomezenou pravomocí prezidenta rozpustit tento sněm poté nepřekvapí, že ani jediný 

Říšský sněm v období Výmarské republiky nedokončil své volební období.71 Právo 

rozpustit parlament nevyžadující jakoukoli materiální podmínku či předpoklady 

příslušelo pouze svobodnému rozhodnutí prezidenta. Původně zamýšlená rovnováha 

mezi exekutivou a legislativou doplněná lidem jako suverénem, který měl právo v 

předčasných volbách rozhodnout spor mezi vládou a parlamentem, případně i 

prezidentem, nedošla naplnění. Tato mocenská nerovnováha ve prospěch říšského 

prezidenta podpořená právem jeho právem vydávat nouzová nařízení dle článku 48 

Výmarské ústavy umožnila v posledních letech Výmarské republiky vytvořit základ pro 

vznik prezidentských kabinetů, které se již stoprocentně nemusely opírat o podporu 

většiny členů Říšského sněmu.72  

2.1.1 Konvent v Herrenchiemsee a projednávání Parlamentární rady 

Vznik článku 68 Základního zákona výrazně poznamenaly negativní zkušenosti 

s mnohačetnými rozpuštěními parlamentu z období Výmarské republiky, kdy tehdejší 

úprava společně s úpravou nouzového zákonodárství ve třicátých letech nedokázala 

zabránit nástupu nacismu. Ve vědomém odklonu od Výmarské ústavy tak bylo již od 

počátku projednávání o nové ústavě jedním hlavních cílů z vytvoření vyváženějšího a 
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funkčnějšího parlamentárního systému, a to především na základě opatření, která posílí 

vztah mezi vládou a parlamentem. Již v ústavním návrhu z Herrenchiemsee byla patrná 

jasná restriktivní tendence, která si kladla za cíl omezit možnost rozpuštění parlamentu 

na minimum. Předložený návrh ústavodárného konventu z Herrenchiemsee například 

obsahoval možnost zvolení kancléře Spolkovou radou, pokud by se Spolkový sněm na 

jméně nového kancléře neshodl. V důvodové zprávě k tomuto návrhu bylo výslovně 

stanoveno, že Bundestagu nepřísluší právo se samovolně rozpustit. Bundestag měl mít 

podle prvotního návrhu možnost odvolat kancléře, ovšem pouze pod podmínkou, že si 

zvolí kancléře nového. Institut otázky důvěry spolkového kancléře původní návrh vůbec 

neobsahoval.73 

Finální podobu budoucího článku 68 Základního zákona definovala 

Parlamentární rada, která jej původně projednávala současně se článkem 67, tedy 

konstruktivním vótem nedůvěry. Konstruktivním vótem nedůvěry může Spolkový sněm 

vyslovit kancléři nedůvěru a odvolat z ho funkce současným zvolením nového kancléře. 

Jeden z projednávaných návrhů Parlamentární rady například umožňoval rozpuštění 

parlamentu v situaci, kdy by v hlasování o důvěře, které mohl vyvolat spolkový kancléř 

i Spolkový sněm, kancléř důvěru nezískal, avšak Spolkový sněm by se v průběhu 21 dní 

nedohodl na osobě nového předsedy vlády.74 

Debaty právě ohledně budoucího článku 68 a možnostech, za jakých okolností 

umožnit Spolkový sněm rozpustit, byly velmi živé, což dokazuje fakt, že až do počátku 

května 1949, tedy ještě pár dní před vstoupením Základního zákona v platnost, se 

objevovaly různé návrhy a o otázce rozpuštění se tak živě diskutovalo. V samotném 

závěru projednávání budoucí ústavy – Základního zákona – Parlamentární radou byl 

převzat a následně odsouhlasen návrh z pera zpravodajů hlavního výboru, mezi kterými 

byli například Heinrich von Bretano či Hermann von Mangoldt, v následujícím znění, 

které je v nezměněné podobě platné dodnes:75 

 

(1) „Nedosáhne-li návrh spolkového kancléře na vyslovení důvěry souhlasu 

většiny členů Spolkového sněmu, může spolkový prezident na návrh 

spolkového kancléře do jednadvaceti dnů Spolkový sněm rozpustit. Právo 

                                                 
73 Wolf-Rüdiger Schenke, „Artikel 68“, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, ed. Wolfgang Kahl, 
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rozpustit sněm však zaniká, jakmile Spolkový sněm většinou svých členů 

zvolí jiného spolkového kancléře.“ 

(2) „Mezi podáním návrhu a volbou musí uběhnout čtyřicet osm hodin.“76 

2.1.2 Současná úprava 

Aktuální úprava umožňující rozpuštění Bundestagu, tedy článek 68 Základního 

zákona, cílí primárně na stabilitu vlád a je přímou reakcí na neblahé zkušenosti z dob 

Výmarské republiky. Na základě článku 68 sice kancléř disponuje zcela obvyklým 

instrumentem, který mu umožňuje předložit žádost o vyslovení důvěry, na rozdíl od 

mnohých ústav však není případné nevyslovení důvěry vázáno na demisi vlády. 

V německém případě se negativní zodpovězení otázky důvěry pojí s pravomocí 

rozpustit Bundestag.77 Rozpouštěcí je právo přesunuto z rukou prezidenta do rukou 

kancléře a Bundestagu, který svým hlasováním o otázce důvěry předložené kancléřem 

rozhodne, zdali kancléři umožní nabýt práva otevřít cestu k rozpuštění Bundestagu. 

Iniciátorem rozpuštění se v tomto případě v přímém odklonu od Výmarské ústavy stává 

spolkový kancléř. 78 

Stejně jako ve všech případech parlamentních republik se i německý spolkový 

kancléř při svém vládnutí musí opírat o důvěru parlamentu. Na základě článku 63, který 

definuje volbu kancléře, se navíc Spolkový kancléř opírá o velmi silný mandát, jelikož 

ke svému zvolení kancléřem potřebuje souhlas nadpoloviční většiny všech členů 

Bundestagu, nikoliv jen prostou většinu při hlasování přítomných členů. Takové 

ustanovení činí odvolání současného kancléře výrazně obtížným, jelikož i nový kancléř 

ke svému zvolení nezbytně potřebuje podporu absolutní většiny poslanců Bundestagu.79 

Ztráta důvěry v kancléře je proto spojena s otázkou případného rozpuštění Bundestagu a 

předčasnými volbami. Zmíněná pravidla viditelně staví do popředí spolkového kancléře 

jako ústřední osobu, čímž jasně definují princip kancléřské demokracie, na níž je 

založen parlamentární systém Spolkové republiky Německo.80 
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V případě neúspěchu při hlasování o důvěře na základě článku 68 Základního 

zákona má navíc kancléř, kromě možnosti předložit spolkovému prezidentovi návrh na 

rozpuštění, také možnost ve spolupráci s prezidentem a Spolkovou radou v návaznosti 

na článek 81 Základního zákona podat návrh na vyhlášení stavu nouzového 

zákonodárství, který by vedl k výraznému omezení vlivu legislativní role Bundestagu.81 

Na otázku důvěry je však nutno nahlížet jako na stabilizační prvek především 

v návaznosti na důsledky, které může odepření důvěry kancléři na základě článku 68 

Základního zákona způsobit, tedy rozpuštění Bundestagu a v krajním případě i stav 

nouzového zákonodárství. Otázka důvěry a hrozba jejího nevyslovení by totiž měla 

primárně fungovat jako prostředek k překlenutí krizí pomocí konsolidace rozpadající se 

vládnoucí většiny. Nezdaří-li se vyvoláním otázky důvěry situaci v Bundestagu 

stabilizovat, má poté kancléř možnost iniciovat rozpuštění.82 Článek 68 Základního 

zákona svou funkcí a svým případnými následky tvoří jasnou protiváhu ke článku 67 – 

konstruktivnímu hlasování o nedůvěře. Oba články však současně sledují záměr udržet 

parlamentární vládní systém funkční a celkově tak přispívají k politické stabilitě.83 

2.1.3 Konstruktivní vótum nedůvěry 

V souvislosti s úpravou, jež je aplikována v České republice, a které se bude 

věnovat další část této práce, je nezbytné se krátce zaměřit také na článek 67 Základního 

zákona, tedy konstruktivní hlasování o nedůvěře. Tento článek dává Spolkovému sněmu 

pravomoc vyvolat v Bundestagu hlasování o nedůvěře kancléři. Vyslovení nedůvěry 

kancléři probíhá pouze tak, že je novému kancléři vyslovena důvěra. Pokud se tak 

nestane, dosavadní kancléř není odvolán a zůstává ve svém úřadě.84 

Článek 67 Základního zákona je tak stejně jako články 63 a 68 Základního 

zákona jedním z dalších principů vzájemné důvěry a kontroly, charakteristického znaku, 

na kterém se zakládá parlamentární systém, jenž je definován závislostí vlády na 

parlamentu. Na rozdíl od otázky důvěry, která funguje jako mocenský nástroj kancléře 

proti parlamentu, kterým lze docílit i případného rozpuštění dosavadního parlamentu, je 
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konstruktivní hlasování o nedůvěře na základě článku 67 naopak mocenským nástrojem 

parlamentu, jenž umožňuje dosavadního kancléře svrhnout společně s jeho vládou.85 

Podobně jako v případě článku 68 Základního zákona bylo i konstruktivní vótum 

nedůvěry již v návrhu ústavodárného konventu v Herrenchiemsee považováno za další 

z prvků, který by měl v reakci na negativní zkušenosti z období Výmarské republiky, 

kdy bylo možné vyvolat tzv. destruktivní vótum nedůvěry, přispívat ke stabilitě vlády a 

parlamentárního systému v Německu. Aby však nedocházelo k nejasným situacím poté, 

co by kancléři na základě vóta nedůvěry byla vyslovena nedůvěra, je jasně definováno, 

že si Bundestag musí bezpodmínečně zvolit nového kancléře. Článek 67 Základního 

zákona tak sice Bundestagu dává možnost odvolat dosavadního kancléře ale bez 

možnosti předčasných voleb.86  

Při tvorbě Základního zákona se na základě zkušeností z období Výmarské 

republiky prosadila myšlenka, že je nutné stanovit jasná pravidla hry parlamentu. 

Institut nedůvěry byl proto ustanoven takovým způsobem, že může být aplikován pouze 

konstruktivní většinou, čímž došlo k jasnému oslabení obstrukčního potenciálu, který 

by vyvolání takového hlasování mohlo nabízet.87 Zároveň byla odstraněna možnost na 

základě hlasování o nedůvěře odvolat pouze konkrétního člena vlády. Nedůvěra tak dle 

článku 67 Základního zákona může být vyslovena pouze kancléři, se kterým vzniká i 

padá celá jeho vláda.88 Odstranění tzv. destruktivního hlasování o důvěře je tak jedna 

z dalších reakcí na neblahé zkušenosti z Výmarské republiky, které můžeme 

v Základním zákoně zaregistrovat.89 

2.1.4 Otázka důvěry jako mocenský nástroj spolkového kancléře 

Výše představený článek 67 Základního zákona můžeme považovat za 

významný mocenský nástroj Spolkového sněmu proti vládě a především jejímu 

kancléři, který většině v parlamentu umožnuje zvolením nového kancléře toho 

současného svrhnout. Otázka důvěry je proto naopak často definována jako silný 
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mocenský nástroj kancléře, jenž primárně slouží k posílení jeho pozice.90 Oba tyto 

ústavněprávní instituty spolu vzájemně souvisí a naplňují společný cíl, který spočívá ve 

schopnosti pohotově řešit a překlenout vzniklou parlamentní krizi. Současně také 

výrazně zamezují případný vznik situace, kdy by Spolková republika neměla 

akceschopnou vládu.91 

 Hlavní síla otázky důvěry se skrývá v přítomné hrozbě, že by spolkovému 

kancléři důvěra vyslovena nebyla. V takovém případě totiž kancléř nabývá práva 

předložit spolkovému prezidentovi návrh na rozpuštění Bundestagu a vyvolání 

předčasných voleb. V případě, že by k využití práva na rozpuštění Spolkového sněmu 

nedošlo, může spolkový prezident na žádost Spolkové vlády se souhlasem Spolkové 

rady vyhlásit nouzový stav zákonodárství dle článku 81 Základního zákona, který by 

vedl k významnému oslabení role Bundestagu. Nevyslovením důvěry kancléři tak 

členové Bundestagu mohou ohrozit svůj vlastní mandát.92 Takové situaci se ovšem 

Bundestag i při nevyslovení důvěry dosavadnímu kancléři může vyhnout a odzbrojit tak 

kancléře, který by usiloval o rozpuštění Spolkového sněmu či o vyvolání nouzového 

stavu zákonodárství. Článek 68 totiž ve svém 1. odstavci, větě 2. Bundestagu umožňuje, 

aby si v souvislosti s nevyslovením důvěry zvolil nového kancléře.93 Taková situace 

v dějinách Spolkové republiky Německo doposud nenastala. 

Vznikem institutu důvěry, jenž se poprvé objevil právě až v Základním zákoně, 

byla vytvořena pomyslná rovnováha právě proti konstruktivnímu hlasování o nedůvěře. 

Článek 68 tak naplňuje jednu ze základních premis, kterou si od počátku kladl 

ústavodárný konvent v Herrenchiemsee a Parlamentární rada, tedy snahu o vytvoření 

funkčního a vyrovnaného vztahu mezi kancléřem, jeho vládou a parlamentem.94 V této 

souvislosti lze účel článku 68 Základního zákona chápat také jako prostředek k 

                                                 
90 Volker Epping, „Artikel 68“, in Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, ed. Hermann von Mangoldt, 

Friedrich Klein a Christian Starck (München: Vahlen, 2010), 1734–1735, odst. 1.; 

Schenke, „Artikel 68“, 26, odst. 35. 
91 „3. Februar 1982: Schmidt stellt die Vertrauensfrage“, Deutscher Bundestag: Dokumente, staženo 11. 

května  2018, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/37627129_kw05_vertrauensfrage_sc

hmidt/207580. 
92 Volker Epping, „Artikel 68“, in Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, ed. Hermann von Mangoldt, 

Friedrich Klein a Christian Starck (München: Vahlen, 2010), 1734–1735, odst. 1. 
93 „Art. 68“, in Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Bonn: Bundeszentrale für politische 

Bildung, 2014). 
94 Wolf-Rüdiger Schenke, „Artikel 68“, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, ed. Wolfgang Kahl, 

Christian Waldhoff a Christian Walter (Heidelberg: C.F. Müller, 2006), 26, odst. 35. 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/37627129_kw05_vertrauensfrage_schmidt/207580
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/37627129_kw05_vertrauensfrage_schmidt/207580


 

27 

 

zamezení zbrklého a předčasného rozpuštění parlamentu.95 Hrozba rozpuštění spojená 

s otázkou důvěry by měla kancléři zajistit poslušnost Bundestagu a přispívat tak ke 

stabilitě a akceschopnosti vlády a parlamentu.96 Nezdaří-li se však otázkou důvěry 

stabilizovat kancléřovu pozici v Bundestagu a překlenout tak krizi, nabízí článek 68 

Základního zákona dodatečnou možnost dosáhnout jasných poměrů ve Spolkovém 

sněmu jeho rozpuštěním a následnými předčasnými volbami. Podobná situace také 

přichází v úvahu, pokud se kancléř rozhodne vyvolat hlasování o své důvěře se 

záměrem nechat toto hlasování ztroskotat, rozpustit Spolkový sněm a připravit tak cestu 

k novým volbám. V takové situaci ovšem vyvstávají otázky, za jakých okolností a za 

splnění jakých předpokladů je takový postup v souladu se Základním zákonem.97 

2.1.5 Rozpuštění Bundestagu po neúspěšné volbě kancléře 

Základní zákon dává možnost spolkovému prezidentovi na základě článku 63, 

odstavce 4, věty 3. rozpustit Spolkový sněm za situace, kdy si Bundestag po volbách 

nedokáže zvolit svého kancléře. V prvním kole volby volí Bundestag kancléře na 

základě návrhu spolkového prezidenta bez rozpravy. V případě, že tento kandidát není 

zvolen, přechází zodpovědnost na Bundestag, který má 14 dní na to, aby si ze svého 

středu zvolil kancléře jiného. Základní zákon neudává, kolik kol volby se v období 

těchto 14 dnů může konat. Může tak dojít k situaci, že proběhne několik kol volby ale 

také k tomu, že k žádné volbě vůbec nedojde. Pokud ani po této lhůtě není kancléř 

zvolen, vyžaduje Základní zákon ještě jednu další volbu. Pokud ani na tento pokus 

nezíská kandidát nadpoloviční většinu hlasů, disponuje spolkový prezident pravomocí 

jmenovat i kandidáta, který v poslední volbě získal nejvíce hlasů, nebo může Spolkový 

sněm rozpustit a vyvolat tak nové volby do Spolkového sněmu.98 

Z povahy článku, který vyžaduje několikerou volbu kancléře Bundestagem, se 

jedná o nejzazší řešení parlamentní krize vzniklé po nových volbách. K takové situaci 

                                                 
95 „Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 - 2 BvE 1/83“, Bundesverfassungsgericht, staženo 

11. května 2018, odst. 111, http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/19

83/02/es19830216_2bve000183.html.; 

Volker Epping, „Artikel 68“, in Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, ed. Hermann von Mangoldt, 

Friedrich Klein a Christian Starck (München: Vahlen, 2010), 1734–1735, odst. 1. 
96 Wolf-Rüdiger Schenke, „Artikel 68“, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, ed. Wolfgang Kahl, 

Christian Waldhoff a Christian Walter (Heidelberg: C.F. Müller, 2006), 27, odst. 36. 
97 Schenke, „Artikel 68“, 27, odst. 36. 
98 Roman Herzog, „Art. 63“, in Grundgesetz. Kommentar, ed. Theodor Maunz, Günter Dürig (München: 

Beck, 2008), 3–18, odst. 1–44.; 

„Základní zákon Spolkové republiky Německo“, in Ústavy států Evropské unie 1. díl, ed. Vladimír 

Klokočka a Eliška Wagnerová (Praha: Linde, 2004), 252. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/02/es19830216_2bve000183.html
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v dějinách Spolkové republiky Německo doposud nedošlo.99 Otázka rozpuštění 

Bundestagu a vyvolání nových voleb tímto způsobem byla přesto v posledních měsících 

tematizována v souvislosti s neúspěšnými koaličními vyjednáváními po spolkových 

volbách, které proběhly v září roku 2017. Angele Merkelové se však nakonec podařilo 

vyjednat velkou koalici mezi CDU/CSU a SPD. Dne 14. března 2018 byla poté zvolena 

kancléřkou nadpoloviční většinou členů Spolkového sněmu.100 

2.2 Dosavadní využití institutu otázky důvěry 

V dosavadní státoprávní praxi Spolkové republiky Německo došlo od jejího 

vzniku v květnu roku 1949 do současnosti k celkem pětinásobnému využití článku 68 

Základního zákona, z čehož celkem třikrát vedlo předložení otázky důvěry spolkového 

kancléře k rozpuštění Bundestagu a předčasným volbám. Dle dosavadního využití 

můžeme otázku důvěry rozdělit na dva typy, z nichž každý má rozdílné důsledky. 

Základní otázkou při předložení návrhu hlasování o důvěře je, zdali spolkový kancléř 

využitím tohoto institutu sleduje konsolidaci svých sil ve Spolkovém sněmu a 

znovuzískání důvěry a většiny umožňující další vládnutí a možnost pokračování 

v dosavadním volebním období. Druhou a původně nezamýšlenou variantou, která se 

v průběhu platnosti nynější úpravy v článku 68 Základního zákona prosadila, je podání 

otázky důvěry spolkovým kancléřem s netajeným cílem důvěru nezískat a otevřít tak 

záměrně cestu k předčasným volbám do Bundestagu. Oba tyto typy otázky důvěry 

mohou pozici kancléře posílit, ale současně také mohou vést k jeho pádu a následnému 

opuštění kancléřského postu. O takzvané pozitivní zodpovězení otázky důvěry, tedy o 

podporu Spolkového sněmu k pokračování mandátu do konce volebního období žádal 

německý kancléř celkem dvakrát. Naopak třikrát předkládal spolkový kancléř 

Bundestagu takzvanou negativní neboli nepravou otázku důvěry, tedy hlasování o své 

důvěře, s cílem k dalšímu vládnutí nezbytnou nadpoloviční většinu nezískat a umožnit 

tak cestu k novým volbám. K rozpuštění parlamentu pak došlo ve všech třech těchto 

případech.101 

                                                 
99 Roman Herzog, „Art. 63“, in Grundgesetz. Kommentar, ed. Theodor Maunz, Günter Dürig (München: 

Beck, 2008), 3–18, odst. 1–44. 
100 „Angela Merkel mit 364 Stimmen zur Bundeskanzlerin gewählt“, Deutscher Bundestag, 14. března 

2018, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw11-de-kanzlerwahl/546336. 
101 Wolf-Rüdiger Schenke, „Artikel 68“, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, ed. Wolfgang Kahl, 

Christian Waldhoff a Christian Walter (Heidelberg: C.F. Müller, 2006), 24, odst 29. 
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K historicky prvnímu využití článku 68 Základního zákona došlo v roce 1972. 

Tehdejší rudožlutá koalice sociálních demokratů a svobodných se dostala do sporů 

v záležitosti východní politiky kancléře Brandta, v rámci které byla Západním 

Německem historicky poprvé oficiálně uznána západní hranice Polska na Odře a Nise. 

Poté, co někteří členové FDP v nesouhlasu s touto politikou opustili koalici, snížila se 

těsná většina vládnoucí koalice na 248 hlasů, proti které stál stejný počet opozičních 

poslanců, čímž došlo k patové situaci.102 I přes neúspěšný pokus o odvolání kancléře 

Willyho Brandta konstruktivním vótem nedůvěry dle článku 67 Základního zákona, se 

kancléř a jeho vláda i nadále netěšili většinové podpoře Spolkového sněmu. Patovou 

situaci se překlenout nedařilo, což výrazně narušovalo schopnost vládnutí a v důsledku i 

činnost Bundestagu. K překlenutí tohoto stavu přistoupil Willy Brandt k předložení 

návrhu hlasování o jeho důvěře s předpokladem, že požadovanou podporu nezíská, čímž 

by došlo rozpuštění Bundestagu a k následnému vyhlášení předčasných voleb. Brandt 

nezbytnou podporu nadpolovičního počtu členů Bundestagu dle očekávání nezískal, což 

následně vedlo k cílenému rozpuštění Spolkového sněmu a předčasným volbám, ve 

kterých dosavadní spolkový kancléř svůj post obhájil a navíc získal dostatečnou většinu 

mandátů pro další vládnutí ve Spolkovém sněmu.103 

Deset let po prvním předložení otázky důvěry došlo ke sporům ve vládnoucí 

koalici sociálních demokratů SPD a jejich koaličního partnera FDP.104 Základem této 

vládní krize byly rozdílné pohledy na řešení otázek v sociální a hospodářské politice. 

Tehdejší spory se ještě více prohloubily v souvislosti s otázkou dalšího vyzbrojení 

německé armády a rozhodnutím NATO rozmístit rakety s jadernými hlavicemi Pershing 

II v západní Evropě včetně Západního Německa. Rostoucí napětí uvnitř vládnoucí 

koalice vedlo tehdejšího spolkového kancléře Helmuta Schmidta k předložení návrhu 

hlasování o jeho důvěře, kterou se mu v únoru roku 1982 podařilo získat. Koaliční krizi 

se tím však Schmidtovi zažehnat nepodařilo, jelikož byl o necelý půl rok později, v září 

1982, odvolán konstruktivním hlasováním o nedůvěře a na kancléřském postu ho 

nahradil jeho největší názorový oponent Helmut Kohl z CDU.105 

                                                 
102 „Willy Brandts Vertrauensfrage (1972)“, Deutscher Bundestag: Dokumente, staženo 11. května 2018, 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/28290370_misstrauensvotum02/200566. 
103 „Willy Brandts Vertrauensfrage (1972)“, Deutscher Bundestag: Dokumente. 
104 „Nato-Doppelbeschluss“; Deutscher Bundestag: Dokumente, staženo 11. května 2018,  
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105 „3. Februar 1982: Schmidt stellt die Vertrauensfrage“, Deutscher Bundestag: Dokumente, staženo 11. 
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Ke třetímu využití článku 68 Základního zákona došlo záhy po zvolení Helmuta 

Kohla spolkovým kancléřem v roce 1982 konstruktivním vótem nedůvěry. I přes 

nadpoloviční podporu všech poslanců Spolkového sněmu předložil Kohl otázku důvěry 

s cílem ji nezískat a vyvolat tím předčasné volby, které dle svých slov považoval jako 

legitimizaci jeho zvolení spolkovým kancléřem také lidem.106 Před Vánoci roku 1982 

tak proběhlo hlasování o Kohlově důvěře, kterou od Bundestagu dle očekávání nezískal. 

Spolkový prezident na základě návrhu kancléře založeného na tomto hlasování 

začátkem ledna 1983 Bundestag rozpustil a vyhlásil předčasné volby. Takový postup 

však v řadách opozičních i koaličních členů Spolkového sněmu vyvolal bouřlivé reakce. 

Dle jejich názoru totiž nově zvolenému spolkovému kancléři, jenž byl do své funkce 

zvolen úspěšným konstruktivním hlasováním o nedůvěře dle článku 67 Základního 

zákona, nebránilo nic v tom, aby dále pokračoval ve vládě koalice křesťanských 

demokratů a FDP. Na základě tohoto názoru považovali vyvolání hlasování o důvěře a 

následné rozpuštění Spolkového sněmu nejen za neopodstatněné, nýbrž za protiústavní. 

Na základě ústavních stížností, které podalo několik členů Spolkového sněmu z řad 

koalice i opozice, se tématem také na počátku roku 1983 zabýval Spolkový ústavní 

soud. Ten svým rozsudkem z 16. února téhož roku označil rozpuštění Bundestagu 

způsobem, jakým ho provedl Helmut Kohl, v souladu se Základním zákonem.107 

Dosavadní poslední dva případy využití otázky důvěry sahají do éry spolkového 

kancléře Gerharda Schrödera. První hlasování o jeho důvěře proběhlo v roce 2001 a 

podobně jako otázka důvěry Helmuta Schmidta z roku 1972 bylo i toto hlasování 

spojeno s vojenstvím. Nejednalo se však tentokrát o vyzbrojování, nýbrž o nasazení 

německé armády Bundeswehru při operaci Enduring Freedom, jež byla reakcí na 

teroristické útoky v USA z 11. září 2001. Ihned po těchto útocích přislíbil německý 

kancléř Schröder neomezenou solidaritu Spojeným státům americkým, v rámci které 

také prosazoval nasazení Bundeswehru v boji proti terorismu v Afghánistánu. 

Vzhledem k tomu, že účast bojových jednotek německé armády v zahraničí byla po 

mnohá desetiletí a je i dodnes více než ožehavým tématem, narazilo toto kancléřovo 

rozhodnutí paradoxně na nesouhlas nikoliv v opozici, nýbrž v jeho vlastní koalici 

                                                 
106 „Kohls Vertrauensfrage macht den Weg zu Neuwahlen frei“, Deutscher Bundestag: Dokumente, 
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sociálních demokratů a zelených. Několik z členů rudo-zelené koalice se totiž vyjádřilo, 

že zásah Bundeswehru nepodpoří.108 Z důvodu možného zamítnutí tohoto návrhu se 

proto kancléř Gerhard Schröder rozhodl spojit otázku nasazení německých vojsk 

v Afghánistánu se svým dalším pokračováním na postu spolkového kancléře. Stalo se 

tak v německých poválečných dějinách poprvé, že by kancléř spojil návrh zákona 

s otázkou důvěry. Hlasování samotné proběhlo 11. listopadu 2001. Pro účast 

Bundeswehru bylo zapotřebí prosté většiny, tedy většiny všech aktuálně přítomných 

členů Bundestagu, naopak pro vyslovení důvěry spolkovému kancléři je zapotřebí 

absolutní většina, tedy nadpoloviční většina všech poslanců Spolkového sněmu. Důvěra 

byla nakonec kancléři vyslovena těsnou většinou 336 členů z 666. Bundeswehr se tedy 

zúčastnil nasazení a Schröder uhájil svůj kancléřský post. 

Celkově páté a do dnešní doby poslední hlasování o otázce důvěry se opět váže 

k osobě kancléře Gerharda Schrödera, který ji Spolkovému sněmu během necelých čtyř 

let předložil již podruhé, a to v červenci roku 2005. Tentokrát však kancléř nezamýšlel 

položením otázky důvěry udržení dosavadní vlády, nýbrž usiloval o rozpuštění 

Bundestagu a vyvolání předčasných voleb. 

Po několikerých prohraných zemských volbách v průběhu předchozích let 

prohrála Schröderova SPD v květnu 2005 i zemské volby ve své tradiční baště, 

spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde byla nejsilnější politickou stranou od 70. 

let. Zároveň touto porážkou došlo i k pádu poslední vlády sociální demokracie na 

zemské úrovni. Nejhorší výsledek SPD v nejlidnatější spolkové zemi v od roku 1947, 

společně s předchozími prohrami v naprosté většině zemských voleb navíc výrazně 

zamíchal složením druhé komory německého parlamentu – Spolkové rady – jež je 

složena právě z reprezentantů jednotlivých spolkových zemí. V Bundestagu v opozici 

stojící unii CDU/CSU se totiž vítězstvím v Severním Porýní-Vestfálsku podařilo v 

Bundesratu získat významnou většinu 43 z 69 hlasů. V reakci na drtivou porážku se 

proto kancléř Schröder nechal slyšet, že si na podzim roku 2005 přeje předčasné 

volby.109 Důvodem pro tyto volby měla být legitimizace výrazně reformní politiky 

koalice SPD a Zelených, pro kterou kancléř Schröder na základě výsledků zemských 

voleb neviděl jasnou a dostatečnou podporu. Podle Schrödera právě výsledek voleb 

                                                 
108 „Gerhard Schröders Vertrauensfrage, Deutscher Bundestag: Dokumente, staženo 11. května 2018,  

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/32247430_misstrauensvotum06/203232. 
109 „Politisches Beben: Schröder will Neuwahlen“, Spiegel Online, 22. května 2005, 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/politisches-beben-schroeder-will-neuwahlen-a-357076.html. 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/32247430_misstrauensvotum06/203232
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/politisches-beben-schroeder-will-neuwahlen-a-357076.html
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v Severním Porýní-Vestfálsku výrazně zpochybnil reformní trend jeho politiky. „Tímto 

hořkým volebním výsledkem v Severním Porýní-Vestfálsku byla další spolupráce 

v rámci dosavadní koalice výrazně zpochybněna. Z mého pohledu je proto pro 

pokračování těchto reforem zcela nezbytná podpora většiny německého 

obyvatelstva.“110 řekl Schröder. Z toho důvodu považoval za svou povinnost a 

zodpovědnost zasadit se o možnost, aby spolkový prezident mohl vyhlásit předčasné 

volby na podzim téhož roku.111 Jako jeden z důvodů porážky a ztráty dosavadní 

voličské podpory uvedl tehdejší ministerský předseda Severního-Porýní Vestfálska Peer 

Steinbrück za SPD právě reformní politiku jeho strany.112 

Necelých šest týdnů po neúspěšných zemských volbách v Severním Porýní-

Vestfálsku tak spolkový kancléř Schröder 1. července 2005 předložil Spolkovému 

sněmu návrh hlasování o své důvěře. Jak již bylo zmíněno, smyslem tohoto hlasování 

nemělo být upevnění moci, nýbrž nevyslovení důvěry a vyvolání předčasných voleb, 

jednalo se tak o tzv. nepravou otázku důvěry. Svůj krok kancléř opakovaně zdůvodnil 

tím, že již necítí dostatečnou podporu pro svou reformní politiku nazvanou Agenda 

2010, jež byla spojena se změnami pracovního trhu, podpory v nezaměstnanosti a 

sociálního systému. Zároveň podotknul, že mu ve Spolkové radě vyrostla silná opozice 

a že ani v Bundestagu necítí dostatečnou podporu v rámci své vlastní koalice, což mu 

naplňování jeho politiky výrazně ztěžuje. Aby tuto podporu znovuzískal, žádal si proto 

legitimizaci své reformní politiky lidem ve spolkových volbách.113 

Podporu Bundestagu kancléř Schröder dle očekávání nezískal. Pro důvěru se 

vyslovilo pouze 151 členů Spolkového sněmu, zatímco 296 poslanců důvěru kancléři 

nevyslovilo a 148 se zdrželo. Schröderovi tak nadpoloviční většinou členů Bundestagu 

důvěra vyslovena nebyla, což otevřelo cestu k novým volbám. Spolkový prezident 

Horst Köhler poté na kancléřův návrh 21. července 2005 Bundestag rozpustil a vyhlásil 

termín předčasných voleb na 18. září téhož roku. Ve svém zdůvodnění k rozpuštění 

Spolkového sněmu uvedl spolkový prezident Köhler, že s ohledem na poměry 

                                                 
110 „Politisches Beben: Schröder will Neuwahlen“, Spiegel Online, 22. května 2005, 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/politisches-beben-schroeder-will-neuwahlen-a-357076.html.  
111 „Politisches Beben: Schröder will Neuwahlen“, Spiegel Online.  
112 „NRW-Wahl: SPD abgewählt, CDU triumphiert“, Spiegel Online, 22. května 2005, 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nrw-wahl-spd-abgewaehlt-cdu-triumphiert-a-357071.html. 
113 „Gerhard Schröders zweite Vertrauensfrage (2005)“, Deutscher Bundestag: Dokumente, staženo 11. 

května 2018, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/32714943_misstrauensvotum07/204182.; 

Wolf-Rüdiger Schenke, „Artikel 68“, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, ed. Wolfgang Kahl, 

Christian Waldhoff a Christian Walter (Heidelberg: C.F. Müller, 2006), 25–26, odst 34. 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/politisches-beben-schroeder-will-neuwahlen-a-357076.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nrw-wahl-spd-abgewaehlt-cdu-triumphiert-a-357071.html
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/32714943_misstrauensvotum07/204182
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v Bundestagu již spolkový kancléř Schröder nevidí spolehlivou základnu pro 

pokračování své politiky. Podle Köhlera mělo být spolkovému kancléři vyhrožováno 

neposlušností některých členů koalice při hlasování o vládních návrzích, či dokonce 

odchody některých poslanců zvolených za SPD ze strany. Na pozadí těchto skutečností 

pak podle Köhlera neviděl Schöder svoji vládu jako dlouhodobě udržitelnou.114 

Podobně jako nepravá otázka důvěry v roce 1982 byl i tento případ napaden u 

Spolkového ústavního soudu pro svou protiústavnost. Svým rozsudkem v této 

záležitosti Spolkový ústavní soud víceméně navázal na svůj předchozí rozsudek a i 

v tomto případě označil vyvolání nepravé otázky důvěry a následné rozpuštění 

Spolkového sněmu za ústavně konformní.115 

2.3 Dva druhy otázky důvěry 

Základní smysl otázky důvěry dle čl. 68 Základního zákona, tak jak byl 

v předchozí části představen, je dát spolkovému kancléři v případě vládní krize možnost 

tuto krizi překonat a znovuzískat nadpoloviční většinu hlasů ve Spolkovém sněmu 

apelem na Bundestag a zamezit tak hrozící ztrátě vládnoucí většiny. Článek 68 

Základního zákona tak má ve své podstatě mobilizační funkci, která vyzývá členy 

německého Spolkového sněmu ke spolupráci pod hrozbou případného rozpuštění a 

vyvolání nových voleb. Základním principem by tedy mělo být disciplinování 

současného Spolkového sněmu, který dosavadního kancléře zvolil, k tomu, aby i nadále 

podpořil politiku kancléře a vlády, která se tak při vykonávání své funkce může díky 

této podpoře opírat o nadpoloviční většinu v Bundestagu. Primární myšlenkou je tedy 

především obnovení stability a akceschopnosti vlády, nikoli rozpuštění parlamentu a 

vyvolání předčasných voleb. V německé ústavně-politické praxi se však v průběhu let 

stalo něco, s čím otcové Základního zákona zpočátku nepočítali, a to cíleným 

rozpuštěním parlamentu z iniciativy kancléře s neskrývaným záměrem vyvolat 

předčasné volby.116  

                                                 
114 „Datenhandbuch des Deutschen Bundestages, Kapitel 6.14 Vertrauensfrage des Bundeskanzlers“, 

Deutscher Bundestag, 16–17. 

https://www.bundestag.de/blob/196268/f4c8386470cb5f773abad59adc60d1d9/kapitel_06_14_vertrauensf

rage_des_bundeskanzlers-data.pdf 
115 „Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, staženo 

11. května 2018, http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20

050825_2bve000405.html. 
116 Roman Herzog, „Art. 68“, in Grundgesetz. Kommentar, ed. Theodor Maunz, Günter Dürig (München: 

Beck, 2008), 26, odst. 69. 

https://www.bundestag.de/blob/196268/f4c8386470cb5f773abad59adc60d1d9/kapitel_06_14_vertrauensfrage_des_bundeskanzlers-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/196268/f4c8386470cb5f773abad59adc60d1d9/kapitel_06_14_vertrauensfrage_des_bundeskanzlers-data.pdf
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20050825_2bve000405.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20050825_2bve000405.html
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Na základě této ústavně-politické praxe, kterou svými rozsudky, jimž se bude 

věnovat následující část práce, posvětil Spolkový ústavní soud, pak můžeme dělit 

otázku důvěry na dva druhy a zásadní rozdíl tkví v tom, zdali spolkový kancléř svým 

návrhem sleduje záměr vyslovení důvěry (tzv. pravá otázka důvěry) nebo zdali je otázka 

důvěry vědomě předložena se záměrem nevyřčení s cílem předčasných voleb (tzv. 

nepravá otázka důvěry). Takový případ se týkal otázek důvěry spolkových kancléřů 

Brandta v roce 1972, Kohla v roce 1982 a Schrödera v roce 2005.117 

2.3.1 Předpoklady pro podání nepravé otázky důvěry 

Historický vývoj vzniku institutu otázky důvěry tak, jak byl na předchozích 

stranách představen, dává jasně najevo, že obecné právo prezidenta rozpustit Spolkový 

sněm nebo dokonce právo Bundestagu se samovolně rozpustit nebylo od již od 

samotného počátku jednání ústavodárného konventu i Parlamentární rady zamýšleno. 

Z tohoto pohledu zcela jasně vyplývá, že případné rozpuštění Spolkového sněmu by 

mělo být pouze ultima ratio v případě vládní krize, která vyústila v situaci, kdy 

Bundestag není schopen svou většinou podpořit současného kancléře nebo zvolit 

kancléře nového a vytvořit tak jasnou akceschopnou parlamentní většinu.118 Zároveň je 

z průběhu vzniku patrné, že případná destruktivní otázka důvěry, která by vyústila 

v rozpuštění Spolkového sněmu a v následné předčasné volby, by měla stát spolkovému 

kancléři k dispozici pouze ve chvíli, kdy se zjevně neopírá o většinu v Bundestagu. Jak 

již bylo zmíněno, negativní zkušenosti z období Výmarské republiky, během jejíž 

existence ani jediná vláda nedokončila své volební období, vedly tvůrce Základního 

zákona na konventu v Herrenchiemsee a také v průběhu projednávání v Parlamentární 

radě k tomu, aby právo a možnosti, za kterých lze rozpustit Spolkový sněm, byly 

omezeny na absolutní minimum. Nutno je však podotknout, že článek 68 Základního 

zákona rozpuštění Spolkového sněmu v případě nevyslovení důvěry kancléři umožňuje 

a nespecifikuje jakékoli materiální podmínky či kritéria, za kterých kancléř tento článek 

může či nemůže využít.119  

Jelikož však byla otázka důvěry spolkového kancléře primárně koncipována jako 

prostředek ke stabilizaci a znovuobnovení funkčnosti jeho vlády a jako nástroj 

                                                 
117 Wolf-Rüdiger Schenke, „Artikel 68“, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, ed. Wolfgang Kahl, 

Christian Waldhoff a Christian Walter (Heidelberg: C.F. Müller, 2006) 50, odst. 70. 
118 Volker Epping, „Artikel 68“, in Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, ed. Hermann von Mangoldt, 

Friedrich Klein a Christian Starck (München: Vahlen, 2010), 1746, odst 17. 
119 Epping, „Artikel 68“, 1746, odst 14. 
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k mobilizaci většiny členů Spolkového sněmu, jež si jej zvolili za kancléře, vyvstává tak 

otázka, za jakých okolností je možné vyvolat hlasování o důvěře, jehož nezastřeným 

cílem je rozpuštění Bundestagu a vyvolání předčasných voleb. Na první pohled by totiž 

z podstaty věci nemělo docházet k takovému rozpuštění Spolkového sněmu, které by 

proběhlo na základě vůle kancléře podporu nezískat a sněm rozpustit.120 Podmínky, za 

kterých lze vyvolat hlasování o důvěře, které by vedlo k rozpuštění parlamentu, však 

nejsou nikde pevně definovány, a jsou tak předmětem názorových sporů. Zcela 

nezpochybnitelný by nejspíše byl případ, pokud by spolkový kancléř předložil otázku 

důvěry s cílem Spolkový sněm rozpustit ve chvíli, kdy by za sebou již neměl 

nadpoloviční většinu členů Bundestagu, například po prohraném hlasování o vládním 

návrhu zákona. V takovém případě je zcela evidentní a na první pohled rozpoznatelné a 

nezpochybnitelné, že se kancléř ve Spolkovém sněmu o nadpoloviční většinu již 

neopírá. V takové situaci se tak kancléři otevírá legitimní možnost potřebnou většinu 

znovuzískat například právě novými volbami.121 

V případě, že by otázku důvěry s cílem rozpustit Spolkový sněm předložil 

kancléř, který doposud všechna hlasování vyhrál a případnou ztrátu důvěry 

v budoucnosti očekává, je možnost využití článku 68 Základního zákona s cílem 

Bundestag rozpustit více než sporná.122 Takzvaná „skrytá nedůvěra“, na jejímž základě 

by spolkový kancléř mohl vyvolat hlasování a následně rozpustit parlament, by se totiž 

v krajním případě mohla vyvinout k prakticky neomezenému právu rozpouštět 

Spolkový sněm.123 Spornost případů takzvané nepravé otázky důvěry vedla také 

k napadení u Spolkového ústavního soudu, konkrétně případů z let 1982 a 2005. 

V rámci svých rozsudků pak Spolkový ústavní soud definoval svoji roli v případě 

posuzování využití článku 68 Základního zákona a také tzv. „manévrovací“ nebo 

„zhodnocující“ prostor spolkového kancléře. 

                                                 
120 Sebastian Müller-Franken a Arnd Uhle, „Art. 68“, in GG, Kommentar zum Grundgesetz, ed. Bruno 

Schmidt-Bleibtreu, Hans Hofmann a Hans-Günter Henneke (Köln: Heymann, 2014), 1765, odst. 13. 
121 Müller-Franken a Uhle, „Art. 68“, 1765, odst. 15.; 

Volker Epping, „Artikel 68“, in Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, ed. Hermann von Mangoldt, 

Friedrich Klein a Christian Starck (München: Vahlen, 2010), 1746–1753, odst. 17–28. 
122 Müller-Franken a Uhle, „Art. 68“, 1765, odst. 16. 
123 Ibid., 1765, odst. 17.;  

Roman Herzog, „Art. 68“, in Grundgesetz. Kommentar, ed. Theodor Maunz, Günter Dürig (München: 

Beck, 2008), 9–16, odst. 17-31. 
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2.4 Rozsudky Spolkového ústavního soudu z let 1983 a 2005 

V předchozí části představené jednotlivé případy využití článku 68 Základního 

zákona a následná rozpuštění Spolkového sněmu, jež na ně byla v letech 1972, 1982 a 

2005 navázána, ukázala vývoj, který původně a ani minimálně v prvních 20 letech 

existence Spolkové republiky Německo nikdo neočekával.124 Předložení návrhu otázky 

důvěry s nezastřeným zájmem Spolkový sněm rozpustit totiž nejspíše nelze považovat 

za původní myšlenku tvůrců německé ústavy. A právě to byl jeden z důvodů, proč byla 

rozpuštění Spolkového sněmu z let 1983 a 2005 některými členy Bundestagu napadena 

u Spolkového ústavní soudu jako protiústavní. 

2.4.1 Rozsudek Spolkového ústavního soudu z roku 1983 

Poprvé se Spolkový ústavní soud zabýval tématem nepravé otázky důvěry a 

výkladem článku 68 Základního zákona na počátku roku 1983 poté, co byl rozhodnutím 

spolkového prezidenta na základě nevyslovené otázky důvěry kancléři Kohlovi, 

rozpuštěn Spolkový sněm. Čtyři poslanci Bundestagu se totiž se svou stížností obrátili 

na soudce Spolkového ústavního soudu v Karlsruhe, jelikož byli toho názoru, že 

k rozpuštění Bundestagu nedošlo v souladu se Základním zákonem. Jejich hlavním 

argumentem v této záležitosti bylo, že nebyl naplněn materiální předpoklad ve smyslu 

krize mezi vládou a parlamentem a navíc ani neexistoval náznak této nestability v rámci 

parlamentní většiny. Argumentem druhé strany bylo, že otázka důvěry neznamená 

pouze důvěru v kancléře samotného, nýbrž je v ní je obsažena i důvěra a podpora jeho 

politického programu, jíž se v tomto případě nedostávalo.125 

Spolkový ústavní soud svým rozhodnutím z 16. února 1963 označil stížnosti čtyř 

poslanců za neopodstatněné. Ve svém rozsudku předložil Spolkový ústavní soud 

systematickou interpretaci článku 68 Základního zákona a také došel k závěru, že 

rozpuštění německého Bundestagu bylo rozhodnutím politickým, jež bylo v rámci 

kompetencí spolkového prezidenta. Ke konkretizaci článku 68 Základního zákona se 

Spolkový ústavní soud rozhodl na základě jeho poměrně vysoké míry obecnosti.126 

                                                 
124 Roman Herzog, „Art. 68“, in Grundgesetz. Kommentar, ed. Theodor Maunz, Günter Dürig (München: 

Beck, 2008), 26, odst. 69. 
125 Thomas Holzner, Die normative Kraft des Faktischen: die Vertrauensfrage nach Art. 68 GG - stiller 

Verfassungswandel hin zu einem Selbstauflösungsrecht? (Berlin: Duncker & Humblot, 2009), 104–105. 
126 „Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 - 2 BvE 1/83“, Bundesverfassungsgericht, staženo 

11. května 2018, odst. 107-111, 
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V rámci tohoto výkladu došli soudci Spolkového ústavního soudu k závěru, že 

k rozpuštění Spolkového sněmu musí být splněny materiální předpoklady, které však 

Základní zákon žádným způsobem nespecifikuje. Spolkový ústavní soud v této 

souvislosti rovněž rozvinul i výklad slova „důvěra“, kterou definoval nejenom jako 

důvěru kancléři jako osobě, nýbrž i jako důvěru v jeho politický program. Z tohoto 

pohledu tak vyslovení nedůvěry kancléři nebrání poslanci později zvolit tu samou osobu 

znovu za kancléře.127 

Materiálním základem pro naplnění věcné skutkové podstaty, jež by se stala 

předpokladem k rozpuštění parlamentu, je dle výkladu Spolkového ústavního soudu 

nepsaná zásada, která pro předložení nepravé otázky důvěry vyžaduje, aby kancléř za 

aktuálního rozložení sil v Bundestagu nebyl schopen dále vládnout. Politické poměry ve 

Spolkovém sněmu proto musí akceschopnost kancléře a jeho vlády natolik narušovat 

nebo ochromovat, že již nadále nelze plynule naplňovat dosavadní politický program.128 

Ve svém výkladu se Spolkový ústavní soud dotkl i historického výkladu článku 

68 Základního zákona, ve kterém došel k závěru, že smyslem této normy nebylo v prvé 

řadě zcela znemožnit rozpuštění Bundestagu. Jednalo se totiž primárně o odklon od 

prakticky neomezeného práva rozpuštění parlamentu, kterým disponoval říšský 

prezident v období Výmarské republiky. Na tomto základě proto také Spolkový ústavní 

soud usoudil, že úmyslem ústavodárce bylo přesunout tuto pravomoc směrem ke 

kancléři, kterému by mělo být umožněno Bundestag rozpustit, a nikoliv rozpuštění 

Bundestagu zcela znemožnit.129 

V záležitosti splnění materiální podmínky při vyvolání hlasování o důvěře 

kancléřem Kohlem Spolkový ústavní soud rovněž definoval, že samotná rozhodovací 

pravomoc v otázce „stavu nestability“ Spolkového sněmu přísluší pouze spolkovému 

kancléři a Spolkovému sněmu. Spolkový prezident by se tak při své kontrole měl 

omezit pouze na to, zdali podání návrhu hlasování o nedůvěře a následné předložení 

návrhu rozpuštění v případě nezískání důvěry bylo v souladu se Základním zákonem, a 

neměl by tak nastavovat jakákoli další kritéria. Prezident by tak měl respektovat 

                                                                                                                                               
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/02/es19830216_2bve000

183.html. 
127 „Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 - 2 BvE 1/83“, Bundesverfassungsgericht, staženo 

11. května 2018 odst. 107-111, 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/02/es19830216_2bve000

183.html. 
128 „Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 - 2 BvE 1/83“, Bundesverfassungsgericht, odst. 122. 
129 Ibid, odst. 124-130. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/02/es19830216_2bve000183.html
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kancléřův prostor pro volné posouzení při zhodnocování politické situace a následném 

rozhodování o předložení otázky důvěry. Dojde-li dle Spolkového ústavní soudu 

spolkový kancléř k závěru, že za současného rozložení sil ve Spolkovém sněmu nemůže 

dál vládnout, je spolkový prezident povinen toto rozhodnutí akceptovat a nesmí svůj 

případný vlastní odlišný názor stavět nad názor kancléře.130 

V záležitosti splnění materiálních podmínek pro vyvolání hlasování o důvěře 

kancléři Kohlovi v prosinci roku 1982 Spolkový ústavní soud na základě výše 

zmíněného kancléřova volného prostoru pro posouzení aktuální politické situace 

naznačil, že ústavně-právní ověřitelnost Spolkovým ústavním soudem je ve věci splnění 

materiální podmínky pro vyvolání hlasování o důvěře velmi omezená. Dle Spolkového 

ústavního soudu může Spolkový ústavní soud zakročit proti porušování ústavně-

právních norem politického jednání pouze v situaci, kdy jsou tyto normy definovány. 

V souvislosti s tím se Spolkový ústavní soud odvolal i na v článku 68 Základního 

zákona obsažený systém vzájemné politické kontroly všech zúčastněných ústavních 

orgánů, kterým by tato kontrola měla primárně příslušet.131 

I přes toto stanovisko se Spolkový ústavní soud věnoval zhodnocení 

materiálního základu pro předložení otázky důvěry spolkového kancléře Kohla a došel 

k závěru, že tato podmínka byla splněna. Spolkový ústavní soud sice zopakoval, že i 

kancléř zvolený konstruktivním vótem nedůvěry má plnou demokratickou legitimitu 

vládnout, přesto však došel k závěru, že se kancléř Kohl ve svém politickém 

rozhodování nemohl plně spolehnout na svého koaličního partnera FDP. Svobodní se 

totiž v průběhu volebního období odklonili od původního koaličního partnera SPD, 

pomohli odvolat kancléře Kohla, a se přiklonili se k do té doby v opozici stojící 

CDU/CSU. Tato změna se však negativně projevila v samotné FDP, která se kvůli této 

politické piruetě sama ocitla ve vnitrostranických sporech, které významně omezovaly 

vládní spolupráci a akceschopnost nově vzniklé koalice. Z tohoto důvodu zhodnotil 

Spolkový ústavní soud vyvolání hlasování o nepravé otázce důvěry a následné 

rozpuštění Spolkového sněmu za ústavně konformní, jelikož si kancléř Kohl nemohl být 

jist budoucí podporou své politiky.132 

                                                 
130 Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 - 2 BvE 1/83“, Bundesverfassungsgericht, staženo 11. 

května 2018, odst. 138, http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/0

2/es19830216_2bve000183.html. 
131 Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 - 2 BvE 1/83“, Bundesverfassungsgericht, odst. 141. 
132 Ibid., odst. 142-183. 
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2.4.2 Rozsudek Spolkového ústavního soudu z roku 2005 

Podruhé se Spolkový ústavní soud zabýval otázkou výkladu článku 68 

Základního zákona a přípustnosti nepravé otázky důvěry v roce 2005, kdy kancléř 

Schröder k tomuto hlasování přistoupil, aby vyvolal nové volby, které dle jeho slov 

měly legitimizovat jeho dosavadní reformní politiku. Podobně jako v roce 1983 se proti 

tomuto postupu postavili dva členové z do té doby vládnoucí koalice. Nařízení 

prezidenta rozpustit Spolkový sněm a vyhlášení předčasných voleb totiž považovali za 

protiústavní. Stejně tak považovali za nedostatečné zdůvodnění spolkového kancléře na 

změněné poměry ve Spolkové radě, které by se jakýmkoliv výsledkem voleb do 

Bundestagu nijak nezměnily. Dalším argumentem stěžovatelů také bylo zpochybnění 

takzvané „pociťované nedůvěry“ jako legitimizujícího prvku, jelikož se kancléř během 

celého období své vlády nepotýkal s problémy při prosazování svých zákonů, a to ani 

v případech, kdy k prohlasování konkrétního návrhu byla nezbytná absolutní většina 

členů Bundestagu. Stěžovatelé tak nabyli dojmu, že se v tomto případě jedná o účelové 

obcházení ústavy k dosažení výhodnějšího termínu voleb, jelikož pouze neschopnost 

vládnoucí koalice jednat, například z důvodu ztráty vládnoucí většiny, je jediným 

legitimizačním prvkem pro předložení nepravé otázky důvěry.133 

Rozsudek Spolkového ústavního soudu z 25. srpna 2005 v zásadě navázal na 

dosavadní rozsudek z roku 1983, který ještě rozšířil. Stěžejní částí celého rozsudku byl 

rozbor situace, za jaké situace již kancléř není schopen rozumně vládnout a zdali tato 

situace musí být na první pohled zjevná. Spolkový ústavní soud v tomto případě došel 

k závěru, že určujícím prvkem většiny v parlamentu a tím taky akceschopnosti kancléře 

jsou cíle, které kancléř a jeho vláda sleduje, a z nich vyplývající překážky, s nimiž se 

kancléř se svou vládou musí potýkat. Z pohledu Spolkového ústavního soudu navíc není 

proti smyslu článku 68 Základního zákona, pokud kancléř předloží otázku důvěry ve 

chvíli, kdy menšinová situace není zjevná, tedy ve chvíli, kdy případné budoucí porážky 

teprve mohou nastat. Jinými slovy kancléři k předložení nepravé otázky důvěry nebrání 

fakt, že doposud disponuje vládnoucí většinou v Bundestagu. Pro naplnění materiálního 

                                                 
133 „Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, staženo 

11. května 2018, http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20

050825_2bve000405.html. 
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základu proto stačí, pokud se kancléř pouze domnívá, že by to o tuto většinu mohl 

někdy v budoucnosti přijít.134 

Zároveň dal také Spolkový ústavní soud najevo, že hodnocení z vnějšku, zdali 

kancléř stále disponuje nadpoloviční většinou či nikoliv, i přestože všechna dosavadní 

hlasování vyhrál, je z pohledu přímo nezúčastněného pozorovatele více než obtížné, 

jelikož nemusí být vždy na první pohled zjevné, že kancléř o svou parlamentní většinu 

přišel nebo ji zrovna ztrácí. Samotné zhodnocení situace totiž může mít charakter 

prognózy při započtení všech pro a proti a je vázáno primárně na osobní pohled 

kancléře. Z principu politické soutěže navíc může dojít k situaci, kdy kancléř již 

nedisponuje dostatečnou většinou nebo o ni zrovna přichází, přesto však tato informace 

zůstává širší veřejnosti nebo i dalším ústavním orgánům z politických důvodů zatajena. 

Spolkový ústavní soud tak nemůže dostatečně a objektivně posoudit zákulisí politické 

soutěže a odvolává se, podobně jako v roce 1983 na kontrolní mechanismus všech 

ústavních orgánů, které jsou do hlasování o důvěře kancléři a následném rozpuštění do 

tohoto procesu zapojeny. Z výše uvedených důvodů shledal Spolkový ústavní soud 

v Karlsruhe vyvolání hlasování o důvěře kancléři Schröderovi a následné rozpuštění 

německého Bundestagu za ústavně konformní.135 

2.4.3 Manévrovací prostor spolkového kancléře a role spolkového 

prezidenta na základě rozsudků Spolkového ústavního soudu 

Spolkový ústavní soud svými rozsudky z let 1983 a 2005, ve kterých se zabýval 

výkladem článku 68 Základního zákona, definoval takzvaný manévrovací prostor 

spolkového kancléře při podávání návrhu pro vyslovení jeho (ne)důvěry. Ve své 

jurisdikci a výkladu tohoto manévrovacího prostoru vzali soudci Spolkového ústavního 

soudu v potaz mimo jiné i prognostický charakter v záležitosti rozhodování kancléře při 

jeho úvahách o předložení otázky důvěry. To samé však také platí i při rozhodování 

poslanců Spolkového sněmu při hlasování, zdali kancléři svou důvěru vysloví či 

nikoliv. Je tedy jak nejprve na kancléři, tak následně i na vlastním úsudku jednotlivých 

poslanců, jak zhodnotí aktuální politickou situaci i s výhledem do budoucna a zdali vidí 

                                                 
134 „Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, staženo 

11. května 2018, odst 143–144. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20050825_2bve000

405.html. 
135 „Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, odst 134–

162,  
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smysl v kancléřově politice a možnosti, jak tuto politiku prosazovat za současného nebo 

třeba i nacházejícího rozložení politických sil v Bundestagu.136 

Spolkový prezident naopak při svém přezkumu, zdali bylo vyvolání hlasování a 

případný následný návrh na rozpuštění Spolkového sněmu ústavně konformní, nesmí 

nastavovat tomuto přezkumu jiná než stanovená ústavně-právní kritéria. Spolkový 

prezident při svém přezkumu musí plně respektovat úsudek spolkového kancléře, který 

ho vedl k předložení otázky důvěry. Dojde-li kancléř k závěru, že jsou jeho tvůrčí 

politické schopnosti v rámci aktuálního složení Bundestagu vyčerpány, nemůže 

spolkový prezident své vlastní zhodnocení politické situace povyšovat nad úsudek 

kancléře. V rámci své role tak má spolkový prezident při svém přezkumu v prvé řadě 

zhodnotit soulad postupu spolkového kancléře, tedy vyvolání hlasování, samotný 

průběh hlasování a případný následný návrh rozpustit Bundestag, se Základním 

zákonem.137 

Domnění kancléře, že již není nadále schopen smysluplně naplňovat svůj 

politický program, je zhodnocení, které nelze Spolkovým ústavním soudem zcela a 

jednoznačně prověřit, aniž by došlo k narušení politického procesu, jelikož mnohé z 

informací nejsou zjistitelné běžnými procesními prostředky.138 Základní zákon důvěřuje 

v prvé řadě v něm definovanému rozložení sil a vzájemné kontrole všech zúčastněných 

ústavních orgánů.139 Z tohoto důvodu také Spolkový ústavní také soud došel k závěru, 

že i kdyby připustil provedení důkazů, nelze politickému procesu, jenž je mimo jiné 

charakteristický taktickými a strategickými rozhodnutími, definovat skutkovou podstatu. 

V takovém případě by totiž došlo k vážnému narušení Základním zákonem definované 

rovnováhy mocí ve státě a svobody politického jednání,140 jelikož Spolkový ústavní 

                                                 
136 Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht,staženo 11. 

května 2018, odst 103, 154. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20050825_2bve000

405.html. 
137 „Art 68 (Vertrauensfrage)“, in Grundgesetz: Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 

Kommentar, ed. Gerhard Leibholz a Hans-Justus Rinck (Köln: Otto Schmidt, 2017), 8, odst. 30. 
138 „Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, odst 154,. 
139 „Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 - 2 BvE 1/83“, Bundesverfassungsgericht, staženo 

11. května 2018, odst. 141, http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/19

83/02/es19830216_2bve000183.html. 
140 „Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, odst 154.; 

Leibholz a Rinck, „Art 68 (Vertrauensfrage)“, 8-9, odst. 32. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20050825_2bve000405.html
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soud může proti protiústavnosti zasáhnout pouze tam, kde jsou jasně stanovené ústavně-

právní normy politického jednání.141 

Dle výkladu Spolkového ústavního soudu je rozpuštění Spolkového sněmu jako 

takové zcela v souladu se Základním zákonem a i Základní zákon musí respektovat 

politický fakt, že koaliční partneři došli k rozhodnutí, že nejsou schopni učinit 

kompromis bez předčasných voleb. Přesto však Spolkový ústavní soud ve svém 

rozsudku z roku 1983 upozornil, že rozpuštění Bundestagu na základě článku 68 

Základního zákona je přípustné pouze ve výjimečných případech.142 Nepřípustné by tak 

bylo rozpuštění parlamentu kancléřem, který bez jakýchkoli pochyb disponuje 

nadpoloviční většinou. Za zcela protiústavní považuje Spolkový ústavní soud případné 

rozpuštění parlamentu za účelem vyvolání předčasných voleb s cílem je uskutečnit 

v termínu příhodném vládnoucí koalici na základně aktuálního rozpoložení voličských 

nálad.143 

Rozsudek Spolkového ústavního soudu z roku 2005 ve mnohém navázal na 

předchozí rozhodnutí z roku 1983, avšak v oblasti definice manévrovacího prostoru se 

od něj částečně odchýlil. Soudci Spolkového ústavního soudu zopakovali, že otázka 

důvěry předložená s cílem rozpustit parlament je přípustná pouze v případě, kdy došlo 

ke ztrátě akceschopnosti vládnoucího kabinetu.144 Za akceschopnou považuje Spolkový 

ústavní soud nejen vládu, jejíž předseda určuje směr politiky, nýbrž se rovněž opírá o 

většinu členů v Bundestagu.145 Zmíněný odklon v rozsudku z roku 2005 tkví především 

ve výrazném rozšíření manévrovacího prostoru spolkového kancléře. Spolkový ústavní 

soud totiž připustil situaci, kdy kancléř disponuje nadpoloviční většinou ve Spolkovém 

sněmu, sám se však obává, že by o tuto většinu mohl v budoucnu přijít. Uznáním 

latentní menšinové situace, která nemusí být z důvodu principů politické soutěže zjevná, 

došlo k výraznému rozšíření manévrovacího prostoru kancléře, který umožňuje podání 

otázky důvěry s cílem Spolkový sněm rozpustit. Kancléř tak může podat návrh na 

                                                 
141 Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, staženo 11. 

května 2018, odst 154. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20050825_2bve000

405.html.; 

„Art 68 (Vertrauensfrage)“, in Grundgesetz: Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 

Kommentar, ed. Gerhard Leibholz a Hans-Justus Rinck (Köln: Otto Schmidt, 2017),, 8–9, odst, 32. 
142 „Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 - 2 BvE 1/83“, Bundesverfassungsgericht, staženo 

11. května 2018, odst. 82, http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/198
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143 „Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 - 2 BvE 1/83“, Bundesverfassungsgericht, odst. 134. 
144 „Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, odst. 142. 
145 „Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, odst 133. 
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hlasování o své důvěře i v situaci, kdy ztráta akceschopnosti jeho samotného a jeho 

vlády ještě není zjevná.146 

V neposlední řadě se Spolkový ústavní soud také částečně vzdal své přezkumné 

role až na případy politického chování, jež jsou ústavně-právně normovány s odvoláním 

na v článku 68 obsažený princip vzájemné kontroly všech zúčastněných ústavních 

orgánů. Vytváření faktických podmínek, kdy lze využít institut vyslovení důvěry tak byl 

ve své podstatě přenechán vůli kancléře s tím, že přezkum faktické situace ve 

Spolkovém sněmu byl přenechán sféře politiky a Spolkový ústavní soud je odmítá 

podrobovat ústavněprávnímu přezkumu.147   

                                                 
146 Volker Epping, „Artikel 68“, in Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, ed. Hermann von Mangoldt, 

Friedrich Klein a Christian Starck (München: Vahlen, 2010), 1747–1748, odst. 20. 
147 Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, odst 160–

163, http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20050825_2bv

e000405.html. 
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3 Česká republika 

3.1 Historický vývoj 

3.1.1 Období Rakouska-Uherska 

Zásadním okamžikem v ústavním vývoji habsburské monarchie, ke které až do 

jejího pádu patřily i české země se, podobně jako v celé Evropě, stal revoluční rok 1848. 

A jedním z hlavních požadavků revolučního hnutí bylo právě vypracování ústavy. 

V dubnu 1948 tak panovník Ferdinand V. pod tlakem vydává historicky první 

rakouskou ústavu.148 Tato ústava úkolovala císaře každoročně svolat Říšský sněm, který 

však mohl dle své vlastního uvážení rozpustit. Po rozpuštění sněmu musel být do 90 

dnů svolán sněm nový.149 Takzvaná Pillersdorfova ústava pojmenovaná podle svého 

autora, ministra vnitra Franze von Pillersdorfa, však fakticky nikdy neplatila. Na jejím 

základě proběhly pouze volby do ústavodárného sněmu, jenž je podle místa svého 

konání nazýván jako kroměřížský. Tento sněm „měl jako svůj hlavní cíl vypracovat a 

schválit novou ústavu, která by už nebyla oktrojovaná.“150 I kroměřížský návrh ústavy 

svěřoval císaři právo rozpustit Říšský sněm dle svého uvážení. Říšský sněm však 

nesměl být rozpuštěn dříve než jeden rok po předchozím rozpuštění.151 S nástupem 

nového císaře však došlo k rozpuštění sněmu vydáním tzv. Stadionovy ústavy, která 

byla posléze zrušena Silvestrovskými patenty, které opět svěřovaly veškerou moc ve 

státě císaři.152 

Následné porážky habsburské monarchie ve válce s Itálií ovšem vedly 

k vyčerpání státních financí a císař tak byl nucen svolat říšskou radu, mezi jejímiž členy 

byli i bohatí finančníci, od kterých si císař sliboval finanční pomoc. Na oplátku jim 

měla být dána k dispozici kontrola státní moci, čímž měl být znovu započat vývoj na 

cestě k ústavnosti a parlamentarismu. Na základě Říjnového diplomu proto byla 

vypracována nová, ovšem opět oktrojovaná, Únorová nebo také Schmerligova ústava 

z roku 1861, která se však s představami deklarovanými Říjnovým diplomem, 

                                                 
148 Lukáš Šlehofer, „Ústavní vývoj v letech 1848-1989“, in Cesty české ústavnosti, ed. Petr Mlsna, Lukáš 

Šlehofer a Dan Urban (Praha: Úřad vlády ČR, 2010), 48. 
149 „Verfassungsurkunde des österreichischen Kaiserstaates vom 25. April 1848, § 16“, Verfassungen.de, 

staženo 11. května 2017. http://www.verfassungen.de/at/at-18/verfassung48.htm. 
150 Šlehofer, „Ústavní vývoj v letech 1848-1989“, 50. 
151 „Entwurf des Österreichischen Reichstages (Kremsier Entwurf)“, Verfassungen.de, staženo 11. května 

2018, § 49, § 50, § 51. http://www.verfassungen.de/at/at-18/kremsier49.htm. 
152 Šlehofer, „Ústavní vývoj v letech 1848-1989“, 52. 
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především v oblasti samostatnosti jednotlivých zemí monarchie, tak značně rozcházela, 

že to vedlo například z české strany k šestnáct let trvajícímu bojkotu a odmítání účasti 

na činnosti parlamentu.153 Porážka rakouských armád v bitvě u Hradce Králové vedla 

k tzv. rakousko-uherskému vyrovnání a tyto změny v monarchii se rovněž promítly i do 

základního zákona novelou Schmerlingovy ústavy, jež proběhla v prosinci 1867.154 

Zákonodárnou moc získal dvoukomorový parlament nazývaný Říšská rada. Tento orgán 

se skládal ze dvou komor – panské a poslanecké.“155 Vláda dosazená císařem byla 

parlamentem neodvolatelná a ve své působnosti se neodvolávala na důvěru parlamentu. 

Císař také bez dalších omezení disponoval právem rozpustit poslaneckou komoru 

Říšské rady.156 Novelizovaná Schmerlingova ústava byla v platnosti až do samotného 

konce existence rakousko-uherské monarchie. 

3.1.2 Ústavní listina 1920 

Po rozpadu rakousko-uherské monarchie a vzniku samostatného Československa 

28. října 1918 se rozeběhly přípravy také na ústavě nově vzniklého státu. Prozatímní 

ústava svěřovala pravomoc jmenovat a odvolávat vládu do rukou prezidenta 

republiky.157 Na konci února roku 1920 poté byla přijata finální podoba Ústavní listiny 

Československého státu.158 

Vláda byla podle § 70 Ústavy jmenována prezidentem, který ji také propouštěl. 

Politicky odpovědná však byla poslanecké sněmovně, která vládě vyjadřovala důvěru a 

na návrh nejméně 100 poslanců jí podle § 75 také mohla vyslovit nedůvěru, „což se 

však nikdy v období platnosti Ústavy nestalo.“159 Pravomoc rozpouštět sněmovny podle 

§ 31 Ústavy 1920 spadala do rukou prezidenta. K samotnému rozpuštění byla podle § 

68 nezbytná kontrasignace odpovědného člena vlády a nemohlo k němu dojít během 

posledních 6 měsíců před koncem volebního období prezidenta republiky. Prezident byl 

                                                 
153 Lukáš Šlehofer, „Ústavní vývoj v letech 1848-1989“, in Cesty české ústavnosti, ed. Petr Mlsna, Lukáš 

Šlehofer a Dan Urban (Praha: Úřad vlády ČR, 2010), 52–54. 
154 Šlehofer, „Ústavní vývoj v letech 1848-1989“, 54. 
155 Ibid. 
156 „Gesetz vom 21. Dezember 1867 wodurch das Grundgesetz über die Reichsvertretung vom 26. 

Februar 1861 abgeändert wird“, Verfassungen.de, staženo 11. května 2018, http://www.verfassungen.de/a

t/at-18/stgg67-1.htm. 
157 Šlehofer, „Ústavní vývoj v letech 1848-1989“, 64. 
158 „Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, staženo 11. května 2018, https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html. 
159 Šlehofer, „Ústavní vývoj v letech 1848-1989“ ,68.; 

„Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky. 

http://www.verfassungen.de/at/at-18/stgg67-1.htm
http://www.verfassungen.de/at/at-18/stgg67-1.htm
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totiž podle § 56 volen Národním shromážděním, tedy na schůzi obou komor 

parlamentu, která by se v případě rozpuštění nemohla za účelem volby prezidenta 

sejít.160 V případě rozpuštění jedné z komor parlamentu nemohla druhá komora zasedat, 

jelikož Ústava 1920 podle § 29 vyžadovala souběžné zasedání obou komor 

parlamentu.161 „To se promítlo i do ústavní praxe, neboť první (1920-1925), druhé 

(1925-1929) i třetí volební období (1929-1936) obou sněmoven Národního shromáždění 

skončilo právě jejich současným rozpuštěním.“162 K definitivně poslednímu rozpuštění 

parlamentu podle Ústavní listiny 1920 došlo v roce 1939.163 Po roce 1945, kdy byla 

Ústava 1920 stále formálně v platnosti, již tato pravomoc využita nebyla.164 

3.1.3 Období do roku 1993 

Po druhé světové válce byla prosazována právní kontinuita s předmnichovskou 

první republikou, a tak byla do nástupu KSČ k moci v platnosti Ústavní listina 1920, i 

přestože bylo jedním z hlavních úkolů nového parlamentu vypracovat ústavu novou. Pár 

měsíců po komunistickém převratu v roce 1948 však byla schválena nová ústava 

vypracovaná komunistickou stranou.165 

Ústava z roku 1948 umožňovala rozpuštění jednokomorového Národního 

shromáždění prezidentem republiky podle § 74, odstavce, 1 bodu 3 bez dalších 

podmínek.166 Podle § 50 však nemohlo být Národní shromáždění, obdobně jako 

v případě Ústavní listiny 1920, rozpuštěno v posledních 6 měsících volebního období 

prezidenta.167 K samotnému rozpuštění byl rovněž nutný spolupodpis odpovědného 

člena vlády.168 Jelikož však volby Národního shromáždění proběhly v letech 1948, 1954 

a 1960 na základě jednotné kandidátní listiny, nikdy k rozpuštění nedošlo. V roce 1960 

                                                 
160 „Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 386, odst. 2.; 

„Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 315, odst. 3.; 

„Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, staženo 11. května 2018, https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html. 
161 „Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920“. 
162 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 361, odst. 7. 
163 Klíma „Článek 35“, 315, odst. 4. 
164 Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, 361, odst. 7. 
165 Lukáš Šlehofer, „Ústavní vývoj v letech 1848-1989“, in Cesty české ústavnosti, ed. Petr Mlsna, Lukáš 

Šlehofer a Dan Urban (Praha: Úřad vlády ČR, 2010), 78. 
166 „Ústavní zákon ze dne 9. května 1948. Ústava Československé republiky“, Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, staženo 11. května 2018, § 74. https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1

948.html. 
167 „Ústavní zákon ze dne 9. května 1948. Ústava Československé republiky“, § 50.  
168 Sládeček, Mikule, Suchánek a Syllová, „Čl. 35“, in Ústava České republiky, , 386, odst. 2. 

https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html
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byla Ústava 1948 nahrazena Ústavou Československé socialistické republiky169, která 

již rozpuštění Národního shromáždění prezidentem republiky ani jakýmkoli jiným 

způsobem neumožňovala.170 Prezident republiky mohl znovu rozpustit Národní 

shromáždění až na základě článku 44, odstavce 5 ústavního zákona o československé 

federaci z roku 1968171, avšak jen jako ultima ratio v případě, že dohodovací řízení 

obou sněmoven nevedlo k jejich shodnému usnesení.172 „Jednalo se o výjimku v případě 

jinak nerozpustitelného parlamentu v systému jednoty moci, jejíž idea spočívala 

v připuštění možnosti, že v určité otázce nedojde ke shodě mezi národy.“173 

Kontrasignace vládou ani kýmkoli jiným nebyla na základě zákona o federaci 

vyžadována.174 

V průběhu 80. let se začalo uvažovat o nové ústavě, avšak události na sklonku 

roku 1989 způsobily, že tento vypracovaný návrh již pozbyl smyslu. Podobný osud stihl 

i návrh Ústavy z roku 1991, od něhož bylo ustoupeno poté, co bylo stále jasnější, že 

vývoj událostí nezadržitelně spěje k rozpadu společného československého státu. „V 

letech 1989–1993 tedy stále platila ústava z roku 1960 doplněná ústavním zákonem o 

federaci. Texty obou těchto zákonů byly ale významně upraveny různými ústavními 

zákony, a to až do té míry, že původní ústava fakticky neplatila.” 175 

3.1.4 Ústava České republiky 

K přijetí aktuálně platné Ústavy ČR došlo na sklonku roku 1992 pár dní před 

zánikem československé federace. Dne 16. prosince byla Českou národní radou přijata 

Ústava České republiky, která oficiálně vstoupila v platnost 1. ledna 1993 jako ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb. Základním ideovým zdrojem se stala Ústavní listina 1920, ze které 

byla převzata „zejména struktura ústavního systému, jakož i pojetí a kompetence 

ústavních orgánů,“ čímž byla výrazným způsobem ovlivněna podoba aktuálně platné 

                                                 
169 „Ústava Československé socialistické republiky ze dne 11. července 1960“, Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky, staženo 11. května 2018, 

https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html. 
170 „Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 386, odst. 2. 
171 „Ústavní zákon ze dne 27. října 1968 o československé federaci“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, staženo 11. května 2018, https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1968.html. 
172 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 315, odst. 3. 
173 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 361, odst. 7. 
174 Sládeček, Mikule, Suchánek a Syllová „Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, 386, odst. 2. 
175 Lukáš Šlehofer, „Ústavní vývoj v letech 1848-1989“, in Cesty české ústavnosti, ed. Petr Mlsna, Lukáš 

Šlehofer a Dan Urban (Praha: Úřad vlády ČR, 2010), 84. 
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Ústavy ČR.176 Z pohledu této práce je nicméně zajímavý i návrh ústavy, který vznikl na 

jednání komise expertů v červenci 1991 v Kašperských horách.177 Mnoho mechanismů 

obsažených v tomto návrhu nemohlo být do Ústavy ČR z logických důvodů přejato 

vzhledem k tomu, že se týkaly vztahu České republiky a federace. I přesto měla tento 

návrh k dispozici vládní komise, která se přípravou Ústavy ČR zabývala, „a řada jeho 

formulací se nakonec objevila, byť částečně upravena, i v konečném znění Ústavy ČR 

z roku 1992.“178 

Zajímavostí zmíněného návrhu z roku 1991 totiž je, že ideově nevycházel z 

Ústavní listiny 1920, nýbrž se opíral o modernější vzory ústav federací, zejména pak 

sousedních statů179 jako Německo a Rakousko, a „pokud mluvíme o zahraniční ideové 

inspirace při tvorbě Ústavy ČR (…), nejvýrazněji ze současných platných ústav promítl 

do Ústavy ČR Základní zákon Spolkové republiky Německo (Grundgesetz).“180  

Již při přípravě federální Ústavy se jedním z témat stala otázka mechanismu 

státní moci a s ní spojené možné rozpuštění parlamentu.181 V návrhu z roku 1991 byla 

zvláštní pozornost věnována rozpuštění Sněmu, který měl nahradit Českou národní 

radu. Rozpuštění Sněmu bylo zamýšleno v několika variantách se zapojením různých 

ústavních orgánů. Sněm měl mít možnost se rozpustit sám, případně jej na návrh Sněmu 

mohl rozpustit prezident ČSFR v případě střetu s vládou nebo v případě, kdy vláda 

ztratila schopnost jednat. Zásah orgánu federace do vnitřních záležitostí státu byl však 

považován za problematický. Objevily se rovněž i návrhy, že by vláda mohla vyzvat 

Sněm k rozpuštění a pokud by Sněm tento návrh zamítl nebo ignoroval, mohl v této 

záležitosti rozhodnout i ústavní soud. Alternativní návrh předsedu vlády situoval do role 

prezidenta, čímž by předseda vlády mohl o rozpuštění Sněmu rozhodnout dle svého 

vlastního uvážení.182 

Experti připravující budoucí Ústavu České republiky v roce 1992 se nakonec 

rozhodli pro výrazně restriktivní model při rozpouštění Poslanecké sněmovny ze strany 

                                                 
176 Petr Mlsna, „Ústavní dynamika současnosti“, in Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, ed. Petr 

Mlsna et. al. (Praha: Leges, 2011), 9. 
177 Jan Filip, „Zapomenuté inspirace a aspirace Ústavy ČR (K 10. výročí přijetí Ústavy ČR)“, Časopis pro 

právní vědu a praxi 10, č. 4 (2002), 297. 
178 Filip, „Zapomenuté inspirace a aspirace Ústavy“, 297. 
179 Ibid. 
180 Petr Mlsna, „Filozofické a ideové zdroje Ústavy ČR“, in Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, ed. 

Petr Mlsna et. al. (Praha: Leges, 2011), 34. 
181 Filip, „Zapomenuté inspirace a aspirace Ústavy“,295.; 

„Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 315, odst. 4. 
182 Filip, „Zapomenuté inspirace a aspirace Ústavy“, 298. 
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prezidenta republiky. „Do Ústavy ČR se navíc svébytným způsobem promítl kancléřský 

princip při sestavování vlády“183 v případě třetího pokusu, kdy je výběr předsedy vlády 

ponechán v rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Tento model je přímo inspirován 

německým Základním zákonem, „kdy za ústavní krizi musí nést odpovědnost 

v konečném důsledku zákonodárný sbor, neboť je, na rozdíl od vlády nebo prezidenta, 

přímo legitimovaným nositelem moci ve státě.“184 „Německá úprava je odrazem 

odpovědnosti zákonodárného sboru za politickou krizi, kdy nejvyšší orgán státu 

(prezident ČR nebo spolkový prezident) může v případě, že ani zákonodárný sbor 

neunese svoji odpovědnost, rozhodnout o jeho rozpuštění.“185 Volba předsedy vlády 

předsedou Poslanecké sněmovny by tak měla být pojistkou, „která by měla donutit 

Poslaneckou sněmovnu ke spolupráci vedoucí k vyslovení důvěry vládě.“186 

V souvislosti s německým modelem je třeba zmínit, že nebyla převzata možnost 

konstruktivního vyslovení nedůvěry.187 Důsledkem je, že Sněmovna se sice může 

kdykoliv zbavit vlády, vláda se však nemůže zbavit Sněmovny jejím rozpuštěním. 

„Zvyšuje se tím tak tlak na přeskupování sil uvnitř jedné a téže Sněmovny za moderace 

prezidentem republiky a oslabuje se možnost předsedy vlády ovlivňovat své poslance 

pohrůžkou předčasných voleb, v nichž by už nemuseli být zvoleni.“188 

V prosinci roku 1992 byla přijata úprava rozpuštění Poslanecké sněmovny 

v následující podobě, která byla v platnosti až do roku 2009, kdy došlo novelizaci 

článku 35 Ústavy ČR, v následujícím znění: 

 
(1) „Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže 

a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda 

byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, 

b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s 

jehož projednáním spojila vláda otázku důvěry, 

c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné 

                                                 
183 Petr Mlsna, „Filozofické a ideové zdroje Ústavy ČR“, in Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, ed. 

Petr Mlsna et. al. (Praha: Leges, 2011), 35. 
184 Petr Mlsna, „Filozofické a ideové zdroje Ústavy ČR, 35. 
185 Ibid. 
186 Ibid. 
187 Jan Filip, „Zapomenuté inspirace a aspirace Ústavy ČR (K 10. výročí přijetí Ústavy ČR)“, Časopis pro 

právní vědu a praxi 10, č. 4 (2002), 299. 
188 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 315, odst. 5. 
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d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, 

ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána 

ke schůzi. 

(2) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího 

volebního období.“189 

3.2 Současná úprava 

Ústava České republiky v záležitosti rozpuštění Poslanecké sněmovny, tedy 

komory, která je vztahem odpovědnosti a důvěry propojena s vládou, zvolila velmi 

restriktivní úpravu. Tato úprava činila až do novely článku 35 Ústavy z roku 2009 

rozpuštění Sněmovny velmi málo pravděpodobným.190 Do novely totiž bylo možné 

Sněmovnu rozpustit pouze za splnění alespoň jedné z podmínek taxativně 

vyjmenovaných v článku 35, odstavci 1 Ústavy. Všechny tyto dodnes platné podmínky 

cílí především na stabilitu Sněmovny a její schopnost zákonodárné činnosti. Naplnění i 

jediné z ústavou definovaných podmínek by totiž značilo výraznou dysfunkci 

zákonodárné moci ve státě.191 Jelikož takový stav není z hlediska zodpovědnosti 

k řádnému chodu státu vhodné prodlužovat, je možným řešením této situace právě 

rozpuštění Sněmovny a na něj navazující předčasné volby, na jejichž základě bude 

sestavena Sněmovna nová. 

Stabilita Poslanecké sněmovny a její zákonodárná činnost je v současně platné 

podobě Ústavy ČR podpořena výraznými stabilizačními prvky, jež modifikují vztahy 

mezi vládou a parlamentem. Jedná se především o situace spojené s otázkami vyslovení 

důvěry a nedůvěry a také s otázkou rozpuštěním parlamentu. Zmíněné stabilizační 

prvky na jedné straně umožňují jednodušší sestavení vlády a na straně druhé obtížnější 

možnost vládě vyslovit nedůvěru. „Základní složkou tohoto řešení je předně 

diferencovaná úprava pro hlasování Poslanecké sněmovny o důvěře a pro hlasování o 

nedůvěře vládě.“192 K tomu, aby nově jmenovaná vláda získala důvěru nezbytnou 

k vládnutí dle článku 39, odstavců 1 a 2 Ústavy ČR totiž stačí, aby při tomto hlasování 

byla přítomná pouhá třetina poslanců, a aby z této třetiny důvěru vládě vyslovila prostá 

                                                 
189 „Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992“, Čl. 35, (úprava platná do 11. září 2009). 
190 „Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 385. 
191 Vladimír Klokočka, Ústavní systémy evropských států (Praha: Linde, 2006), 230–231. 
192 Klokočka, „Ústavní systémy evropských států“, 230. 
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většina.193 Naproti tomu k vyslovení nedůvěry, které však vede v první řadě pouze 

k demisi vlády, nikoliv k rozpuštění parlamentu, lze dosáhnout pouze na písemný návrh 

nejméně padesáti poslanců, pro který se musí vyslovit nejméně absolutní většina všech 

zvolených poslanců.194 

 Jak již bylo naznačeno, dalším významným stabilizačním prvkem, který 

výrazně znemožňuje případné rozpuštění sněmovny, je samotná úprava článku 35 

Ústavy. Ústava totiž svěřuje právo rozpuštění Poslanecké sněmovny do rukou 

prezidenta republiky a bez nutnosti kontrasignace jakékoli další osoby.195 Rozpouštěcí 

právo samotné je však vázáno na taxativní výčet podmínek a situací, při kterých lze 

k rozpuštění přistoupit. Samotný výčet podmínek je však zároveň alternativní a „pokud 

je alespoň jedna z podmínek splněna, má prezident republiky pravomoc,“196 nikoliv 

ovšem povinnost, Sněmovnu rozpustit. Teprve od novely článku 35 Ústavy z roku 2009, 

která bude rozebrána v další části této práce, je prezident povinen Poslaneckou 

sněmovnu rozpustit, avšak pouze v jediné z v článku 35 Ústavy zmiňovaných situací.197 

Novela totiž modifikovala Ústavu o povinnost prezidenta rozpustit Sněmovnu 

v případě, kdy Sněmovna sama navrhne svým unesením její rozpuštění, které musí 

potvrdit třípětinová většina všech poslanců. V ostatních případech i nadále záleží na 

vlastním uvážení prezidenta republiky.198 Pokud je však některá z Ústavou stanovených 

podmínek splněna a prezident se rozhodne Sněmovnu rozpustit, mělo by se tak stát bez 

zbytečného odkladu po jejím splnění.199 

Rozpustit Poslaneckou sněmovnu rozhodnutím prezidenta republiky je podle 

odstavce 3 novelizovaného článku 35 Ústavy možné nejpozději tři měsíce před koncem 

jejího volebního období, „a to bez ohledu na to, že nastal nějaký z důvodů uvedených 

v odstavcích 1 a 2. Smyslem tohoto zákazu je především zamezit rozpuštění v době, kdy 

                                                 
193 „Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, staženo 11. května 2018, Čl. 39, https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html. 
194 Vladimír Klokočka, „Ústavní systémy evropských států (Praha: Linde, 2006), 230. 
195 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 360, odst. 4.; 

Klokočka, „Ústavní systémy evropských států“, 230–231. 
196 „Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 387, odst. 4. 
197 „Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, Čl. 35, odst.2,  
198 Herc, „Čl. 35“, 360, odst. 4. 
199 Sládeček, Mikule, Suchánek a Syllová „Čl. 35“, , 387, odst. 4. 

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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by tento krok s ohledem na blížící se konec volebního období Poslanecké sněmovny 

postrádal hlubší význam.“200 

Časové omezení je obvyklou restrikcí rozpouštěcího práva (viz 1.3). V mnoha 

ústavách je rovněž toto omezení spojené s funkčním obdobím prezidenta republiky, 

jako tomu bylo například v případě Ústavní listiny 1920 i Ústavy z roku 1948, které 

neumožňovaly rozpuštění Národního shromáždění v období šesti měsíců před koncem 

volebního období prezidenta republiky. Podobné ustanovení Ústava ČR neobsahuje, i 

když by taková úprava měla své opodstatnění. Prezident republiky sice od roku 2013 

není na základě novely Ústavy o přímé volbě prezidenta volen na společné schůzi 

Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky „trvání zasedání 

Poslanecké sněmovny je však předpokladem pro schůzi obou komor Parlamentu, na níž 

prezident republiky skládá svůj slib.“201 

Rozpuštěním Poslanecké sněmovny zanikají mandáty všech poslanců dle článku 

25, písmeme e) Ústavy ke dni, kdy rozhodnutí prezidenta republiky v záležitosti 

rozpuštění nabyde právní moci. Rozpuštěním Sněmovny současně končí její zasedání a 

aktivizuje se Senát jako náhradní či nouzový zákonodárce.202 Senát, který je 

nerozpustitelný, má zajistit permanentní výkon zákonodárné činnosti ve státě a v 

„případě rozpuštění Poslanecké sněmovny je oprávněn přijímat zákonná opatření, která 

podléhají schválení Poslaneckou sněmovnou.“203 

Rozpuštění Poslanecké sněmovny nebylo v prvních letech existence samostatné 

České republiky možné, jelikož „Ústava ve svém článku 106, odstavci 3 vyloučila 

rozpuštění Poslanecké sněmovny po dobu, po kterou tato vykonávala pravomoc 

Senátu.“204 Jelikož však nebyl příslušný ústavní zákon zřizující Prozatímní Senát nikdy 

schválen, trvalo toto období až do zahájení zasedání řádného Senátu v prosinci roku 

1996.205 

                                                 
200 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 369, odst. 29. 
201 Herc, „Čl. 35“, 369–370, odst. 30. 
202 Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 158, odst. 3. 
203 Petr Mlsna, „Filozofické a ideové zdroje Ústavy ČR“, in Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, ed. 

Petr Mlsna et. al. (Praha: Leges, 2011), 25. 
204 Herc, „Čl. 35“, 370, odst. 31.; 

„Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 316, odst. 7. 
205 Herc, „Čl. 35, 370, odst. 31.; 

Klíma „Článek 35, 316, odst. 7. 
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3.2.1 Ústavní způsoby rozpuštění Poslanecké sněmovny 

a) Nevyslovení důvěry vládě 

Nevyslovení důvěry vládě je první způsob definovaný v článku 35, odstavci 1, 

písmeni a) Ústavy, kterým lze dospět k rozpuštění Poslanecké sněmovny. Jedná se o 

ustanovení, jež má za úkol řešit případ neúspěšného sestavování vlády podle odstavců 

2, 3 a 4 článku 68 Ústavy. Základním účelem tohoto ustanovení je tedy řešení situace, 

kdy aktuální rozložení sil v Poslanecké sněmovně neumožňuje sestavení vlády, které by 

vyslovila důvěru prostá většina přítomných poslanců.206 Samotné ustanovení je proto 

koncipováno možnost řešení situace ve chvíli, kdy ani třetí vláda, jejíž předseda byl 

navržen předsedou Poslanecké sněmovny, nezískala důvěru. 

V prvních dvou pokusech o sestavení vlády jmenuje předsedu vlády prezident 

republiky na základě svého vlastního uvážení. Ostatní členy vlády poté jmenuje 

prezident na návrh premiéra. Vláda má následně povinnost do 30 dnů předstoupit před 

Poslaneckou sněmovnu a požádat ji o důvěru. V případě nevyslovení důvěry se celý 

proces opakuje. Pokud ani jedna z těchto dvou vlád, jejíž předseda byl jmenován na 

základě svobodného rozhodnutí prezidenta, nezíská důvěru Sněmovny, přechází pak 

tato pravomoc při třetím pokuse na Poslaneckou sněmovnu, konkrétně na jejího 

předsedu, který prezidentu republiky předloží návrh na jmenování předsedy vlády. 

Pokud ani tato vláda nezíská důvěru, má prezident republiky možnost Poslaneckou 

sněmovnu rozpustit.207 „Ústavodárce vymezil tuto podmínku velmi přísně, čímž chtěl 

dosáhnout, aby případnému rozpuštění Poslanecké sněmovny předcházelo reálné 

vyčerpání všech politických prostředků pro nalezení většinové shody mezi poslanci na 

podobě nové vlády.“ 208 

Ke zmíněné situaci, kdy se nedaří sestavit vládu, která by získala důvěru 

Sněmovny, může dojít nejen na začátku volebního období, tedy v situaci, kdy po 

nedávno proběhlých parlamentních volbách zasedla nová Poslanecká sněmovna, nýbrž i 

                                                 
206 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 363–364, odst. 13. 
207 „Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 387–8, odst. 8.; 

Herc, „Čl. 35“, 363–364, odst. 13. 
208 Ibid. 
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v jeho průběhu po demisi vlády.209 Vláda může podat demisi na základě vlastního 

uvážení nebo je k tomuto aktu donucena poté, co jí na její vlastní návrh dle článku 71 

Ústavy nebyla vyslovena důvěra, nebo na základě hlasování Poslanecké sněmovny o 

nedůvěře vládě dle článku 72 Ústavy, případně pokud vláda spojila otázku důvěry 

s vládním návrhem zákona a tento zákon byl zamítnut.210 V takovém případě dochází 

znovu k aktivizaci odstavce 2, článku 68 Ústavy a nastupují opět ústavou definované tři 

pokusy o sestavení takové vlády, která se bude opírat o důvěru Poslanecké 

sněmovny.211 V případě, že se takovou vládu nepodaří sestavit, může v důsledku demise 

v krajním případě dojít až k rozpuštění Sněmovny a následným předčasným volbám. 

Z formulace odstavce 1, článku 35 Ústavy vyplývá, že prezident pravomocí 

Sněmovnu pouze disponuje, není tedy povinen v případě naplnění předpokladů pro 

rozpuštění definovaného v odstavci 1 Sněmovnu rozpustit. Ústava samotná ovšem 

nestanovuje žádný další postup ve věci dalších pokusů o sestavení vlády, pokud by 

prezident k rozpuštění nepřistoupil. V ústavních komentářích převažuje názor, že by 

prezident republiky měl Sněmovnu rozpustit, jelikož je „rozpuštění sněmovny jediným 

možným a ústavně upraveným řešením“212 takové situace. S ohledem na závažnost 

stavu poté, co by vláda nezískala důvěru ani na třetí pokus, by totiž šlo stav, „který 

s ohledem na zájem o řádný chod státu není vhodné prodlužovat.“213 

Tomáš Herc se v komentáři k tomuto ustanovení potýká s myšlenkou dalšího 

pokusu o sestavení další vlády, která by se pokusila získat důvěru. Jelikož prezident 

není povinen v případě neúspěchu třetího pokusu o získání důvěry Sněmovnu rozpustit, 

přichází podle něj „v úvahu i jmenování další vlády, která požádá Poslaneckou 

sněmovnu o vyslovení důvěry ještě v průběhu jejího stávajícího volebního období.“214 

V případě této úvahy vyvstává otázka, kdo by disponoval pravomocí navrhnout dalšího 

předsedu vlády, který by usiloval o získání důvěry, tedy zdali by ho opět navrhl 

předseda Poslanecké sněmovny nebo zdali by toto právo připadlo opět prezidentu 

                                                 
209 Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 158–159, odst. 6. 
210 Bahýľová „Čl. 35“, 158–159, odst. 6. 
211 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 316–317, 

odst. 11. 
212 „Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 387–8, odst. 8. 
213 Bahýľová „Čl. 35“, 158–159, odst. 6. 
214 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 364, odst. 14. 
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republiky. Ve druhém případě by došlo k zániku pravomoci prezidenta Sněmovnu 

rozpustit, jelikož odstavec 1 článku 35 jasně stanoví, že k rozpuštění může dojít pouze 

v případě, kdy „Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž 

předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké 

sněmovny.“215 K rozpuštění z pravomoci prezidenta by tak znovu mohlo dojít až po 

šestém neúspěšném pokusu o získání důvěry.216 Dalším teoreticky možným řešením je, 

že by se prezident s předsedou Poslanecké sněmovny při dalších pokusech střídali. 

b) Neusnesení se nad vládním návrhem 

Neusnesení nad vládním návrhem, tedy situace, kdy nebyl v průběhu tří měsíců 

projednán návrh zákona, se kterým vláda spojila svou důvěru, je druhou situací 

definovanou v článku 35 Ústavy, konkrétně v odstavci 1, písmeni b), která může vést 

k rozpuštění Sněmovny. V případě, že Sněmovna takový vládní návrh zákona 

neprojedná během stanovených tří měsíců, je hrozba rozpuštění v tomto případě sankcí 

poté, co Sněmovna nedostála své povinnosti. Tato úprava je zcela nepochybně 

inspirována francouzskou ústavou, kde má ministerský předseda možnost požádat 

Národní shromáždění o důvěru vládě v souvislosti s hlasováním o návrhu zákona. 

Zákon je v takovém případě schválen, je-li vládě vyslovena důvěra. Na rozdíl od České 

republiky je ovšem tato francouzská úprava spojena pouze s demisí vlády a nemůže vést 

k rozpuštění parlamentu.217 

Oprávnění rozpustit Sněmovnu prezident nabývá kdykoli, pokud povinnost 

projednání ve stanoveném termínu nebyla splněna. O rozpuštění, podobně jako 

v písmeni a) odstavce 1, článku 35 Ústavy rozhoduje na základě svého vlastního 

uvážení a není povinen Sněmovnu rozpustit.218 Spojení otázky důvěry s vládním 

návrhem zákona by z logiky věci nemělo být možné „šest měsíců před uplynutím 

volebního období Poslanecké sněmovny, neboť pak by již nebylo rozpuštění Poslanecké 

                                                 
215 „Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, staženo 11. května 2018, Čl. 35, odst. 1, https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html.  
216 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 364, odst. 15. 
217 „Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 386–7, odst. 2. 
218 Sládeček, Mikule, Suchánek a Syllová, „Čl. 35“, 386–7, odst. 2.; 

„Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 317, odst. 12.; 

Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 159, odst. 7. 

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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sněmovny“ dle Ústavy přípustné.219 O návrhu zákona a s ním spojené důvěře vládě se 

hlasuje v rámci jednoho hlasování a „zvláštní hlasování, kterým se vládě vyslovuje 

důvěra, se neprovádí. Jde o kumulativní návrh vlády, nikoliv o návrhy dva.“220 

Ustanovení definované v článku 35, odstavci 1, písmeni b „navazuje na 

oprávnění vlády podle článku 44, odstavce 3 spojit s návrhem zákona žádost o 

vyslovení důvěry.“221 Vláda ovšem tímto způsobem nemůže pod pohrůžkou 

předčasných voleb Sněmovnu donutit, aby se pro předložený návrh vyslovila, nýbrž jen 

pouze, aby byl tento návrh projednán. Ústava podmiňuje splnění podmínky nikoliv 

schválením samotného návrhu zákona, nýbrž pouze usnesením, kterým se rozumí 

ukončení projednávání vládního návrhu zákona dle § 90, odstavce 7 Zákona o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny.222 V zásadě tak pouze nutí poslance „zvážit, zda jejich 

případný nesouhlas s přeloženým návrhem je natolik zásadní, že jej nemohou podpořit 

ani za cenu následné demise vlády a všech s tím spojených ústavních a politických 

důsledků.“223 

Ukončení projednávání může mít tři varianty – 1) souhlas a postoupení Senátu, 

2) zamítnutí a 3) vrácení návrhu navrhovateli, v tomto případě vládě, zpět 

k dopracování.224 V případě, že Sněmovna návrh zákona schválila, má se za to, že vládě 

byla důvěra vyslovena. Pokud byl návrh zákona vrácen k dopracování, lze tuto variantu 

považovat jako za druhou šanci vládě. Pokud byl však návrh zákona zamítnut, je nutno 

jej považovat jako vyslovení nedůvěry vládě, po kterém vláda musí podat demisi.225 

 Otázkou však zůstává, jaký postup by nastal v případě, že by vládní návrh 

zákona byl zamítnut až po uplynutí stanovené tříměsíční lhůty. Tomáš Herc se ve svém 

komentáři k článku 35 zabývá tématem, zdali by prezidentu republiky v této situaci stále 

                                                 
219 Jan Filip, „Rozpuštění Poslanecké sněmovny (Komentář k čl. 35 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR“, Časopis 

pro právní vědu a praxi 6, č. 1 (1998), 56, https://www.law.muni.cz/dokumenty/2450. 
220 Jiří Jirásek, Ústavní základy organizace státu (Praha: Leges, 2013), 223–224. 
221 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 366, odst. 19. 
222 „Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny“, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

staženo 11: května 2018 http://www.psp.cz/docs/laws/1995/90.html. 
223 Herc, „Čl. 35, 366, odst. 19. 
224 Ibid..; 

Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 159, odst. 8.; 

Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 388, odst. 9. 
225 Herc, „Čl. 35“, 367, odst. 22.; 

Bahýľová „Čl. 35“, 159, odst. 8. 

https://www.law.muni.cz/dokumenty/2450
http://www.psp.cz/docs/laws/1995/90.html
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náleželo právo Sněmovnu rozpustit, nebo zdali by na základě demise vlády musel 

jmenovat nového předsedu vlády dle článku 68 Ústavy. Herc se v tomto případě 

přiklání ke druhé variantě, jelikož by podle něj neměly existovat „jednodušší podmínky 

pro rozpuštění Poslanecké sněmovny než v ostatních případech, kdy vláda důvěru 

nezíská.“226 Přesto podle něj bude především věcí ústavní praxe, ke kterému postupu se 

přikloní, jelikož k takové situaci doposud nikdy nedošlo.227 

V historii České republiky došlo ke spojení žádosti o vyslovení důvěry 

s vládním návrhem zákona doposud dvakrát a lhůta tří měsíců nebyla ani jednou 

překročena. V lednu roku 1998 předložila tímto způsobem vláda Josefa Tošovského 

„návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví 

státu na jiné osoby právě za účelem, aby došlo k uplynutí lhůty tří měsíců pro jeho 

projednání, a byly tak splněny podmínky pro rozpuštění Sněmovny.“ 228 K této situaci 

ale nakonec nedošlo, jelikož byl schválen ústavní zákon č. 69/1998 Sb., kterým bylo 

zkráceno volební období Poslanecké sněmovny. Tošovského vláda proto vzala návrh 

zákona zpět, jelikož postup sledující neúspěšné projednání vládního návrhu zákona se 

stal nadbytečným.229 

Druhým dosavadním případem bylo spojení otázky důvěry vládou Petra Nečase 

v listopadu 2012 s „návrhem zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů 

v souvislosti se snižování schodků veřejných rozpočtů, který byl ve lhůtě tří měsíců 

projednán Poslaneckou sněmovnou a ve třech čteních a po svém schválení postoupen 

Senátu.“230 

c) Přerušení jednání Sněmovny 

Podle odstavce 1, písmene c), článku 35 Ústavy ČR má prezident republiky 

pravomoc rozpustit Poslaneckou sněmovnu, pokud by došlo na základě jejího usnesení 

k přerušení jejího zasedání na dobu delší než 120 dnů. Jedná se tak v pořadí o třetí 

taxativně vymezenou podmínku, na základě které je dle aktuálně platné Ústavy možné 

k rozpuštění Sněmovny dospět. „K tomuto kroku může“ prezident „přistoupit 

                                                 
226 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 367, odst. 22. 
227 Herc, „Čl. 35“, 367, odst. 22. 
228 Ibid., 367, odst. 23. 
229 Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 388–389, odst. 10. 
230 Herc, „Čl. 35“, 367, odst. 23. 
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s účinností od 121. dne, kdy bylo zasedání přerušeno.“231 Zmíněná 120 denní lhůta se 

vztahuje na obě komory Parlamentu, avšak jak již bylo zmíněno, Senát je 

nerozpustitelný. V době přerušení zasedání utichá činnost Poslanecké sněmovny včetně 

jejích orgánů, čímž se zastavuje zákonodárný proces. Jelikož je dlouhodobá nečinnost 

Sněmovny nežádoucí, je podrobena sankci rozpuštění.232 Prezident republiky má 

v průběhu přerušení právo vyzvat předsedy obou komor, aby svolali svoji komoru, jejíž 

zasedání bylo přerušeno, ke schůzi, a předsedové mají povinnost schůzi své komory 

svolat.233 

Podobně jako v předchozím případě nemá toto i toto ustanovení mezi ústavními 

právníky jednoznačný výklad a otázkou je, od jakého okamžiku by se stanovená lhůta 

120 dní měla počítat, a zdali by se mělo jednat o nepřetržité období, či zdali by se 

stanovených 120 dní v průběhu roku sčítalo. Zásadní otázkou výkladu je, co se myslí 

samotným rokem, zdali rok kalendářní, ke kterému ve svých pracích kloní Lenka 

Bahýľová či Jindřiška Syllová,234 nebo o „jakékoli souvislé časové období o délce 

jednoho roku,“ které ve svém komentáři k článku 35 Ústavy zmiňuje Tomáš Herc.235 

Bahýľová svůj výklad opírá o dikci článku 34, odstavce 2 a o § 21, odstavec 2 Zákona o 

jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zároveň zmiňuje, že pokud by ústavodárce měl 

na mysli rok volební, „explicitně by to vyjádřil.“236 Herc se na druhé straně opírá o 

smysl ustanovení, „kterým je zamezit přerušení zasedání.“237 Zároveň připouští i 

možnost výkladu, podle něhož by se zmiňovaný rok považoval za kalendářní. Současně 

však v tomto případě upozorňuje na fakt, že právo prezidenta by mělo trvat jen po 

takovou dobu, kdy je jednání sněmovny přerušeno, respektive na dobu bezprostředně 

poté, co došlo k obnově zasedání. Za nepřípustný proto považuje teoretický výklad, kdy 

by prezident k rozpuštění mohl přistoupit po celý zbytek kalendářního roku, čímž by 

                                                 
231 Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 159, odst. 9. 
232 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 318, odst. 

15. 
233 Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed Vladimír Mikule, Radovan Suchánek a 

Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 389, odst. 11. 
234 Bahýľová „Čl. 35“, 159, odst. 9. 
234 Klíma„Článek 35“, 318, odst. 15.; 

Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 389, odst. 11. 
235 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 368, odst. 24. 
236 Bahýľová „Čl. 35“, 159, odst. 9. 
237 Herc, „Čl. 35“, 368, odst. 24. 
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mohl v hrozbě rozpuštění Sněmovny a nadcházejících voleb výrazně ovlivňovat činnost 

Poslanecké sněmovny.238 Syllová ve svém komentáři k výše uvedenému ustanovení 

rovněž zmiňuje, že „počet dnů v roce, kdy může být zasedání Poslanecké sněmovny 

přerušeno, je počtem souhrnným, proto by se počet dnů, kdy bylo zasedání 

v kalendářním roce přerušeno, sčítal.“239 

Vzhledem k faktu, že situace popsaná v odstavci 1, písmeni c), článku 35 

Ústavy, je v řádně fungujícím parlamentním systému výrazně nepravděpodobná, 

nenastal doposud v průběhu platnosti Ústavy České republiky takový moment, kdy by 

na základě výše popsaného ustanovení bylo možné k rozpuštění Poslanecké sněmovny 

přistoupit. Sporné otázky tak budou v případě, že taková situace v budoucnu někdy 

nastane, věcí ústavní praxe a v případě dalších sporů bude poté ustanovení obsažené 

v písmeni c, odstavce 1, článku 35 Ústavy pravděpodobně podrobeno přezkumu 

Ústavního soudu. 

d) Neusnášeníschopnost Sněmovny 

Posledním ustanovením umožňující rozpuštění Sněmovny, v původním znění 

článku 35 Ústavy České republiky do jeho novely 2009, byla pravomoc rozpustit 

Poslaneckou sněmovnu podle odstavce 1, písmena d). Tato asi nejméně pravděpodobná 

varianta dává prezidentu republiky možnost Sněmovnu rozpustit za předpokladu, že by 

po tři měsíce i přes opakované svolání nebyla usnášeníschopná, ačkoliv její zasedání 

nebylo přerušeno. Jedná se tedy podobně jako v předchozím případě o situaci, kdy 

dochází k nečinnosti Poslanecké sněmovny a paralýze zákonodárného procesu. Oproti 

ustanovení v písmeni c) však nezaniká pravomoc jednání těch orgánů Poslanecké 

sněmovny, které se sejdou usnášeníschopné.240 

 „Sněmovna je způsobilá se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny všech 

poslanců (článek 39, odstavec 1 Ústavy, § 70, odstavec 1 Jednacího řádu Poslanecké 

sněmovny). Nejnižší počet členů Poslanecké sněmovny, za jejichž přítomnosti je tato 

                                                 
238 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 368, odst. 24. 
239 Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 389, odst. 11. 
240 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 319, odst. 

16. 
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komora usnášeníschopná (tzv. kvórum), je tedy minimálně 67 poslanců.“241 Lhůta 3 

měsíců začíná plynout od okamžiku, kdy byla Poslanecká sněmovna svolána ke schůzi a 

nebyla usnášeníschopná poprvé.242 Písmeno d) jasně stanovuje, že Sněmovna průběhu 

tří měsíců od první schůze, na které nebyla schopna se usnášet, musí být svolána 

opakovaně. Předpokládá se tedy „neschopnost poslanců se sejít v požadovaném počtu, a 

to po několika pokusech.“ 243 Samotná tříměsíční lhůta je pak dostatečně dlouhá na to, 

aby k těmto pokusům mohlo dojít. Požadavek opakovaného svolání by měl být garancí 

toho, „že uvedený stav nevznikne v důsledku nečinnosti předsedy Poslanecké 

sněmovny,“244 který je ze svého titulu zodpovědný za svolání schůze. V případě potřeby 

může namísto předsedy svolat schůzi i některý z místopředsedů.245 Pokud by Sněmovna 

v průběhu stanovených tří měsíců nebyla ke schůzi svolána alespoň jednou od prvního 

okamžiku, kdy nebyla usnášeníschopná, nedochází k naplnění podmínky obsažené 

odstavci 1, písmeni d) a Sněmovnu tak nelze rozpustit.246 

V případě naplnění tříměsíční lhůty, po kterou Sněmovna nebyla 

usnášeníschopná, končí pravomoc prezidenta republiky k rozpuštění v okamžiku, kdy se 

Poslanecká sněmovna opět na čemkoli usnese.247 

3.2.2 Hlasování o nedůvěře vlády 

V souvislosti s rozpuštěním Poslanecké sněmovny je třeba zmínit i úpravu 

článku 72 Ústavy, která umožňuje Sněmovně vyjádřit nedůvěru. V případě úspěšného 

hlasování o nedůvěře je vláda nucena podat demisi a dochází tak k opět k aktivaci 

článku 68 Ústavy, na jehož základě vzniká nová vláda. K hlasování o nedůvěře lze na 

základě článku 72 Ústavy přistoupit prakticky kdykoliv, je-li splněna podmínka 

v odstavci 2 tohoto ustanovení, která stanoví, že „návrh na vyslovení nedůvěry vládě 

                                                 
241 Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 159, odst. 10. 
242 Čl. 35 (Rozpuštění Sněmovny)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 389, odst. 12.; 

Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 368, odst. 25. 
243 Bahýľová „Čl. 35“, 159, odst. 11. 
244 Herc, „Čl. 35“, 368, odst. 25. 
245 Bahýľová „Čl. 35“, 159, odst. 11. 
246 Sládeček, Mikule, Suchánek a Syllová, „Čl. 35“, 389, odst. 12. 
247 Herc, „Čl. 35“, 368, odst. 25. 
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projedná Poslanecká sněmovna, je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci.“248 Pro 

vyslovení nedůvěry se při hlasování, které probíhá podle jmen a podle abecedy, musí 

vyslovit nadpoloviční většina všech zvolených poslanců. Základním cílem vyslovení 

nedůvěry vládě je nalezení většiny čítající nejméně 101 poslanců, která při hlasování 

odmítne současnou vládu. V případě vyslovení nedůvěry má dosavadní vláda povinnost 

podat demisi dle článku 73, odstavce 2 Ústavy a prezident republiky je povinen tuto 

demisi dle článku 73, odstavce 3 přijmout.249 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky není, i přes opakované 

pokusy o novelu Ústavy, při vyslovení nedůvěry vázána žádnými dalšími povinnostmi 

jako například neprodlené vyslovení důvěry nové vládě (tzv. konstruktivní hlasování o 

nedůvěře). Samotný pád dosavadní vlády hlasováním o nedůvěře ovšem není 

předpokladem pro rozpuštění Sněmovny. V konečném důsledku však k takové situaci 

může dojít, a to v případě, že Sněmovna nevysloví důvěru ani jedné ze tří jmenovaných 

vlád na základě článku 68 Ústavy a prezident republiky na základě své pravomoci 

Sněmovnu rozpustí. Od roku 2009 je navíc novelou článku 35 Ústavy umožněno 

rozpuštění Sněmovny, podpoří-li ho ústavní většina poslanců (viz 3.3.4). 

K pokusům poslanců o vyslovení nedůvěry vládě dochází poměrně často, přesto 

byla nedůvěra vládě od vzniku České republiky 1. ledna 1993 vyslovena doposud pouze 

jednou, a to vládě Mirka Topolánka na pátý pokus v březnu roku 2009. Topolánkovu 

vládu nahradila úřednická vláda Jana Fischera, která navzdory původnímu očekávání 

vládla po zrušení ústavního zákona 195/2009 Sb., o zkrácení volebního období, 

Ústavním soudem, až do řádných voleb v roce 2010 (viz 3.3.2, 3.3.3).250 

3.2.3 Role prezidenta 

Rozhodnutí o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

založené na odstavci 1, článku 35 Ústavy svěřuje Ústava ČR výhradně do rukou 

prezidenta, který při výkonu této pravomoci není nikým vázán. Případy, na jejichž 

základě může prezident přistoupit k rozpuštění, jsou vymezeny taxativně a jsou 

                                                 
248 „Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, staženo 11. května 2018, Čl. 72, odst. 2, https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html. 
249 Pavel Rychetský, „Čl. 72 (Vyslovení nedůvěry vládě)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 704–705, odst. 5–6.; 

„Čl. 72 (Vyslovení nedůvěry)“, in Ústava České republiky, ed. Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, 

Radovan Suchánek a Jindřiška Syllová (Praha: C.H.Beck, 2016), 707, odst. 3–4. 
250 Sládeček, Mikule, Suchánek a Syllová, „Čl. 72“, 708, odst. 5.; 

Jiří Jirásek, Ústavní základy organizace státu (Praha: Leges, 2013), 224–225. 

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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alternativní. Právo Sněmovnu rozpustit prezident nabývá v momentě vzniku jakékoli 

z výše představených podmínek, které jsou definovány v odstavci 1 článku 35 

Ústavy.251 Ve všech těchto případech je rozpuštění koncipováno jako fakultativní, 

prezident sice má pravomoc Sněmovnu rozpustit, svou pravomoc však využít nemusí. 

Jelikož se ovšem ve všech těchto případech jedná o situace tak výrazně narušující 

zákonodárnou činnost a v konečném důsledku i chod státu, je pravděpodobné, že 

nejspíše nebude existovat jakékoli jiné řešení, než Sněmovnu rozpustit.252 

V případě novelou přidané možnosti odstavci 2, článku 35 Ústavy, tedy 

rozpuštění na základě návrhu Poslanecké sněmovny, se kterým vyslovila souhlas 

třípětinová většina poslanců, prezident republiky prostorem pro vlastní uvážení 

nedisponuje a Sněmovnu rozpustit musí. Ústava však zároveň nedefinuje, v jakém 

časovém horizontu po vzniku jakéhokoli důvodu stanoveného v článku 35 Ústavy musí 

prezident republiky rozhodnout. „Lhůta pro rozhodnutí o této otázce závisí na úvaze 

prezidenta, nicméně k tomuto rozhodnutí, respektive k jeho realizaci, by mělo 

s ohledem na situaci dojít bez zbytečného odkladu, tzn. v řádu dnů, maximálně týdnů od 

doby, kdy taková situace nastane.“253 

Na rozdíl od prvních dvou československých ústav není prezident při svém 

rozhodnutí vázán na součinnost jakéhokoli dalšího ústavního orgánu. Rozhodnutí 

prezidenta o rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodléhá kontrasignaci. Přesto je však 

toto právo vázáno na stanovené hmotněprávní podmínky a nejedná se tak o svévoli 

prezidenta republiky.254 

3.3 Dosavadní využití institutu rozpuštění Sněmovny 

Po dobu účinnosti článku 35 Ústavy v původním znění (do 13. 9. 2009) mohla 

být Poslanecká sněmovna rozpuštěna pouze z důvodů podle odstavce 1. Vzhledem 

k podstatě jednotlivých důvodů obsažených v odstavci 1 nedošlo na základě těchto 

prezidentovi svěřených pravomocí k rozpuštění Sněmovny doposud ani jednou. Dva 

z ústavou stanovených důvodů navíc „leží pouze v rovině teoretické, neboť 

k přerušení zasedání (dle článku 34, odstavců 2 a 3 Ústavy), ani k nezpůsobilosti 

                                                 
251 Lenka Bahýľová „Čl. 35 Rozpuštění sněmovny“, in Ústava České republiky: Komentář, ed. Lenka 

Bahýľová, Jan Filip a Pavel Molek et. al. (Praha: Linde, 2010), 158, odst. 2. 
252 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 316, odst. 

8–9. 
253 Bahýľová, „Čl. 35“, 158, odst. 2. 
254 Klíma, „Článek 35“, 316, odst. 9. 
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usnášet se (článek 39, odstavec 1 Ústavy) v praxi vůbec nedochází.“255 V souvislosti 

důvodem obsaženým v písmeni b), odstavce 1, článku 35, tedy vládním návrhem 

zákona, s kterým vláda spojila otázku důvěry, je nutné připomenout, že se nejedná o 

nástroj vlády, kterým by si mohla pod pohrůžkou předčasných voleb vynutit schválení 

zákona, nýbrž pouze jeho projednání. S takovým návrhem navíc pro vládu vzniká 

riziko v případě, že by takový návrh byl zamítnut, jelikož v takové situaci nedochází 

k rozpuštění Sněmovny, nýbrž je vláda nucena podat demisi. V historii České 

republiky byly tímto způsobem spojeny doposud jen dva zákony, z nichž ten první 

v roce 1998 byl stažen a v druhém případě byl v roce 2012 takový návrh zákona 

schválen. „Ani poslední z důvodů, bazírující na nevyslovení důvěry vládě, jejíž 

předseda byl jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, tj. vládě jmenované 

jako třetí v pořadí poté, co dvě předchozí nezískaly důvěru (článek 68, odstavce 2 až 4 

Ústavy), nemohl být dosud využit.“256 

Vzhledem k poměrně restriktivní definici článku 35 Ústavy výrazně omezující 

možnosti rozpuštění Sněmovny došlo v rámci řešení parlamentní krize v průběhu 

druhého volebního období Poslanecké sněmovny v roce 1998 k vydání ústavního 

zákona s omezenou platností, na základě kterého bylo zasedání Sněmovny zkráceno a 

proběhly předčasné volby. Obdobným způsobem mělo proběhnout zkrácení zasedání 

Poslanecké sněmovny i v roce 2009, avšak Ústavní soud tento zákon a s ním 

připravované předčasné volby zrušil. Bezprostřední reakcí na tento nález Ústavního 

soudu byla novela článku 35 Ústavy, která byla poprvé využita v roce 2013.257 

3.3.1 Rozpuštění Poslanecké sněmovny ústavní zákonem 1998 

K prvnímu rozpuštění Poslanecké sněmovny v dějinách samostatné České 

republiky došlo v roce 1998. Druhé vládě Václava Klause srazila vaz aféra ohledně 

financování ODS, jejíž byl lídrem. Klausova vláda proto 30. listopadu 1997 podala 

demisi a byla nahrazena úřednickou vládou Josefa Tošovského, kterého prezident 

Václav Havel pověřil sestavením vlády, a která měla dovést Poslaneckou sněmovnu 

k předčasným volbám. Tošovského vláda získala na začátku roku 1998 důvěru a 

                                                 
255 Radovan Suchánek a Věra Jirásková et. al., „Ústava České republiky v praxi“ (Praha: Leges, 2009), 

117. 
256 Suchánek a Jirásková „Ústava České republiky v praxi“, 118. 
257 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 361, odst. 8. 
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v průběhu února byl oběma komorami Parlamentu schválen jednorázový ústavní zákon 

č. 69/1998 Sb., kterým bylo zkráceno volebního období Poslanecké sněmovny.258 

Na rozdíl od následujícího případu z roku 2009 nebyl ústavní zákon č. 69/1998 

Sb., a na něj navazující rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení předčasných voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky napadeno u Ústavního soudu pro 

svou protiústavnost a nebylo tak podrobeno ústavněprávnímu přezkumu. Předčasné 

volby tak na základě ústavního zákona s omezenou platností proběhly ve dnech 19. a 

20. června 1998. 

Samotný způsob, kterým bylo dosaženo rozpuštění Poslanecké sněmovny byl 

přesto již v roce 1998 „hodnocen jako obejití Ústavy, jako negování jejích pravidel 

v případě, kdy se nehodí.“259 Základním bodem kritiky byl především důvod, že 

takovým zákonem byl vytvořen velmi nebezpečný precedens nejvyšší právní síly, který 

výrazně narušuje v článku 9 odstavci 2 Ústavy stanovenou nepřípustnost měnit základní 

náležitosti právního státu. Změny Ústavy nenarušující základní náležitosti 

demokratického právního státu jsou přípustné, avšak nikdy „tyto změny nesmějí mít 

povahu řešení jednotlivého případu nebo konkrétní situace.“260 V konečném důsledku 

by totiž tato praxe mohla například vést k suspendaci pravomocí Ústavního soudu nebo 

prezidenta republiky, pokud by takový návrh našel dostatečnou podporu ve Sněmovně, 

čímž by došlo k výraznému narušení právního demokratického státu.261 Současně také 

bylo upozorňováno na narušení ústavní garance nedotknutelnosti poslaneckého mandátu 

a i na retroaktivitu schváleného zákona.262 

Způsob, jakým bylo v roce 1998 dosaženo rozpuštění Poslanecké sněmovny a 

předčasných voleb, proto vedl k úvahám o umožnění snadnějšího rozpuštění Poslanecké 

sněmovny na základě ústavou stanoveného způsobu. Tyto úvahy se později promítly do 

senátního návrhu novely článku 35 Ústavy ČR, který se nakonec ve výrazně změněné 

podobě podařilo prosadit až v souvislosti s další parlamentní krizí. 263 

                                                 
258 „Ústavní zákon 69/1998 Sb., o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny ze dne 19. března 

1998“, Ústavní soud České republiky, staženo 11. května 2018, https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upl

oad/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/69-1998.pdf. 
259 „Článek 35“, in Komentář k Ústavě a Listině, ed. Karel Klíma (Plzeň: Aleš Čeněk, 2005), 315–316., 

odst. 6. 
260 Pavel Holländer, Filosofie práva (Plzeň: Aleš Čeněk, 2012), 69–70. 
261 Holländer, „Filosofie práva“, 69–70. 
262 Ibid., 69–71. 
263 Klíma, „Článek 35“, 315–316., odst. 6. 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/69-1998.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/69-1998.pdf
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3.3.2 Pokus o rozpuštění Poslanecké sněmovny ústavním 

zákonem 2009 

Obdobným způsobem jako v roce 1998 mělo být dosaženo zkrácení pátého 

volebního období (2006-2010) v souvislosti s vyslovením nedůvěry vládě Mirka 

Topolánka, která se od počátku svého působení neopírala o nadpoloviční většinu 

poslanců v Poslanecké sněmovně a důvěru získala až na druhý pokus pouze díky 

nepřítomnosti dvou opozičních poslanců při hlasování o důvěře.264 V průběhu volebního 

období čelila Topolánkova vláda opakovaným pokusům o vyslovení nedůvěry. 

Nedůvěra byla nakonec vyslovena na pátý pokus dne 29. března 2009, čímž byla 

Topolánkova vláda nucena podat demisi podle článku 73, odstavce 2 Ústavy. Prezident 

Václav Klaus pověřil sestavením vlády nestraníka Jana Fischera, který měl dovést 

Sněmovnu k předčasným volbám plánovaným na polovinu října téhož roku.265 Fischer 

se svou vládou posléze získal na začátku června 2009 důvěru Poslanecké sněmovny.266 

O pár týdnů poté byl Poslaneckou sněmovnou schválen ústavní zákon č. 195/2009 Sb., 

který byl předpokladem pro volby do Poslanecké sněmovny, jež se měly uskutečnit do 

15. října 2009. Stejně jako v roce 1998 se jednalo o ústavní zákon ad hoc, tedy 

s omezenou jednorázovou platností, kterým mělo být zkráceno páté volební období 

Poslanecké sněmovny. Zákon byl rovněž schválen Senátem Parlamentu ČR, na jehož 

základě prezident republiky Václav Klaus vyhlásil předčasné volby na 9. a 10. října 

2009. Ústavní zákon 195/2009 Sb., byl ale ještě před jejich konáním zrušen nálezem 

Ústavního soudu. Spolu s ním bylo zároveň zrušeno i rozhodnutí prezidenta republiky o 

vyhlášení voleb, v důsledku čehož k jejich konání nakonec vůbec nedošlo. 

3.3.3 Nález Ústavního soudu České republiky 2009 

Dne 26. srpna 2009 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost poslance 

Melčáka požadující zrušení rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do 

Poslanecké sněmovny a zároveň i návrh na zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o 

zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. Navrhovatel se cítil dotčen 

                                                 
264 Martina Macková, „Topolánkova vláda má důvěru. 100:97“, Aktuálně.cz, 19. ledna 2007, 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/topolankova-vlada-ma-duveru-

10097/r~i:article:335645/?redirected=1523487563. 
265 „Prezident zítra jmenuje Jana Fischera premiérem“, Česká televize, 8. dubna 2009, 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1412982-prezident-zitra-jmenuje-jana-fischera-premierem. 
266 „Fischer ve sněmovně uspěl, Česko má opět vládu s důvěrou“, Česká televize, 7. června 2009, 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1404062-fischer-ve-snemovne-uspel-cesko-ma-opet-vladu-s-

duverou. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/topolankova-vlada-ma-duveru-10097/r~i:article:335645/?redirected=1523487563
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/topolankova-vlada-ma-duveru-10097/r~i:article:335645/?redirected=1523487563
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1412982-prezident-zitra-jmenuje-jana-fischera-premierem
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1404062-fischer-ve-snemovne-uspel-cesko-ma-opet-vladu-s-duverou
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1404062-fischer-ve-snemovne-uspel-cesko-ma-opet-vladu-s-duverou
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především v jeho základním právu plynoucím z článku 21, odstavce 4 Listiny 

základních práv a svobod, z něhož plyne i právo na nerušený výkon veřejné funkce. 

Porušení samotné nespatřoval v zákoně o vyhlášení voleb samotném, nýbrž v jeho 

právním základu, tj. v ústavním zákoně č. 195/2009 Sb., který považoval v rozporu jak 

s Listinou základních práv a svobod, tak i v rozporu s Ústavou České republiky. Svou 

argumentaci navrhovatel podložil odůvodněním, „že ústavní zákon č. 195/2009 Sb., je 

zákonem ústavním toliko formálně, materiálně se však ústavnímu pořádku příčí, ve 

skutečnosti ústavní pořádek suspenduje – ad hoc.“267 Z tohoto důvodu viděl rozpor 

zmíněného ústavního zákona s Ústavou, jelikož nešlo dle článku 9, odstavce 1 Ústavy o 

zákon, který by Ústavu doplňoval či měnil, nýbrž pouze suspendoval její ustanovení pro 

určité volební období, a to retroaktivně. Dle jeho názoru napadený ústavní zákon „měnil 

podstatnou náležitost právního a demokratického státu, jež je dle čl. 9 odst. 2 Ústavy 

nezměnitelná.“268 Zpětnou úpravou délky volebního v období jeho průběhu došlo dle 

stěžovatele k porušení ústavního zákazu retroaktivity. Upozorňoval rovněž na obejití 

standardních postupů, kterými by bylo možné dospět k předčasným volbám ústavně-

konformním způsobem, čímž podle něj došlo k narušení principu rovných šancí 

v politické soutěži. Zároveň poukazoval na fakt, že momentální ústavní většině, která 

napadený ústavní zákon odsouhlasila, nic nebránilo Ústavu změnit či doplnit takovým 

způsobem, který by vypsání předčasných voleb zjednodušil. Navrhovatel současně 

odmítl argumentaci, že na základě postupu z roku 1998 se jedná o ústavní zvyklost, a 

prohlásil ji za nepřijatelnou.269 

Ústavní soud se ve svém usnesení zabýval imperativem nezměnitelnosti 

materiálního jádra ústavy, v rámci kterého se věnoval otázce pravomoci Ústavního 

soudu posuzovat ústavnost ústavních zákonů, která byla ve vyjádření předsedy 

Poslanecké sněmovny napadena. Dalšími tématy nálezu Ústavního soudu byla otázka 

možnosti prolomení Ústavy ústavním zákonem ad hoc, jakož i výklad obecnosti 

ústavního zákona jako podstatné náležitosti právního státu a rovněž otázka retroaktivity 

právní úpravy. 

                                                 
267 „Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb. ze dne 10. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního 

zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny“, Ústavní soud České 

republiky, staženo 11. května 2018, http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-27-09_1. 
268 „Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb.“. 
269 Ibid.  

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-27-09_1
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 V otázce nezměnitelnosti materiálního jádra Ústavy ČR Ústavní soud zdůraznil, 

že i „zákonodárce je ve své činnosti vázán určitými základními hodnotami, jež Ústava 

prohlašuje za nedotknutelné.“270 Článek 9, odstavec 2 Ústavy definuje, že „změna 

podstatných náležitostí demokratického státu je nepřípustná.“271 Dle výkladu Ústavního 

soudu by odstranění těchto náležitostí, „byť i většinovým anebo zcela jednomyslným 

rozhodnutím parlamentu, nemohlo být interpretováno jinak, než odstranění ústavního 

státu jako takového.“272 V dalším výkladu se Ústavní soud opřel o svou dosavadní 

judikaturu, ve které dal důrazně najevo nezbytnost ochrany materiálního ohniska 

ústavního pořádku. V otázce ochrany tohoto materiálního ohniska srovnal Ústavní 

soud článek 79, odstavec 3 Základního zákona Spolkové republiky Německo a článek 

44, odstavec 3 Spolkové ústavy Rakouské republiky, jež jsou reakcí na nedemokratický 

vývoj před rokem 1945, se článkem 9, odstavcem 2 Ústavy ČR, který je reakcí na 

„úpadek právní kultury a pošlapávání základních práv v době čtyřicetileté vlády 

komunistického režimu v Československu.“273 Ústavní soud na tomto základě došel 

k závěru, že ochrana tohoto materiálního jádra a posouzení, zdali a do jaké míry ústavní 

zákony do tohoto jádra zasahují, je v kompetenci Ústavního soudu a vychází z dikce 

Ústavy.274 

V otázkách obecnosti ústavního zákona, ústavního zákona pro jedinečný případ 

a prolamování ústavních zákonů si Ústavní soud vzal za příklad situaci Výmarské 

republiky v letech 1919 až 1933, kdy pravidelně docházelo k obcházení ústavy cestou 

speciálních ústavních zákonů. Reakcí na toto období byl Základní zákon SRN, který 

„zakotvil úpravu, dle které může být změněn jen zákonem, který výslovně mění nebo 

doplňuje text Základního zákona. Uvedené ústavní ustanovení vylučuje a nepřipouští 

možnost prolomení Základního zákona.“275 

Ústavní soud upozornil na nepřípustnost prolomení ústavy ústavním zákonem ad 

hoc i v dalších evropských ústavách. Článek 9, odstavec 1 Ústavy definuje, že „Ústava 

                                                 
270 „Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb. ze dne 10. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního 

zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny“, Ústavní soud České 

republiky, staženo 11. května 2018, http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-27-09_1. 
271 „Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, staženo 11. května 2018, Čl. 9, odst. 2, https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html. 
272 „Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb.“. 
273 Ibid. 
274 Ibid. 
275 Ibid. 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-27-09_1
https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.“276 Dle ústavního soudu lze 

doplnění ústavy charakterizovat tím, že se u něj doplňované ústavní ustanovení nemění, 

přičemž doplňované a doplňující ustanovení nejsou rozporná. Naopak prolomením 

ústavy se sice ústava neruší, přičemž prolomené ustanovení a ustanovení prolamující 

jsou ve vzájemném rozporu. V této souvislosti se Ústavní soud proto zabýval otázkou, 

„zdali lze ústavní zákon ad hoc (pro jedinečný případ) podřadit pod rámec přípustných 

ústavních změn“ ve smyslu tohoto ustanovení a došel k závěru, že nikoliv.277 Ústavní 

soud proto považuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., za ústavní zákon pouze formou, 

nikoliv však svým obsahem. Vydáním ústavního zákona pro jedinečný případ totiž 

mimo jiné došlo i k porušení zásady obecnosti ústavního zákona.278 

Otázkou retroaktivity právní úpravy se Ústavní Soud České republiky zabýval 

již v několika předchozích nálezech. Ústavní soud konstatoval, že „k základním 

principům, vymezujícím kategorii právního státu platí princip ochrany důvěry občanů 

v právo a s tím související princip zákazu zpětné účinnosti právních norem.“279 V této 

souvislosti Ústavní soud uvedl, že jelikož byl „ústavní zákon o zkrácení volebního 

období Poslanecké sněmovny přijat až po jejím konstituování, došlo tímto zákonem se 

zpětnými účinky ke změně předpokladů, na základě kterých bylo voliči rozhodováno ve 

volbách do Poslanecké sněmovny.“280 Rozpuštění Poslanecké sněmovny jako takové, je 

dle Ústavního soudu Ústavou předvídaný a aprobovaný institut. „Ústava však pro jeho 

uplatnění stanoví kumulativně jak materiální podmínky, tak příslušnou proceduru, bez 

možnosti se od nich odchýlit. Napadený ústavní zákon v daném případě obé zcela 

ignoruje, článek 35 dočasně ad hoc suspenduje a mimo rámec Ústavou předepsaného 

postupu stanoví pro tento jediný případ zcela jiný postup mimo ten, který Ústava 

předpokládá a ukládá.“281 Dle Ústavního soud tak byl zákonem č. 1995/2009 Sb. obejit 

ústavní účel institutu rozpuštění Poslanecké sněmovny a došlo prolomení ústavní 

úpravy obsažené v článku 35 Ústavy, jelikož rozpuštění Poslanecké sněmovny bylo 

                                                 
276 „Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, staženo 11. května 2018, Čl. 9, odst. 1, https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html. 
277 „Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb. ze dne 10. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního 

zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny“, Ústavní soud České 

republiky, staženo 11. května 2018, http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-27-09_1. 
278 „Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb.“. 
279 „Ibid.; 

Pavel Holländer, Filosofie práva (Plzeň: Aleš Čeněk, 2012), 75. 
280 Holländer, Filosofie práva, 76. 
281 „Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb.“. 

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-27-09_1
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možno dosáhnout i postupem právě dle tohoto článku.282 „Takové obcházení základních 

ústavních principů považoval Ústavní soud za neslučitelné s principem zákazu 

retroaktivity ve spojení s principy ochrany oprávněné důvěry občanů v právo a práva 

svobodně volit.“283 

„Na základě uvedených důvodů Ústavní soud dovodil, že ústavní zákon č. 

195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, je v rozporu s 

podstatnými náležitostmi demokratického právního státu dle článku 9, odstavce 2 

Ústavy, pročež jej dnem 10. září 2009, tj. dnem vyhlášení tohoto nálezu, zrušil.“284 

3.3.4 Novela článku 35 Ústavy ČR 2009 

Bezprostřední reakcí na nález Ústavního soudu, kterým došlo ke zrušení 

ústavního zákona 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období, se stala novela 

Ústavy ČR ústavním zákonem č. 319/2009, kterou byl rozšířen článek 35 Ústavy o další 

možnost rozpuštění.285 Základním smyslem této novely byla možnost dosáhnout 

snadnějšího způsobu rozpuštění Poslanecké sněmovny v situaci, kdy není toto těleso 

zákonodárného sboru schopno další smysluplné činnosti.286 

Samotný návrh senátní novely Ústavy, konkrétně článku 35, byl předložen již 

v létě roku 2006 poté, co nově složená Poslanecká sněmovna po volbách, které proběhly 

v červnu téhož roku, vzhledem na rozložení sil ve Sněmovně po dva měsíce nebyla 

schopna naplnit program své ustavující schůze a zvolit předsedu Poslanecké 

sněmovny.287 

V důvodové zprávě k senátnímu návrhu novely, bylo uvedeno, že „Ústava ČR 

zvolila velmi restriktivní úpravu, která činí rozpuštění Poslanecké sněmovny, tj. té 

parlamentní komory, která je vztahem odpovědnosti a důvěry propojena s vládou, málo 

                                                 
282 „Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb. ze dne 10. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního 

zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny“, Ústavní soud České 

republiky, staženo 11. května 2018, http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-27-09_1. 
283 Pavel Holländer, Filosofie práva (Plzeň: Aleš Čeněk, 2012), 76. 
284 „Nález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb.“. 
285 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 361, odst. 8. 
286 Petr Mlsna, „Ústavní dynamika současnosti“, in Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, ed. Petr 

Mlsna et. al. (Praha: Leges, 2011), 10. 
287 „Miloslav Vlček dočasně povede sněmovnu“, Český rozhlas, 14. srpna 2006, 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/miloslav-vlcek-docasne-povede-

snemovnu_200608142308_vjanous. 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-27-09_1
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/miloslav-vlcek-docasne-povede-snemovnu_200608142308_vjanous
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/miloslav-vlcek-docasne-povede-snemovnu_200608142308_vjanous
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pravděpodobným.“288 Tato úprava se dle senátního návrhu novely ukázala jako 

problematická, „což dokazuje průběh řešení parlamentní vládní krize z přelomu let 1997 

a 1998.“289 Cílem návrhu tedy bylo, „aby Ústava usnadnila obecné a přitom vyvážené 

řešení situací hrozících paralýzou vládnutí.“290 Pouze takovým způsobem by bylo dle 

návrhu možné „čelit úvahám o jednorázovém „mimoústavním“ řešení typu ad hoc 

zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny.“291 

Podle senátního návrhu mělo být do článku 35 vloženo písmeno „c) vláda podala 

demisi a s návrhem prezidenta republiky na rozpuštění Poslanecké sněmovny vyslovila 

souhlas nadpoloviční většina všech poslanců,“ a dosavadní písmena c) a d) měla být 

označena jako d) a f).292 Identicky formulovaný návrh novely Ústavy byl Senátem 

Poslanecké sněmovně přeložen již dvakrát, a to v letech 2001 a 2005. „V obou 

případech neuspěl, když Sněmovna první předlohu zamítla již v prvním čtení a druhou – 

nijak se nelišící od posledního návrhu – vrátila Senátu k dopracování.“293 Teprve těsné 

poměry ve Sněmovně v průběhu jejího pátého volebního období, které vyústily v pád 

Topolánkovy vlády a následné zrušení ústavního zákona 195/2009 Sb., otevřely cestu 

k dalšímu projednávání tohoto návrhu.294 

Samotná podoba návrhu byla již od počátku kritizována především ve vztahu 

k souvisejícím článkům Ústavy. Kabinet Mirka Topolánka doporučil návrh novely 

dopracovat. Návrhu novely vytýkal, „že nepočítá se situací, kdy vláda nepodá demisi, ač 

je povinna tak učinit, že nepočítá s demisí předsedy vlády jako institutem odlišným od 

demise vlády, který má ale stejné následky, tj., skončení vlády, dále že oprávnění 

prezidenta republiky podat návrh Sněmovně na její rozpuštění nezakládá přímo ve 

výčtech jeho pravomocí (v článku 62 či 63 Ústavy), což má dopad i na případnou 

substituci jeho funkcí v situacích podle článku 66 Ústavy, a že neomezuje Sněmovnu 

                                                 
288 „Senátní návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů“, Poslanecká sněmovna Parlamentu české 

republiky, staženo 11. května 2018, http://www.psp.cz/doc/pdf/00/01/03/00010334.pdf . 
289 „Senátní návrh na vydání ústavního zákona“. 
290 Ibid. 
291 Ibid. 
292 Ibid. 
293 Radovan Suchánek, „Rozpuštění Poslanecké sněmovny po poslední změně Ústavy České republiky 

aneb jak nedospět k předčasným volbám“, Acta Iuridica Olomoucensis 6, č. 7 (2009), 353, 

https://www.epravo.cz/_dataPublic/Actaiuridica/PDF/AIO7.pdf. 
294 Suchánek, „Rozpuštění Poslanecké sněmovny“, 353,  

http://www.psp.cz/doc/pdf/00/01/03/00010334.pdf
https://www.epravo.cz/_dataPublic/Actaiuridica/PDF/AIO7.pdf
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stanovením žádné lhůty pro usnesení se o prezidentově návrhu.“295 Námitky 

k senátnímu návrhu novely Ústavy vznesl také například Petr Mlsna, který rovněž 

upozorňoval na konsekvence navrhované úpravy v oblasti dělby moci mezi 

prezidentem, vládou a Poslaneckou sněmovnou. Mlsna v prvé řadě kritizoval, že Senát 

řádně neodůvodnil, proč by měla být do Ústavy zanesena „nová kompetence prezidenta 

republiky k rozpuštění Poslanecké sněmovny před uplynutím řádného funkčního 

období.“296 Zároveň také upozornil na zjevnou nesystematičnost návrhu v rámci článku 

35 Ústavy, který „nepředpokládá, že by naplnění předpokladů pro rozpuštění 

Poslanecké sněmovny bylo podmíněno aktivitou jiného ústavního orgánu.“297 

V souvislosti návrhu novely Mlsna také zmínil kolizi návrhu s články 73 a 68 Ústavy. 

„Podání demise dle navrhované novely by znamenalo novou situaci, kterou článek 73 

Ústavy nezná.“298 Pravomoc prezidenta republiky podat návrh na rozpuštění Sněmovny, 

aniž by tento krok navrhla současně s podáním demise vláda, Mlsna považoval za 

„výrazné vychýlení rovnováhy mocí v českém ústavním pořádku ve prospěch pozice 

prezidenta republiky.“299 Další bod kritiky se opíral o odstavec 2, větu 2, článku 73 

Ústavy, podle které je vláda povinna podat demisi po ustavující schůzi Poslanecké 

sněmovny. Paradoxně by tak mohlo dojít k situaci, kdy by prezident inicioval 

rozpuštění nově ustavené Poslanecké sněmovny. V neposlední řadě by senátní návrh 

umožňoval obejití článku 68 Ústavy prezidentem republiky. Prezident by se totiž na 

základě novely mohl „pokusit vyvolat předčasné volby, ačkoliv by nová vláda mohla 

získat důvěru Poslanecké sněmovny.“300 V konečném důsledku tak podle Mlsny 

navrhovaná novela nezaplňovala mezeru v Ústavě, jelikož by nezabránila opakování 

situace z roku 1998.301  

V průběhu projednávání návrhu novely se na plénu Poslanecké sněmovny 

objevil pozměňovací návrh Marka Bendy, který výrazně modifikoval nový způsob 

rozpuštění Poslanecké sněmovny ve znění: „Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu 

                                                 
295 Radovan Suchánek, „Rozpuštění Poslanecké sněmovny po poslední změně Ústavy České republiky 

aneb jak nedospět k předčasným volbám“, Acta Iuridica Olomoucensis 6, č. 7 (2009), 354–355, 

https://www.epravo.cz/_dataPublic/Actaiuridica/PDF/AIO7.pdf. 
296 Petr Mlsna, „Několik poznámek k senátnímu návrhu novely Ústavy ČR“, Právní zpravodaj 7, č. 10 

(2006), 12. 
297 Mlsna, „Několik poznámek“, 13. 
298 Eliška Holubová, „Rozpouštění Parlamentu: ruční brzda ústavního systému v komparativním 

pohledu“, in Parlamentarismus, ed. Marek Antoš a Jan Wintr (Praha: Právnická fakulta UK, 2008), 177. 
299 Mlsna, „Několik poznámek“, 14. 
300 Ibid. 
301 Ibid., 14–15. 
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rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna svým usnesením, se kterým vyslovila 

souhlas třípětinová většina všech poslanců.“302 

„Autor pozměňovacího návrhu sledoval čtvero cílů: 1) aby byla k usnesení 

Poslanecké sněmovny o jejím rozpuštění nezbytná ústavní většina hlasů, 2) aby přijetí 

tohoto usnesení Poslaneckou sněmovnou nebylo podmíněno podáním demise vlády, 3) 

aby nebylo stanoveno, kdo může být navrhovatelem tohoto usnesení a konečně 4) aby 

prezident republiky musel návrhu Poslanecké sněmovny na její rozpuštění vyhovět a 

neměl tak – oproti důvodům podle článku 35, odstavce 1 Ústavy – možnost jakékoli své 

úvahy.“303 

V průběhu rozpravy byl senátní návrh upraven právě zmíněným pozměňovacím 

návrhem poslance Bendy.304 K samotnému hlasování o návrhu novely článku 35 Ústavy 

došlo pouhý den po zrušení rozpuštění Sněmovny a předčasných voleb Ústavním 

soudem. Pro návrh se vyslovilo 149 poslanců, čímž byla novela Ústavy schválena.305 

Původním záměrem bylo využít tento institut rozpuštění co nejdříve a umožnit tak 

uskutečnění předčasných voleb, které byly zrušeny Ústavním soudem. Jelikož se však 

hlasování o rozpuštění nedostalo na program schůze Poslanecké sněmovny, nebyl tento 

návrh vůbec projednáván. Úřednická vláda Jana Fischera tak nakonec vykonávala svůj 

mandát až do jmenování vlády Petra Nečase v červenci 2010, která vznikla na základě 

řádných voleb, jež proběhly v květnu téhož roku.306 

Novelou článku 35 Ústavy tedy bylo toto ustanovení rozšířeno o odstavec 2, na 

základě kterého má prezident povinnost rozpustit Poslaneckou sněmovnu, „navrhne-li 

mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina 

všech poslanců.“307 Dodnes platná úprava článku 35 Ústavy ČR tedy od roku 2009 zní 

následovně: 

                                                 
302 Vystoupení poslance Marka Bendy na plénu Sněmovny dne 6. května 2009, Poslanecká Sněmovna 

Parlamentu České republiky, staženo 11. května 2018, http://psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/056schuz/s056

154.htm. 
303 Radovan Suchánek, „Rozpuštění Poslanecké sněmovny po poslední změně Ústavy České republiky 

aneb jak nedospět k předčasným volbám“, Acta Iuridica Olomoucensis 6, č. 7 (2009), 355, 

https://www.epravo.cz/_dataPublic/Actaiuridica/PDF/AIO7.pdf. 
304 „Poslanci schválili novelu ústavy o rozpuštění sněmovny“, Česká televize, 11. září 2009, 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1385824-poslanci-schvalili-novelu-ustavy-o-rozpusteni-

snemovny.  
305 Suchánek, „Rozpuštění Poslanecké sněmovny“, 360,  
306 „Nečasova vláda nezaváhala. Získala největší důvěru sněmovny v historii Česka“, Hospodářské 

noviny, 10. srpna 2010, https://domaci.ihned.cz/c1-45553430-necasova-vlada-nezavahala-ziskala-

nejvetsi-duveru-snemovny-v-historii-ceska. 
307 „Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, staženo 11. května 2018, Čl. 35, odst.2, https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html. 

http://psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/056schuz/s056154.htm
http://psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/056schuz/s056154.htm
https://www.epravo.cz/_dataPublic/Actaiuridica/PDF/AIO7.pdf
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https://domaci.ihned.cz/c1-45553430-necasova-vlada-nezavahala-ziskala-nejvetsi-duveru-snemovny-v-historii-ceska
https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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(1) „Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže 

a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda 

byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, 

b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s 

jehož projednáním spojila vláda otázku důvěry, 

c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné 

d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, 

ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána 

ke schůzi. 

(2) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká 

sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.  

(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního 

období.“308 

 

Rozšířením článku 35 Ústavy o odstavec 2 došlo ke zjednodušení podmínek, na 

základě kterých lze Sněmovnu rozpustit. Lze ji tak nyní rozpustit prakticky kdykoliv, 

pokud se na tomto návrhu usnese kvalifikovaná většina poslanců, čímž došlo 

k relativizaci ostatních ustanovení umožňujících rozpuštění pouze ve výjimečných 

případech výrazně narušujících zákonodárnou moc ve státě. V přeneseném smyslu 

ovšem došlo k zasazení problematické praxe jednorázových ústavních zákonů 

zkracujících volební období do platného ústavního rámce. Rozpuštění Poslanecké 

sněmovny usnesením na základě článku 35, odstavce 2 Ústavy nevyžaduje souhlas 

Senátu a na rozdíl od ostatních ustanovení umožňujících rozpuštění je prezident povinen 

Sněmovnu rozpustit, a to bez zbytečného odkladu. 309 

3.3.5 Rozpuštění parlamentu v roce 2013 

K historicky prvnímu a doposud poslednímu využití novelizovaného článku 35 

Ústavy, konkrétně odstavce 2, došlo v létě roku 2013 po několikaměsíční parlamentní 

krizi, kterou 17. června 2013 odstartovala demise premiéra Petra Nečase v souvislosti 

                                                 
308 „Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992“, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, staženo 11. května 2018, Čl. 35, https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html. 
309 Tomáš Herc, „Čl. 35 (Rozpuštění Poslanecké sněmovny)“, in Ústava České republiky. Zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář, ed. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna 

et al., (Praha: Wolters Kluwer, 2015), 368–369, odst. 27. 

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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s podezřením z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby na Úřadu vlády České 

republiky.310 I přestože se do té doby vládnoucí koalice dohodla na další spolupráci 

v čele s Miroslavou Němcovou, pověřil prezident republiky Miloš Zeman sestavením 

úřednické vlády Jiřího Rusnoka.311 Ještě před tím, než tato vláda předstoupila před 

Poslaneckou sněmovnu se žádostí o důvěru, proběhl první pokus o rozpuštění 

Sněmovny dne článku 35, odstavce 2 Ústavy, avšak toto hlasování nezískalo 

dostatečnou podporu.312 Rusnokově vládě rovněž nebyla vyslovena důvěra a neúčast 

některých poslanců na tomto hlasování z řad do června 2013 vládnoucí koalice 

způsobila ještě větší prohloubení krize, které znamenalo rozpad dosavadní parlamentní 

většiny stran ODS, TOP 09 a LIDEM.313 V průběhu srpna tak bylo iniciováno další 

hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny dle článku 35, odstavce 2 Ústavy. Při 

hlasování, které proběhlo 20. srpna 2013, tento návrh podpořilo 140 poslanců, čímž byl 

vytvořen předpoklad pro rozpuštění Poslanecké sněmovny.314 O týden později pak 

prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustil a vyhlásil termín voleb na 25. a 

26. října 2013.315 

  

                                                 
310 „Zeman přijal Nečasovu rezignaci a pověřil ho řízením vlády v demisi“, Česká televize, 17. června 

2013, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1091667-zeman-prijal-necasovu-rezignaci-a-poveril-ho-

rizenim-vlady-v-demisi. 
311 „Vládu sestaví ekonom Rusnok, rozhodl Zeman“, Česká televize, 25. června 2013, 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1090181-vladu-sestavi-ekonom-rusnok-rozhodl-zeman. 
312 „Poslanecká sněmovna se nerozpustila. Poslanci návrh ČSSD nepodpořili“, Český rozhlas, 18. 

července 2013, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/poslanecka-snemovna-se-nerozpustila-poslanci-

navrh-cssd-nepodporili_201307180043_vkourimsky. 
313 „Rusnokova vláda důvěru nezískala. Podá demisi a Česko zřejmě čekají předčasné volby“, Český 

rozhlas, 8. srpna 2013, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rusnokova-vlada-duveru-neziskala-poda-

demisi-a-cesko-zrejme-cekaji-predcasne-volby_201308080046_mdvorakova. 
314 „Rozpuštěno. Poslanci dali sněmovně vale“, Česká televize, 20. srpna 2013, 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1080002-rozpusteno-poslanci-dali-snemovne-vale.  
315 „Zeman rozpustil sněmovnu. Noví poslanci v ní zasednou až na konci listopadu“, Český rozhlas, 28. 

srpna 2013, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zeman-rozpustil-snemovnu-novi-poslanci-v-ni-

zasednou-az-na-konci-listopadu-_201308280922_kbrezovska. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1091667-zeman-prijal-necasovu-rezignaci-a-poveril-ho-rizenim-vlady-v-demisi
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1091667-zeman-prijal-necasovu-rezignaci-a-poveril-ho-rizenim-vlady-v-demisi
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1090181-vladu-sestavi-ekonom-rusnok-rozhodl-zeman
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/poslanecka-snemovna-se-nerozpustila-poslanci-navrh-cssd-nepodporili_201307180043_vkourimsky
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/poslanecka-snemovna-se-nerozpustila-poslanci-navrh-cssd-nepodporili_201307180043_vkourimsky
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rusnokova-vlada-duveru-neziskala-poda-demisi-a-cesko-zrejme-cekaji-predcasne-volby_201308080046_mdvorakova
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rusnokova-vlada-duveru-neziskala-poda-demisi-a-cesko-zrejme-cekaji-predcasne-volby_201308080046_mdvorakova
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1080002-rozpusteno-poslanci-dali-snemovne-vale
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zeman-rozpustil-snemovnu-novi-poslanci-v-ni-zasednou-az-na-konci-listopadu-_201308280922_kbrezovska
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zeman-rozpustil-snemovnu-novi-poslanci-v-ni-zasednou-az-na-konci-listopadu-_201308280922_kbrezovska
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4 Komparace 

V obou sledovaných případech je rozpuštění parlamentu jako takové zcela 

legitimní ústavněprávní institut. Možnost jeho využití je ovšem limitována ústavou 

jasně definovanými situacemi, na jejichž základě je možné k takovému kroku přistoupit. 

 Základní zákon Spolkové republiky Německo umožňuje rozpuštění pouze ve 

dvou jedinečných případech. První případ v článku 63, odstavci 4, větě 3. reaguje na 

situaci, kdy se ani po několika pokusech nepodaří zvolit spolkového kancléře 

nadpoloviční většinou členů Spolkového sněmu. V takové situaci má spolkový 

prezident povinnost buďto jmenovat kancléřem osobu, která v posledním hlasování 

získala nejvíce hlasů, nebo rozpustit Spolkový sněm a vyvolat předčasné volby. 

Druhým případem, na jehož základě Základní zákon umožňuje rozpuštění Bundestagu, 

je otázka důvěry spolkového kancléře obsažená v článku 68 Základního zákona. Otázku 

důvěry může kancléř předložit Bundestagu kdykoliv. V případě, že kancléři 

nadpoloviční většinou členů Spolkového sněmu důvěra vyslovena není, může kancléř 

iniciovat rozpuštění Bundestagu a nové volby. 

 Ústava České republiky v původní podobě článku 35 do jeho novely z roku 2009 

umožňovala rozpuštění Poslanecké sněmovny v případě čtyř specifických situací. První 

situace, podobně jako v německém případě, reaguje na případ opakovaných 

neúspěšných pokusů o sestavení vlády, která by získala důvěru Poslanecké sněmovny. 

V takovém případě má prezident republiky pravomoc Sněmovnu rozpustit a vyhlásit 

nové volby. Německá úprava, která se promítla do článku 68, odstavce 4 a článku 35, 

odstavce 1, písmena a) Ústavy ČR, „je odrazem odpovědnosti zákonodárného sboru za 

politickou krizi, kdy nejvyšší orgán státu (prezident ČR nebo spolkový prezident) může 

v případě, že ani zákonodárný sbor neunese svoji odpovědnost, rozhodnout o jeho 

rozpuštění.“316 Volba předsedy vlády předsedou Poslanecké sněmovny by proto měla 

být pojistkou, „která by měla donutit Poslaneckou sněmovnu ke spolupráci vedoucí k 

vyslovení důvěry vládě.“317 

Z ostatních tří případů, které definuje Ústava ČR – neusnesení se nad vládním 

návrhem zákona, přerušení jednání sněmovny a neusnášeníschopnost sněmovny – které 

rovněž reagují na nastalou parlamentní krizi, se z části vymyká první jmenovaný případ, 

                                                 
316 Petr Mlsna, „Filozofické a ideové zdroje Ústavy ČR“, in Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, ed. 

Petr Mlsna et. al. (Praha: Leges, 2011), 35. 
317 Mlsna, „Filozofické a ideové zdroje“, 35. 
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který v případě zamítnutí takového návrhu zákona může vést k demisi vlády, nikoliv 

však k rozpuštění Poslanecké sněmovny. V konečném důsledku však i v tomto případě, 

stejně jako v případě jakékoli demise vlády, která nastane buď jejím dobrovolným 

odstoupením, nebo na základě hlasování o nedůvěře, může dojít k rozpuštění 

Sněmovny, pokud se po demisi přechozí vlády nepodaří sestavit vládu novou na základě 

článku 68 Ústavy. 

 V německém případě je teoreticky možné k takové situaci dospět pouze za 

předpokladu, že by dosavadní kancléř odstoupil a Bundestagu se nepodařilo shodnout 

na novém kancléři. Konstruktivní hlasování o nedůvěře ukotvené v článku 67 

Základního zákona totiž zajišťuje, že pro vyslovení nedůvěry kancléři musí být zvolen 

kancléř nový, jinak toto hlasování není platné a dosavadní kancléř zůstává v úřadu. 

V souvislosti se sestavováním vlády je také nutné se zmínit o rozdílné úpravě v otázce 

volby německého kancléře a vyslovení důvěry české vládě. Ke zvolení kancléře je totiž 

nezbytná nadpoloviční většina všech členů Spolkového sněmu. K vyslovení důvěry 

české vládě stačí pouhá prostá většina všech přítomných členů na tomto hlasování. 

Naopak v otázce vyslovení nedůvěry je v obou sledovaných zemích nezbytná absolutní 

většina poslanců jak v německém Bundestagu, tak i v české Poslanecké sněmovně. 

4.1 Účel rozpouštěcího práva 

V otázce účelu rozpouštěcího práva je zcela nezbytné přihlédnout historickému 

vývoji rozpouštěcího práva v obou sledovaných státech.  „Ústava každého státu je totiž 

výrazně podmíněna historickým vývojem a zkušenostmi z dob minulých.“318 

V německém případě se jedná především o reakci na zkušenosti s obdobím Výmarské 

republiky, během jejíž patnáctileté existence nedokončil ani jeden Říšský sněm své 

volební období. K samotnému rozpuštění Říšského sněmu prezidentem došlo celkem 

sedmkrát.319 Díky poměrně volné definici, která prezidentovi pouze neumožňovala 

rozpustit sněm dvakrát ze stejného důvodu, se také postupně stupňoval prezidentův vliv 

i na složení jednotlivých kabinetů, které se v závěru existence Výmarské republiky 

nemusely opírat o podporu většiny členů Říšského sněmu. 

                                                 
318 Petr Mlsna, „Ústavní dynamika současnosti“, in Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, ed. Petr 

Mlsna et. al. (Praha: Leges, 2011), 9. 
319 Wolf-Rüdiger Schenke, „Artikel 68“, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, ed. Wolfgang Kahl, 

Christian Waldhoff a Christian Walter (Heidelberg: C.F. Müller, 2006), 22–23, odst. 24–27.  
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Základní zákon tak v přímé reakci na toto období zvolil cestu výrazného omezení 

rozpouštěcího práva na pouhé dva specifické důvody. V obou případech by se 

především z historické podstaty mělo jednat o ultima ratio k řešení krizové situace ve 

chvíli, kdy se žádné straně nebo koalici stran nepodaří získat nadpoloviční většinu hlasů 

ve Spolkovém sněmu, a neexistuje tak jednoznačná většina, která by zvolila nového 

spolkového kancléře nebo již úřadujícího kancléře podpořila a vyslovila mu důvěru. 

Hlavní smysl ústavně právních možností, kterými lze Bundestag rozpustit, proto tkví ve 

schopnosti na základě těchto ustanovení pohotově řešit a překlenout vzniklou 

parlamentní krizi. 

Z historického hlediska se v českém případě jedná na jedné straně o reakci na 

období první republiky, během jejíž existence nedokončila své volební období ani jedna 

poslanecká sněmovna. Na druhé straně se jedná o reakci na období 40 let 

komunistického režimu, během kterého bylo Národní shromáždění prakticky 

nerozpustitelné. Ústava České republiky si sice za svůj hlavní vzor vzala Ústavní listinu 

Československé republiky z roku 1920, na rozdíl od této předlohy ovšem bylo široce 

definované rozpouštěcí právo prezidenta republiky výrazně omezeno na pouhé čtyři 

případy. Naplnění i jediného z těchto čtyř případů by znamenalo výraznou dysfunkci 

zákonodárné moci ve státě.320 Jelikož takový stav není z hlediska zodpovědnosti 

k řádnému chodu státu vhodné prodlužovat, je možným řešením této situace právě 

rozpuštění Sněmovny a na něj navazující předčasné volby. 

 Na základě výše předložených argumentů lze konstatovat, že účel rozpouštěcího 

práva je v obou zemích primárně koncipován jako nástroj k překlenutí neřešitelných 

krizí. Přesto lze přijmout i názor, že v průběhu let došlo k jisté relativizaci 

rozpouštěcího práva jak v Německu, tak v České republice. V Německu se tak stalo 

především na základě politické praxe a nálezů Spolkového ústavního soudu, který 

předložení otázky důvěry se záměrem Spolkový sněm rozpustit neshledal v rozporu se 

Základním zákonem. V České republice pak k relativizaci došlo v případě rozpuštění 

v roce 1998 ústavním zákonem ad hoc, tedy způsobem, který Ústava ČR neobsahuje. 

Takový postup byl však v případě dalšího pokusu označen nálezem Ústavního soudu za 

protiústavní, což vedlo k novele článku 35 Ústavy České republiky, která umožnila 

rozpuštění Poslanecké sněmovny za předpokladu, kdy tento návrh podpoří ústavní 

většina poslanců. 

                                                 
320 Vladimír Klokočka, „Ústavní systémy evropských států (Praha: Linde, 2006), 230–231. 
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4.2 Aktéři rozpouštěcího práva 

V otázce aktérů rozpouštěcího práva je v obou sledovaných případech svěřeno 

rozpouštěcí právo do rukou prezidenta. V českém i německém případě se lze však setkat 

se situacemi, kdy je na svobodném rozhodnutí prezidenta, zdali Poslaneckou sněmovnu 

nebo Spolkový sněm rozpustí či nikoliv, ale rovněž i se situací, kdy prezidenti obou 

zemí rozhodovací pravomocí nedisponují a Spolkový sněm respektive Poslaneckou 

sněmovnu rozpustit musí. 

V prvním jmenovaném případě se v Německu jedná o situaci, kdy se i přes 

opakované pokusy nedaří zvolit spolkového kancléře na základě článku 63 Základního 

zákona. V takovém případě však musí spolkový prezident na základě článku 63, 

odstavce 4, věty 3. Základního zákona do 7 dnů rozhodnout, zdali jmenuje kancléřem 

kandidáta, který v poslední volbě získal nejvíce hlasů nebo Spolkový sněm rozpustí a 

vyvolá tak předčasné volby. 

V české republice je rozhodovací pravomoc svěřena do rukou prezidenta 

republiky ve všech čtyřech případech obsažených v odstavci 1, článku 35 Ústavy. Jedná 

se tedy o 1) nevyslovení důvěry vládě, 2) neusnesení se nad vládním návrhem zákona, 3) 

přerušení jednání Sněmovny a za 4) neusnášeníschopnost Sněmovny. Pokud tedy 

nastane alespoň jedna z těchto vyjmenovaných podmínek, má prezident republiky 

pravomoc, nikoliv ovšem povinnost, Sněmovnu rozpustit. 

 Obě sledované ústavy zároveň obsahují vždy jeden způsob, kdy prezident 

rozhodovací pravomocí nedisponuje. V německém případě se jedná o situaci, kdy 

kancléř na základě neúspěšného hlasování o důvěře na základě článku 68 Základního 

zákona předloží spolkovému prezidentovi návrh na rozpuštění Bundestagu. Aktérem je 

v tomto případě nejprve Spolkový sněm, který svým hlasováním odepře spolkovému 

kancléři svou důvěru. V takové situaci nabývá právě spolkový kancléř práva předložit 

návrh na rozpuštění Bundestagu do rukou spolkového prezidenta, který se tak stává 

pouze vykonavatelem tohoto rozhodnutí. Na základě výkladu Spolkového soudu musí 

spolkový prezident plně respektovat úsudek kancléře, který se rozhodl Spolkový sněm 

rozpustit. V rámci své role tak má spolkový prezident při svém přezkumu v prvé řadě 

zhodnotit soulad postupu spolkového kancléře, tedy vyvolání hlasování, samotný 

průběh hlasování a případný následný návrh rozpustit Bundestag, se Základním 

zákonem. 
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 S obdobným případem, kdy prezident nedisponuje rozhodovací pravomocí, ale 

je pouze vykonavatelem rozpouštěcího práva, se lze setkat i v České republice. Jedná se 

o novelou z roku 2009 do článku 35, odstavce 2 přidaný případ, kdy k rozpuštění 

Sněmovny dojde za předpokladu, že se pro takový návrh vysloví kvalifikovaná většina 

všech zvolených poslanců Poslanecké sněmovny. Aktérem rozpouštěcího práva je proto 

Poslanecká sněmovna a posléze v konečném důsledku i prezident republiky, který však 

nemá jinou možnost, než Sněmovnu rozpustit. 

4.3 Míra restrikce rozpouštěcího práva 

 

V otázce restrikce rozpouštěcího práva obě ústavy ustoupily na základě 

historických zkušeností od volně formulovaného a prakticky neomezeného 

rozpouštěcího práva v rukou prezidenta. Jak německý Základní zákon, tak i Ústava ČR 

v nynější podobě, umožňují rozpuštění Spolkového sněmu či Poslanecké sněmovny 

v taxativně vyjmenovaných výjimečných situacích. V Základním zákoně lze najít dvě 

takové situace, česká Ústava těchto situací obsahuje pět. V zásadě se ale v obou 

sledovaných zemích jedná o případy tak výrazně narušující zákonodárnou činnost a 

v konečném důsledku i chod státu. Úpravy ústav obou států, alespoň v jejich původní 

podobě, lze proto na základě představených případových studií zhodnotit jako výrazně 

restriktivní. 

V průběhu platnosti obou úprav však došlo k jisté relativizaci této vysoké míry 

restrikce. V německém případě k tomu došlo na základě výkladu článku 68 Základního 

zákona Spolkovým ústavním soudem, který definoval manévrovací prostor spolkového 

kancléře v záležitosti předložení nepravé otázky důvěry. Spolkový ústavní soud sice ve 

svých rozsudcích upozornil, že rozpuštění Bundestagu na základě článku 68 Základního 

zákona je přípustné pouze ve výjimečných případech.321 Přesto však došel k závěru že, 

vyvolání hlasování o důvěře s cílem Spolkový sněm rozpustit není v rozporu se 

Základním zákonem. Předpokladem pro tento postup musí být ztráta akceschopnosti 

spolkového kancléře, kterou však lze velmi těžko ověřit. Spolkový ústavní soud totiž 

připustil situaci, kdy kancléř disponuje nadpoloviční většinou ve Spolkovém sněmu, 

sám se však obává, že by o tuto většinu mohl v budoucnu přijít. Uznáním latentní 

                                                 
321 „Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983 - 2 BvE 1/83“, 

Bundesverfassungsgericht, staženo 11. května 2018, odst. 82, http://www.bundesverfassungsgericht.de/Sh

aredDocs/Entscheidungen/DE/1983/02/es19830216_2bve000183.html. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/02/es19830216_2bve000183.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/02/es19830216_2bve000183.html
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menšinové situace, která nemusí být z důvodu principů politické soutěže zjevná, došlo 

k výraznému rozšíření kancléřova manévrovacího prostoru, na základě něhož je možné 

předložení otázky důvěry s cílem Spolkový sněm rozpustit. Kancléř tak může podat 

návrh na hlasování o své důvěře i v situaci, kdy ztráta akceschopnosti jeho samotného a 

jeho vlády ještě není zjevná.322 Svým výkladem článku 68 Základního zákona se navíc 

Spolkový ústavní soud fakticky vzdal své přezkumné role s odvoláním na v článku 68 

Základního zákona obsažený princip vzájemné kontroly všech zúčastněných ústavních 

orgánů a přenechal tak přezkum reálné situace ve Spolkovém sněmu sféře politiky.323 

 V českém případě lze hovořit o relativizaci rozpouštěcího práva v souvislosti 

s postupem Poslanecké sněmovny z roku 1998, kdy došlo k rozpuštění Sněmovny na 

základě jednorázového ústavního zákona, čímž bylo rozpuštění dosaženo způsobem, 

který Ústava ČR neobsahuje. I přes kritiku tohoto postupu však k rozpuštění Sněmovny 

došlo, jelikož nebyl tento případě předmětem přezkumu Ústavního soudu. Podobným 

způsobem se čeští poslanci pokusili dosáhnout rozpuštění i v roce 2009, avšak Ústavní 

soud poté, co využitý postup v tomto případě již byl napaden pro svou protiústavnost, 

rozpuštění Sněmovny a předčasné volby zrušil. V reakci na toho rozhodnutí byla přijata 

novela ústavy, která dosavadní praxi víceméně zasadila do ústavního rámce, jelikož od 

této novely lze Poslaneckou sněmovnu rozpustit, pokud se pro takový návrh vysloví 

kvalifikovaná většina poslanců. Ústavní většina nezbytná pro toto rozhodnutí sice může 

být jistou zárukou, že k rozpuštění dojde na základě široké shody v parlamentu, přesto 

tímto způsobem došlo k relativizaci zmíněných případů obsažených v odstavci 1, článku 

35 a celkové restrikce rozpouštěcího práva v ústavním pořádku České republiky. 

 S tématem časové restrikce rozpouštěcího práva se lze setkat pouze Ústavě 

České republiky. K rozpuštění Sněmovny dle článku 35, odstavce 3 nelze v obdobím 

kratším než tři měsíce před řádným koncem volebního období Poslanecké sněmovny. 

Základní zákon žádné takové omezení neobsahuje. 

  

                                                 
322 Volker Epping, „Artikel 68“, in Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, ed. Hermann von Mangoldt, 

Friedrich Klein a Christian Starck (München: Vahlen, 2010), 1747–1748, odst. 20. 
323 Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05“, Bundesverfassungsgericht, staženo 11. 

května 2018, odst 160–163, 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20050825_2bve000

405.html. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20050825_2bve000405.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2005/08/es20050825_2bve000405.html


 

81 

 

4.4 Komparační tabulka rozpouštěcího práva 

 

 

  Německo Česká republika 

Účel  řešení krizí řešení krizí 

Aktéři  
prezident (1) 

Bundestag/kancléř*/prezident** (1) 

prezident (4) 

Sněmovna/prezident** (1) 

Restrikce 

Omezením 

případů 
ano (2) ano (5) 

Zvýšením počtu 

aktérů 
ne** ne** 

Časovým 

omezením 
ne ano 

Relativizace 

Politickou praxí ano ano 

Nálezem 

ústavního soudu 
ano ne 

Novelou ústavy ne ano 

 

Vysvětlivka: 

* Rozhodovací pravomoc, zdali dojde k rozpuštění, je svěřena pouze kancléři 

** Prezident v případě zapojení jiného aktéra nemá rozhodovací pravomoc a je pouze 

vykonavatelem rozpouštěcího práva. 
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Závěr 

 Předmětem předložené práce byla analýza aktuálně platné úpravy rozpouštěcího 

práva v Základním zákoně Spolkové republiky Německo a v Ústavě České republiky, 

jakož i případů, kdy došlo k rozpuštění německého Bundestagu nebo české Poslanecké 

sněmovny. Tématem této dvoupřípadové komparativní studie byly rovněž i nálezy 

ústavních soudů v obou státech, které výrazně stanovily, jak s rozpouštěcím právem 

v obou zemích nakládat. 

Rozpouštěcí právo jako takové je součástí obou sledovaných ústav. V německém 

i v českém případě je zjevná restriktivní tendence Základního zákona i Ústavy ČR 

v oblasti rozpouštění především v porovnání s jejich historickými předlohami 

z meziválečného období, kdy prezidenti obou zemí disponovali široce formulovaným 

rozpouštěcím právem prakticky bez jakýchkoli omezení. V reakci na nestabilitu vlád a 

mnohočetná rozpuštění parlamentu v obou sledovaných státech v meziválečném období, 

se proto lze v aktuálně platných ústavách setkat s výrazným omezením rozpouštěcího 

práva taxativním výčtem případů, na základě kterých je možné k rozpuštění německého 

Bundestagu nebo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přistoupit. 

Základní zákon Spolkové republiky Německo zná pouze dvě takové situace. Tou první 

je případ, kdy se i přes opakované pokusy nedaří zvolit spolkového kancléře na základě 

článku 63 Základního zákona. Druhým případem definovaným Základním zákonem je 

situace, kdy kancléři není hlasováním o důvěře na základě článku 68 vyslovena důvěra. 

Oba tyto případy reagují na viditelnou krizi Bundestagu ve chvíli, kdy si Bundestag 

není schopen zvolit kancléře, respektive ve chvíli, kdy dosavadní kancléř ztratil podporu 

Bundestagu. Samotné rozpuštění by však v obou případech mělo být až tím nejzazším 

nástrojem k řešení aktuální parlamentní krize. 

Česká ústava rovněž obsahuje taxativní výčet situací, na základě kterých lze 

Poslaneckou sněmovnu rozpustit. Všechny tyto situace jsou obsaženy v článku 35 

Ústavy, odstavcích 1 a 2. V odstavci 1 tohoto článku se jedná o 1) nevyslovení důvěry 

vládě, 2) neusnesení se nad vládním návrhem zákona, 3) přerušení jednání Sněmovny a 

za 4) neusnášeníschopnost Sněmovny. V případě, že by některá z těchto situací nastala, 

jednalo by se o výrazné narušení fungování Poslanecké sněmovny jako legislativního 

orgánu. Jelikož takový stav není z hlediska zodpovědnosti k řádnému chodu státu 

vhodné prodlužovat, je možným řešením této situace právě rozpuštění Sněmovny a na 

něj navazující předčasné volby. Výčet těchto situací byl navíc v roce 2009 rozšířen 
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novelou Ústavy, na základě které je dle odstavce 2, článku 35 Ústavy ČR možné 

k rozpuštění Poslanecké sněmovny dospět v případě, že se k takovému rozhodnutí 

přikloní ústavní většina všech zvolených poslanců. 

 Právo rozpustit parlament je v obou ústavách přiznáno prezidentům, avšak ne ve 

všech případech je prezidentovi svěřena rozhodovací pravomoc. Ve Spolkové republice 

Německo má spolkový prezident právo rozhodnout o tom, zdali bude rozpuštěn 

Spolkový sněm pouze v jediném z vyjmenovaných případů. Jedná se o situaci, kdy se 

Bundestagu opakovaně nedaří zvolit si svého kancléře na základě článku 63 Základního 

zákona. V takovém případě musí spolkový prezident rozhodnout, zdali kancléřem 

jmenuje kandidáta, který v poslední volbě získal nejvíc hlasů, nebo zdali Spolkový 

sněm rozpustí a vyvolá předčasné volby. V případě otázky důvěry spolkového kancléře 

obsažené v článku 68 Základního zákona spolkový prezident rozhodovací pravomocí 

nedisponuje. Tato pravomoc je plně svěřena úsudku spolkového kancléře a spolkový 

prezident na základě výkladu Spolkového ústavního soudu nesmí svůj úsudek stavět nad 

úsudek kancléře, který se rozhodl, že Spolkový sněm má být rozpuštěn. 

 V České republice do roku 2009 disponoval rozhodovacím právem pouze 

prezident republiky, který měl ve všech případech vyjmenovaných v článku 35, odstavci 

1 Ústavy pravomoc, avšak nikoli povinnost, Poslaneckou sněmovnu rozpustit. 

I v současnosti je tedy pouze na zvážení prezidenta, zdali k rozpuštění Sněmovny 

v případě, že některá ze situací obsažených v odstavci 1, článku 35 někdy v budoucnu 

nastane, přistoupí či nikoliv. V případě novelou Ústavy z roku 2009 přidané situace 

prezident rozhodovacím právem nedisponuje. Pokud se Poslanecká sněmovna svým 

hlasováním, které musí podpořit ústavní většina poslanců, shodne, že má být 

Poslanecká sněmovna rozpuštěna, je prezident republiky povinen tuto parlamentní 

komoru rozpustit. 

 V dosavadní ústavně-právní praxi Spolkové republiky Německo došlo od roku 

1949 k rozpuštění Spolkového sněmu celkem třikrát a vždy tomu tak bylo na základě 

otázky důvěry spolkového kancléře. K rozpuštění Bundestagu na základě pravomoci 

spolkového prezidenta obsažené v článku 63 Základního zákona doposud nikdy 

nedošlo, i přestože byla tato varianta zmiňována v souvislosti s obtížemi při 

vyjednáváními o podobě nové koalice po volbách do Spolkového sněmu, které proběhly 

na podzim loňského roku. Otázka důvěry na základě článku 68 Základního zákona byla 

Bundestagu předložena celkem pětkrát. Třikrát z těchto pěti případů kancléř usiloval o 

to, aby mu důvěra vyslovena nebyla, a on by tak mohl iniciovat rozpuštění Spolkového 



 

84 

 

sněmu a předčasné volby. Ve všech těchto případech byl Spolkový sněm skutečně 

rozpuštěn. Stalo se tak v letech 1972, 1982 a 2005 a především poslední dva případy, 

vyvolaly nejen mezi členy Spolkového sněmu, nýbrž i mezi ústavními právníky výrazné 

názorové neshody. Někteří se totiž domnívali, že postup spolkového kancléře byl 

v těchto případech v rozporu se Základním zákonem a rozpuštění Bundestagu by tak 

nemělo být platné. Oba tyto případy bylo proto napadeny u Spolkového ústavního 

soudu pro svou protiústavnost. 

 K rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky došlo od jejího 

vzniku v roce 1993 celkem dvakrát. Poprvé tomu tak bylo v roce 1998 na základě 

vládní krize, v jejíž souvislosti byl Poslaneckou sněmovnou schválen ústavní zákon 

s omezenou platností, kterým bylo zkráceno volební období. V tomto bodě je nutné 

poznamenat, že se jednalo o postup, který Ústava České republiky nezná. I přes kritiku 

tohoto postupu však k rozpuštění Sněmovny došlo, jelikož nebyl tento případ 

předmětem přezkumu Ústavního soudu. Obdobným způsobem se čeští poslanci pokusili 

dosáhnout rozpuštění i v roce 2009, avšak Ústavní soud poté, co využitý postup v tomto 

případě již byl napaden pro svou protiústavnost, rozpuštění Sněmovny a předčasné 

volby zrušil. K rozpuštění Poslanecké sněmovny na základě odstavce 1, článku 35 

doposud nikdy nedošlo. V současné době je však možné rozpuštění na základě písmene 

a) diskutováno v souvislosti s obtížemi, které provází stále probíhající jednání o podobě 

nové vlády, která by získala důvěru Poslanecké sněmovny. Jediným ústavně 

definovaným rozpuštěním Poslanecké sněmovny se tak zatím stalo rozpouštění z roku 

2013, ke kterému došlo na základě novelou přidaného způsobu z roku 2009, kdy se 

Poslanecká sněmovna svým hlasováním, které podpořila ústavní většina všech 

poslanců, sama rozpustila. 

 Jak již bylo naznačeno, rozpouštěcí právo bylo předmětem přezkumu ústavního 

soudu v obou sledovaných zemích. Ve Spolkové republice Německo se Spolkový 

ústavní soud zabýval výkladem článku 68 Základního zákona celkem dvakrát a v obou 

případech Spolkový ústavní soud zhodnotil, že rozpuštění Bundestagu v letech 1982 a 

2005 proběhlo v souladu se Základním zákonem. Spolkový ústavní soud tak rozhodl, že 

vyvolání hlasování o důvěře kancléři s cílem Spolkový sněm rozpustit není v rozporu se 

Základním zákonem. Předpokladem pro tento postup musí být ztráta akceschopnosti 

spolkového kancléře, která je však velmi těžko ověřitelná. Spolkový ústavní soud totiž 

připustil situaci, kdy kancléř disponuje nadpoloviční většinou ve Spolkovém sněmu, 

sám se však obává, že by o tuto většinu mohl v budoucnu přijít. Uznáním této latentní 
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menšinové situace, která nemusí být z důvodu principů politické soutěže zjevná, došlo 

k výraznému rozšíření kancléřova manévrovacího prostoru, na jehož základě je 

předložení otázky důvěry s cílem Spolkový sněm rozpustit přípustné. Kancléř tak může 

podat návrh na hlasování o své důvěře i v situaci, kdy ztráta akceschopnosti jeho 

samotného a jeho vlády ještě není zjevná. Svým výkladem článku 68 Základního 

zákona se navíc Spolkový ústavní soud fakticky vzdal své přezkumné role s odvoláním 

na v článku 68 Základního zákona obsažený princip vzájemné kontroly všech 

zúčastněných ústavních orgánů a přenechal tak přezkum reálné situace ve Spolkovém 

sněmu sféře politiky. 

 V České republice se Ústavní soud ve svém nálezu nezabýval výkladem 

článku 35 Ústavy, nýbrž otázkou rozpuštění Poslanecké sněmovny ústavním zákonem 

s omezenou platností. Na základě takového ústavního zákona měla být rozpuštěna 

Poslanecká sněmovna v roce 2009 obdobně jako v roce 1998. Ústavní soud ve svém 

nálezu z roku 2009 došel k závěru, že takové rozpuštění Sněmovny je v rozporu 

s Ústavou ČR, jelikož jím došlo k prolomení Ústavy a v konečném důsledku 

i k výraznému narušení podstatných náležitostí právního státu dle článku 9, odstavce 2 

Ústavy. Rozpuštění Poslanecké sněmovny tak bylo Ústavním soudem zrušeno. 

 Na základě výše předložených případových studií jsem došel k závěru, že 

rozpouštěcí právo je v obou zemích primárně koncipováno jako ultima ratio, tedy 

nástroj k překlenutí neřešitelných krizí parlamentu. Zároveň lze přijmout i názor, že 

v průběhu platnosti obou sledovaných ústav došlo k jisté relativizaci rozpouštěcího 

práva jak v Německu, tak i v České republice. V Německu se tak stalo především na 

základě politické praxe a nálezů Spolkového ústavního soudu, který předložení otázky 

důvěry se záměrem Spolkový sněm rozpustit neshledal v rozporu se Základním 

zákonem. V České republice pak k relativizaci došlo v případě rozpuštění v roce 1998 

ústavním zákonem ad hoc, tedy způsobem, který Ústava ČR neobsahuje. Takový postup 

byl však v případě dalšího pokusu označen nálezem Ústavního soudu za protiústavní, 

což vedlo k novele článku 35 Ústavy České republiky, která umožnila rozpuštění 

Poslanecké sněmovny za předpokladu, kdy tento návrh podpoří ústavní většina 

poslanců. 

 Závěrem tak lze na základě předložených argumentů konstatovat, že obě 

hypotézy této práce byly potvrzeny. Věřím, že předloženou prací se mi podařilo 

nejenom nastínit problematiku rozpouštění parlamentu v obou sledovaných zemích, ale 

i dokázat, že ústavní právo je i po několika desetiletích od vstupu Základního zákona či 
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Ústavy České republiky v platnost stále živým organismem, který na jedné straně musí 

chránit náležitosti demokratického právního státu, avšak na straně druhé se musí 

v některých svých aspektech vyvíjet s dobou a pružně reagovat na aktuální výzvy. 

Z tohoto důvodu si myslím je smysluplné se tímto zajímavým tématem zabývat. 
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Summary 

This thesis aimed the analysis of the currently valid modification of the 

dissolution law in the Basic Law of the Federal Republic of Germany and in the 

Constitution of the Czech Republic, as well as the cases in which the German 

Bundestag or the Czech Chamber of Deputies was dissolved. 

The subjects of this two-case comparative study were also the judgments of the 

constitutional courts in both countries, which made a significant determination to 

dispose of the dissolution law in both countries. 

The dissolution law itself is a basic part of the two reviewed constitutions. In 

German as in the Czech case, there are obvious restrictive tendencies in the currently 

valid constitution in comparison to their historical constitution from the interwar period. 

In this period the president in each country had a broadly formulated dissolution right 

basically without any restrictions. As the reaction to the instability of governments and 

the multiple dissolutions of the parliament in the two observed countries between the 

WWI and WWII, the current constitutions encounter a significant limitation of the 

dissolution law by exhaustively defined conditions under which the German Bundestag 

or the Czech Chamber of Deputies can be dissolved. 

The Basic Law of the Federal Republic of Germany knows only two such 

situations. The first one is the case where, despite repeated attempts, no Chancellor is 

elected according to the procedure that is defined in the Article 63 of the Basic Law. 

The second case defined by the Basic Law is a situation where the German Chancellor 

fails in the vote of confidence according to the Article 68 of Grundgesetz. Both of these 

cases are a response to the visible crisis of the German Parliament when the Bundestag 

is not able to elect the Chancellor, or when the current Chancellor has lost the support of 

the Bundestag. However, the dissolution itself should only be the ultimate instrument 

for resolving the parliamentary crisis in both presented cases. 

The Czech Constitution also contains a list of situations in which the Chamber of 

Deputies can be dissolved. All these situations are included in the paragraphs 1 and 2 of 

the Article 35 of the Constitution. If any of the cases defined in paragraph 1 occurred, it 

would be a significant disruption to the functioning of the Chamber of Deputies as a 

legislative body. Since such a state is not appropriate in terms of the responsibility for 

the proper functioning of the state, it is possible to resolve this situation simply by 

dissolving the Parliament and the subsequent early elections. In addition, the list of 
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situations defined in paragraph 1 was extended in 2009 by the amendment to the 

Constitution. According to this amendment, the Chamber of Deputies shall be dissolved 

if the constitutional majority of all deputies decides for dissolution. 

In both constitutions, the right to dissolve the Parliament is granted to the 

president. Nevertheless not in all cases the decision-making power is carried by the 

president. In the Federal Republic of Germany, the Federal President has the right to 

decide whether the Bundestag shall be dissolved in only in one particular situation, 

where the Bundestag is unable to elect its Chancellor according to the Article 63 of the 

Basic Law. In such a case, the Federal President must decide whether he names a 

candidate who has obtained the most votes in the last Chancellor election or whether he 

dissolves the Bundestag and makes a call for early elections. In the case of the Federal 

Chancellor's vote of confidence that is defined in the Article 68 of the Basic Law the 

Federal President has no decision-making power. This power is fully entrusted to the 

Federal Chancellor's judgment, and the Federal President, on the basis of the 

interpretation of the Federal Constitutional Court, cannot promote his judgment upon 

the judgment of the chancellor who has decided that the Federal Assembly should be 

dissolved. 

Until 2009, only the Czech President had the right to make a decision about the 

dissolution. In all the cases listed in Article 35, paragraph 1 of the Constitution, the 

presidential power, but not an obligation, to dissolve the Chamber of Deputies is 

granted. In the case of the Constitutional amendment from 2009, the President does not 

have the right to make decisions. If the Chamber of Deputies decides its dissolution, the 

President is obliged to dissolve this parliamentary chamber. 

In the Federal Constitutional Law of the Federal Republic of Germany, there has 

been of three dissolutions of the Bundestag since 1949 in total. In each case, the 

dissolution was connected to vote of confidence. The dissolution of the Bundestag 

under the authority of the Federal President defined in Article 63 of the Basic Law has 

never been achieved, even though this option was mentioned in connection with the 

difficulties in negotiating the form of a new coalition after the Bundestag elections that 

took place in the autumn of last year. The vote of confidence defined in the Article 68 of 

the Basic Law was submitted to the Bundestag five times in total. Three times out of 

these five cases, the Chancellor called for early elections. In all these cases the 

Bundestag was actually dissolved. This was the case in 1972, 1982 and 2005. Especially 

the last two cases, when the Bundestag was dissolved, caused significant disagreements 



 

89 

 

between the members of the Bundestag and constitutional lawyers. Some were 

concerned that the Federal Chancellor's practice in these cases was incompatible with 

the Basic Law and the dissolution of the Bundestag should, therefore, be void. Both of 

these cases were therefore challenged by the Federal Constitutional Court for their 

unconstitutionality. 

The dissolution of the Czech Parliament occurred twice since its inception in 

1993. First time in 1998 on the basis of a government crisis. In this case, the Chamber 

of Deputies passed a limited constitutional law that shortened the term of office. At this 

point, it should be noted that this was a procedure that the Constitution of the Czech 

Republic does not know. Despite the criticism of this procedure, however, the 

dissolution of the Parliament took place, as this case was not challenged by the 

Constitutional Court. A similar situation occurred also in 2009. Unlike the previous 

case, this dissolution was challenged and canceled by the Constitutional Court, after the 

procedure used had been attacked for its unconstitutionality. 

Upon this time the dissolution of the Chamber of Deputies on the basis of 

paragraph 1, article 35 has never occurred. At present, however, dissolution under point 

a) is discussed in connection with the difficulties involved in negotiating the form of a 

new government that would gain the confidence of the Chamber of Deputies. The only 

constitutionally defined dissolution of the Chamber of Deputies has so far been the 

dissolution of 2013, which was based on the constitutional amendment added in 2009. 

As already indicated, the dissolution right has challenged by the Constitutional 

courts in both countries. In the Federal Republic of Germany, the Federal Constitutional 

Court dealt with the interpretation of Article 68 of the Basic Law twice, and in both 

cases, the Federal Constitutional Court assessed that the dissolution of the Bundestag in 

1982 and 2005 took place in accordance with the Basic Law. The Federal Constitutional 

Court thus ruled that choosing to vote for the Chancellor's trust with the aim of 

dissolving the Bundestag is not contrary to the Basic Law. A prerequisite for this must 

be the loss of the Chancellor's ability to act, but it is very difficult to verify. The Federal 

Constitutional Court has allowed a situation where the Chancellor has an overwhelming 

majority in the Bundestag, but he fears that he will lose that majority in the future. 

Recognizing the latent minority situation, which may not be apparent due to the 

principles of political competition, the chancellor's maneuvering space has been greatly 

expanded, on the basis of which the issue of trust has been put forward with the aim of 

dissolving the Bundestag. The Chancellor may then make a proposal to vote on his 
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confidence even in a situation where the loss of his own and his government's capacity 

is still not apparent. In addition, by interpreting Article 68 of the Basic Law, the Federal 

Constitutional Court effectively abandoned its reviewing role, with reference to Article 

68 of the Basic Law, which contains the principle of mutual control of all constitutional 

bodies involved, thus leaving the real situation in the Federal Parliament to be reviewed 

in the sphere of politics. 

In the Czech Republic, the Constitutional Court did not deal with his challenge 

by the interpretation of Article 35 of the Constitution but by the dissolution of the 

Chamber of Deputies by a constitutional law with limited validity dissolved by the 

Chamber of Deputies in 1998 and the Chamber of Deputies tried the same procedure in 

2009. The Constitutional Court by the decision from 2009 concluded that such 

dissolution is contrary to the Constitution of the Czech Republic, as it broke the 

Constitution and significantly violates the essential requirements of the rule of law. 

Thus, the dissolution was canceled. 

The purpose of dissolution law is primarily conceived in both countries as a tool 

to bridge insolvable crises. At the same time, it can be assumed that over the years there 

has been some relativization of the dissolution law both in Germany and in the Czech 

Republic. In Germany, this was mainly due to the political practice and findings of the 

Federal Constitutional Court, which did not find a vote of confidence with the aim of 

dissolving the Bundestag in contrary to the Basic Law. In the Czech Republic, 

relativization occurred in the case of dissolution in 1998 by an ad hoc constitutional 

law, in a way that the Constitution of the Czech Republic does not contain. Such a 

procedure, however, was identified by the Constitutional Court as unconstitutional, led 

to the amendment of Article 35 of the Constitution. 

In conclusion, based on the arguments put forward, it can be stated that both 

hypotheses of this work have been confirmed. 
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